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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!
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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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A Kormány gazdaságpolitikájának
félidôs értékelése
a VOSZ kezdeményezéseinek,
javaslatainak tükrében

2012. július 26-án a VOSZ kibôvített Elnökségi ülést tartott, melynek témája a „Kormány
gazdaságpolitikájának félidôs értékelése a
VOSZ kezdeményezéseinek, javaslatainak
tükrében” volt. Az ülésen részt vett Orbán
Viktor miniszterelnök, Lázár János miniszterelnökséget vezetô államtitkár és Cséfalvay
Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
Az ülésen Demján Sándor a VOSZ ügyvezetô elnöke tartott visszatekintô, elemzô értékelést. A VOSZ tisztségviselôi közöl néhányan az elmúlt két év gazdaságpolitikájának
hatásairól fejtették ki véleményüket, majd a
miniszterelnök reagált az elhangzottakra. Az
esemény sajtónyilvános volt.
Az alábbiakban az elôadásokat adjuk közre
az elhangzás sorrendjében.

Demján Sándor,
a VOSZ ügyvezetô elnöke
Miniszterelnök úr, tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntöm Önöket a VOSZ elnöksége
nevében!
Számvetésrôl van szó, és a VOSZ, mint a
legnagyobb magyar munkaadói szervezet – ez
a tagszervezetein keresztül körülbelül 53 ezer
vállalkozást tömörít –, és a magyarországi foglalkoztatottak mintegy felét ez a csoport képviseli. És magyar vállalatokról van szó. Magyar vállalatnak tekintünk mindenkit, függetlenül a tulajdonostól, aki Magyarországon van
bejegyezve, és itt dolgozik. Legyen az kicsi és
nagy, és ugye a mi meghatározásunk szerint a

kicsik és a nagyok egészséges szimbiózisa az,
amelyik egy egészséges gazdasági fejlôdést
eredményez. Ennek jegyében elôször vesz részt
rendezvényünkön néhány új tagunk, tehát
ilyen a Morgan Star, a Huawei, s a Wanhua.
Világhírû és jelentôs méretû kínai cégek. Tehát ez mutatja nem csak Magyarország, hanem a vállalkozó szövetségnek is a nyitottságát. Félidôs értékelésnél rengeteg olyan dolog
van, aminek nem járt le a határideje. Van,
aminek lejárt, azt konkrétan lehet értékelni.
Én inkább a hangsúlyt arra helyzeném, hogy
mit tanácsolunk mi a kormánynak, mi volt az,
amivel nem értettünk egyet, mi volt az, amivel egyetértettünk, és milyen javaslataink
lesznek. Természetes az, hogy egy érdekérvényesítô szervezet – ugye a Vállalkozók Szövetsége az az, a szakszervezet az szintén az – mindig a demokratikusan megválasztott kormánnyal kontaktál. Tehát az a megfogalma-
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zás, hogy a kormánnyal együttmûködô érdekérvényesítô szervezetek – ezt szeretném számûzni. Mert ez mindig megjelenik, mert akkor
vannak az ellenzékkel együttmûködô érdekérvényesítô szervezetek, és akkor ebbôl adódóan
politikai párt kategóriába lehet sorolni minden érdekérvényesítô szervezetet. Nem ez a
feladat. Mi nem politikai párt vagyunk. Minél
jobban távol kellene tartsuk magunkat a politikától – de minden kormány teljesítményében el kell ismerjük, ami a mi véleményünk
szerint elôrevivô, kell tegyünk szakmai javaslatokat, mert mi dolgozunk a gazdaságban, és
mindig az adott, megválasztott kormány
feladata ezt megvalósítani.
VOSZ-ügyvezetôi ténykedésem immár
több mint másfél évtizedes. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon vegyes kép volt a
mi mûködésünkben az elmúlt idôszakra, hogy
mikor melyik kormány mit fogadott meg a tanácsainkból. Ha az elmúlt egy évtizedet nézem, akkor Magyarország alapvetô nehézsége
és tragédiája az ott kezdôdik, amikor egy ilyen
látszat GDP-növekedést preferált, tehát hitelt
vett fel, azt kiosztotta szociális segélyként, és
akkor mondta, hogy növekedett a GDP. A
GDP-növekedés a valóságban – én nem akarom bántani a… na, finoman fogalmazok,
makroközgazdászokról, mert én gyakorlatban
dolgozom –, tehát ez nem GDP-növekedés.
GDP-csökkenésrôl kell az elmúlt tíz évben
beszélni. Az én véleményem, a növekedés az,
amikor terméket állítasz elô, és több terméket
állítasz elô az egyik évrôl a másikra. Tehát a
bôvített újratermelésnek ez az oldala. Csak ez
a növekedés az, ismétlem, csak ez a növekedés
az, amelyik jólétet teremt. A jólétre pedig
azért van szükség, mert az az ország, amelyik
szegény, azt a globalizáció asszimilálja. Ha
Magyarország szegény marad, akkor nem lesz
Magyarország. Ez teljesen világos és tiszta.
Akkor elvándorolnak, betelepülnek, és elfelejtik. Szokás a tôke érdekét és egy nemzet érdekét, az emberek érdekét összekeverni. Azt
higgye el mindenki, legyen az értelmiségi,
akadémikus, újságíró vagy bárki, hogy Széchenyi szavai igazak – ezt sokszor idézem,
mert kedvencem –, aki azt mondta, hogy csak
ott mennek jól a dolgok, ahol a szabó, a cukrász – fölsorol több ilyen kis vállalkozást – úgy
érzi, hogy rajta fordul meg a haza sorsa. Ma-

gyarországon, amikor megtörtént a váltás a
piacgazdaságra, az emberek szemléletében –
tehát az a probléma – a tôketulajdonos megmaradt a szocializmusból ellenségnek. Tehát a
munka, tehát az, hogy a piacgazdaság úgy mûködik, hogy tôketulajdonosok mûködtetik, a
társadalomnak ez a gazdasági alapja – ezt a
társadalom többsége nem vette tudomásul.
Tehát nincs helyretéve szemléletileg a gazdaság – mondom, amelyik a társadalom alapja.
Akkor van jólét, ha van bôvített újratermelés, és az az ország marad meg, amelyik ebben
a versenyben, ami az egész világon zajlik,
helytáll.
Most ugye arról beszéltünk két éve, hogy
hogy lehet egy versenyképes Magyarországot
teremteni. Ezt hat pontban foglaltuk össze, és
akkor rátérnék ezekre.
Ugye az elsô az, hogy a világon mindenhol,
tehát egy üvegpoharat Szingapúrban vagy
Vancouverben gyártják, teljesen mindegy,
leolvasható az interneten az ára. Azt mondtuk, hogy a technológiát meg lehet venni –
ugye ez egy alapoldal –, a munkaerônek van
ára – ez egy különbség –, de alapvetôen egy
termék versenyképességét ma a világon a társadalmi költségek határozzák meg. Tehát világosan, hogy mennyi adót kell rátenni erre a
termékre. Az az ország, ahol az adók magasak,
az nem tud a termékkel versenyezni a világon.
Ebbôl jött az, amit kértünk, hogy – amiben
megállapodtunk, hogy – a vállalkozások adóterhelése négy év alatt a régió átlaga alá, és a
lakosságét hat év alatt. Ez volt az egyezségünk.
Ebben történtek pozitív dolgok – ugye mindenki ismeri a vállalkozásokat terhelô adó
mértékének csökkenését, nem akarom számszerûsíteni és elmondani –, de úgy gondoljuk,
hogy a lakosságnál áttétetekben áfán keresztül nôtt, ez a fogyasztást természetesen befolyásolja, és a vállalkozások adóterhelésének
akkor van jelentôsége, ha van nyereségük. De
nincs a vállalkozásoknak nyeresége. Tehát
hiába megy le húsz százalékról tízre, a mutatók
azt hozzák, hogy a vállalkozások nem tudtak
kitörni, nem bôvültek, nem gyarapodtak,
mert csökkent az eredményük. Miért? Mert
megdrágultak mondjuk a hitelek, sorolom, a
különbözô önkormányzati kifizetések, befizetések és számtalan más teher. De irányában,
tehát a meghozott rendelkezésekben nincs
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kétségünk, hogy az állam részérôl, elsôsorban
a foglalkoztatást döntôsen segítô kisvállalkozások esetében van egy olyan preferencia – tehát itt az adócsökkentést, megtett lépéseket
jó iránynak tartjuk, különösen az utolsó,
munkahelyvédelmi akció keretében. Amiben
mivel a – minden tiszteletem a közvéleményé
meg a sajtóé – nem azt a hangsúlyt vették…
például az, hogy nem kell befizetni az áfát, az
a legjelentôsebb ebben a vállalkozók számára.
Hiszen gondoljanak bele, 25% feletti áfánál
elad valaki négy inget, és elvesztette formailag, hiányzik neki a tôke, amiért megvette,
megvásárolta az inget. Ha azt késôn fizetik ki.
Vagy Magyarország igazi romlása és mélyrepülése az 2004-2005-ben volt, amikor az egész
társadalom cinkosan felsorakozott az akkori
kormány elôtt. Akkor volt Magyarország elôször csôdben, amikor nem fizették vissza a vállalkozóknak az áfát a kollektív bûnösség jegyében, azzal, hogy volt, aki csalt. És akkor
ezért mondjuk száz napig, 180 napig felülvizsgáltak. Akkor meg kell nézni a statisztikai
adatokat, milyen mértékû zuhanás következett be a termelésben, és milyen visszaesést
idézett elô. Tehát ez egy rendkívül jelentôs lépés. Ezért legyenek ezek uniós pénzek, bármi,
ami a pénzhiányban, ami van, a kormány akkor tud segíteni, ha a vállalatok likviditását
javítja. Ez egy likviditásjavító lépés, és ez
rendkívül jelentôs.
Van egy filozófiai különbség, amit mi másképp látunk, mint a kormány. Miniszterelnök
úr, nincs unortodox gazdaságpolitika. Ez a
legortodoxabb gazdaságpolitika, mert az unortodox gazdaságpolitika véleményem szerint
ott kezdôdik, ahol beruházás van. Tehát az
lenne a legjellemzôbb oldala. Na most tudjuk
azt, és a jelenlévôk szakmailag értenek hozzá,
tehát el lehet nekik mondani, hogy a kormánynak valóban ez volt a szándéka; egy hét
százalékos hiány esetén négy százalék GDPvel be lehetett volna indítani a beruházásokat. Ezt az unió nem engedte meg nekünk. És
mivel Magyarország – ugye mindig mondom,
természetesen a miniszterelnök úr mást kell
mondjon –, hogy Magyarország nem független
ország, én ezt nem most mondom, ugye 2003
óta mondom. Mert ki van szolgáltatva a kötvénytulajdonosoknak. Ebbôl, ezt nekünk nem
engedték meg. Tehát ha lett volna négy száza-
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lék mozgástér, abból be lehetett volna indítani a gazdaságot. Na ez egy alapkérdés. De addig nincs unortodox gazdaságpolitika, amíg
beruházások nem valósulnak meg, és ezért a
legfontosabb lehetôség lenne beruházásokat
beindítani. Milyen beruházásokat? Amelyek
terméket állítanak elô.
Miniszterelnök úr, teljesen felül kellene
vizsgálni az infrastruktúrafejlesztési mániát.
Tehát ahhoz a termékmennyiséghez, amit
Magyarország elôállít, bôven túl van fejlesztve
infrastruktúrával. Vagy ha valami nagyberuházás létrejön, akkor annak, ami megéri, ki
lehet számolni, kell az infrastruktúráját. A
termelésbe kellene tenni, ahhoz tôke kellene,
tôke a magyar vállalkozóknál – kisvállalkozóknál – nincs. A nagyoknál se. Ezért amikor
azt mondtuk, hogy „Társulj, fogj össze, magyar!”, akkor a kevés tôkét össze kellene tudni rakni, s az állam ehhez szálljon be. Amikor
azt mondtuk, hogy ne úgy, hogy egy ember
kapja, hanem kapja ezer, s ehhez társuljon az
állam, és komoly célokat valósítson meg.
Egy példát mondanék. Ismert a múltamból,
hogy szövetkezeti ember voltam, erre mindig
büszke vagyok, és ott tanultam meg az üzletet.
De amikor a csôdbe ment Zöldértet a Skála
átvette, akkor egyszer volt egy számítás – egymillió embernek volt Magyarországon jövedelme a jól megszervezett szakcsoporti rendszerbôl, falun foglalkoztatva, és ehhez az integráló rendszert a fogyasztási szövetkezetek
adták, nem a termelôszövetkezetek, nem a
mezôgazdasági szövetkezetek. Tehát ott bárki
kapott naposbaromfit, vagy a zöldséget megkapta, az alapanyagot, a szaktanácsadást, a
rendszer végén felvásárolták, amit csinál, és
egymillió ember foglalkozott ezzel.
Tehát amikor társulásról beszélünk, akkor
elsôsorban arra gondolnánk, hogy az állam
ilyen szervezeteket támogasson. Vagy ha húszan-harmincan összeállnak, összeraknak tôkét, akkor az állam oda beszállhat, vagy támogatást ad nagyobb mértékben. Tehát ezt a társulást ezt muszáj lenne megtenni. Állam magánszemélyekkel, állam egyedül, de termelô
beruházásba kellene tegye a pénzt. A termelés
nekem egy mániám, unalomig mondom. Tehát, meg is döbbenek, amikor cikkeket olvasok arról, hogy lenézik a segédmunkást. Aki
ilyent ír, az soha nem volt termelésben. Én
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bejelentem – akkor engem is le lehet nézni –,
nekem volt, ugye, munkakönyvem, és az elsô
bejegyzés az volt benne, hogy segédmunkás,
mert az voltam. Tehát, azt akarom mondani,
hogy a termelés felé akkor orientálódik egy
társadalom, ha a termelô embert tisztelik, annak minden fokán. Ez az egyik, a társadalmi
szemléletben.
A másik, hogy ahol a termelés dominál, tehát új termék elôállítása, az oldja meg a foglalkoztatási problémákat. Tehát minden tiszteletünk, nagy, jelentôs lépés a munkahelyvédelmi program, fôleg azért, mert gyorsan –
majd erre visszatérnék, a bürokráciára – született meg benne és hatékonyan a döntés, de
minderre nem lenne szükség, ha a termelô beruházások beindulnának, mert egy termelô
munkahely három másik munkahelyet teremt. Tehát ma a fonnyadó Európa, vagy
süllyedô Európa alapproblémája, amibôl nem
tud majd kikerülni, az a termelés, hányan dolgoznak a termelésben, és hányan dolgoznak a
társadalom más szféráiban. Tehát ezt az arányt
kellene helyreállítani.
E tekintetben egyetértünk nagymértékben
a képzéssel, mert ezt azonnal nem lehet megcsinálni. Ugye, az volt a megállapodásunkban, hogy tíz év alatt ehhez szakmunkások
kellenek, a diplomásoknál egy megváltozott
képzési arányra van szükség, és akkor meg lehet teremteni az egymillió munkahelyet. Ha
most elkezdünk beruházni, ugye, annak is van
átfutási ideje, meg a foglalkoztatás-szerkezet is
megváltozik, akkor, úgy érzem, hogy meggyógyul, meggyógyulhat a magyar társadalom.
Piacot a magyarországi vállalkozásoknak.
Én itt úgy gondolom, hogy mély hiányérzetünk van. Nem ismerem a statisztikát, az a
kormány kezében van. A közbeszerzésrôl beszélünk, egyik oldalon, a piacsegítô lépésekrôl. Akkor, szó volt arról, hogy lesz olyan integráló szervezet minisztériumi berkekben,
ami a piacra jutást segíti, pénzügyi eszközökkel alapvetôen támogatják. E tekintetben úgy
érzem, hogy elmaradás van.
A kis- és középvállalkozások fellendítése
volt az 5. pont. Ebben szerettünk volna egy
olyan váltást, hogy hatvan százalékban a kisés középvállalkozások részesedjenek az uniós
forrásokból. Be kell látni azt – mert ebben
rengeteget tett a kormány, Széchenyi Kártya,

önerôhitel, vagy egyéb –, miniszterelnök úr,
az a rossz hírünk, hogy nincs a vállalkozóknak
pénzük, nem tudják letenni azt az önrészt sem.
Az egy elôre vivô lépés, és lehet, hogy önt félreinformálták, én azt gondolom, hogy sokkal
rosszabb volt az uniós lehívás-teljesítés. Amiket most hívtak le, azok az önök kormányzása
elôtti idôk voltak, mert figyeltük a sajtóban
leírva. Ezt az uniós rendszert muszáj áttekinteni, ezeknek más hangsúlyt kell adni, és azt a
vágyat, hogy hatvan százalékban a hazai kisvállalkozások termelô tevékenysége gyarapodjon, ezt ki kellene elemezni, mert nincs
meg az önrészük. A másik oldalon meg nem
tudunk mást mondani – ugye, ez egy magyar
érdek –, ha nem marad más, akkor az önkormányzat hívja le a pénzt, csak ne maradjon
Brüsszelben, de az önkormányzatoknak sincsen pénzük. Na, ha ennyire nincsen pénz,
akkor a mai értékelésnek két hangsúlyos részt
szeretnék mondani. Az egyik, hogy mi hogy
látjuk, hogy mibôl lehet beruházási alapot és
pénzt teremteni a kormánynak.
Miniszterelnök úr, az én nézetem, hogy egy
ország akkor folytat jó stratégiát, ha kinövi az
államadósságot növekedéssel. Azt, hogy adóból vagy más bevételbôl az államadósság csökkenjen, mi nem tartjuk jó stratégiának.. Ha
egy országnak van beruházási, fejlesztési lehetôsége, és abból visszafizet, és úgy gondolja,
hogy egy ekkora piacon, ami van – ugye, Európa közepén vagyunk –, és nincsen olyan beruházási célunk, amire ezt hasznosan fel tudjuk használni, akkor én annak az országnak
nem sok jövôt jósolok. Tehát fel kellett volna
kutatni, hogy mi az, amibe be kell fektetni ezt
a pénzt. Ide tartozik, a forrásoldalon, egy: a
beruházási alapnál, ha lehetséges, az IMF-nél
vagy külföldrôl olyan beruházási alapok létrehozását megbeszélni, ami, mondjuk, ha négyszer 500 milliárd négy év alatt, az 2000 milliárd, amit a kormány alapkezelôre bíz, és kinevez egy alapkezelôt, ez lehet állami is, kormánybiztosi felhatalmazással. Aztán majd elmondanám, hogy annak mi a feltétele. Tehát
az egyik forrás, hogy hitelt veszünk fel, tehát
ez az oldala, hogy a beruházás beinduljon. A
második: a meglévô olyan állami részesedések
eladása, amit megörökölt a nyugdíjnál és máshol, amelyek nem befolyásolják a magyar
GDP-t. E tekintetben a MOL-vásárlást hely-

Szervezeti Hírek

telennek tartjuk, mert a MOL megvásárlása
semmivel nem növelte és csökkentette a
GDP-t. De, ha a Rábába beszáll, és az egy exportlehetôséget ad, akkor azt gondolom, hogy
az jó, mert az termelésorientált, jó lehetôség.
Tehát nem ezekre gondolunk. Úgy gondolom,
hogy ez is egy lehetôség. Ha beruházási alapot
akarnak létrehozni, sem a magyar lakosság,
sem a vállalkozások adóval nem terhelhetôk,
ezt szeretném mondani, tehát nem jön össze.
És ha nincs beruházás a termelésbe, akkor
nem lesz növekedés, akkor minden gazdaságpolitika csôdöt mond, ezért, tudom, hogy
homlokegyenest ellenkezik, mégis tisztelettel
megkérném a miniszterelnök urat, hogy gondolja át: négy éven keresztül tíz százalék szolidaritási adó helyett szolidaritási kötvényt kellene bevezetni. Ez adna megint egy beruházási alapot. Én tudom, hogy holnap meg fog jelenni újságban, hogy ez a békekölcsön. Nem a
békekölcsön, de a békekölcsön idôszakában is
voltak helyes döntések.
Nem adóként venném, hanem egy fejlesztési kötvényként, amit tíz év múlva, hiszen
az volt a kormány célja, hogy ezen adókedvezményen keresztül majd beinvesztálnak az
emberek, ez nem tökéletesen így történt, te-
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hát, ha tíz éven keresztül bent van, és majd
akkor a jegybanki alapkamattal – ez az egyik
variációja, sok okos ember van, aki ezt ki
tudja dolgozni – visszakapja, valóban beruházásra fordítódik. Ez lehetne egy gazdaságfejlesztési alap. Ez 300-500 milliárd közötti
nagyságrend. Nem szolidaritási adónak hívják, nem is adó, igazában véve megkapja a
kötvény tulajdonosa. Egy megtakarítási
kényszer, nem tudok mást mondani, de
hosszú távú forrás.
Ma az alapprobléma, hogy nincs hosszú távú kihelyezés a bankok részérôl, nem is adnak
beruházásra pénzt, márpedig a mai világban
beruházást, tehát fejlesztést és beruházást száz
százalékos önerôbôl csak az valósít meg, aki
hitelképtelen. Akkor megoldódna a kisvállalkozások önrésze ebbôl, megoldódna 10-12
nemzetgazdaságot jelentôsen befolyásoló projekt létrehozása. Amikor azt mondtam, hogy
ezek szétszedve több befektetési alapra, mert
ez egy befektetés, akkor a kötvényt, ô eldöntheti, hogy a végén tulajdonrészre váltja, vagy
kéri, hogy visszafizessék számára ezt az összeget. Ezért ez egy nyilvános, világos befektetési alap szabályai szerint kellene mûködjön,
kormánybiztossal.
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És akkor ide érnénk a másik problémával,
amit mondanék. Már, azt hiszem, hogy Jászi
Oszkár is rettenetesen bírálta – sokszor nem
illik a nevét mondani – azt, hogy milyen a
magyar bürokrácia lélektana. Nekem a legnagyobb problémám, meg a vállalkozóknak is,
ahogy látjuk, az, hogy a bürokrácia döntésképtelen, sôt, sportot ûz abból, hogy ne döntsön sok kérdésben. A miniszterelnök úr szereti a labdarúgást, nagyon tudja, hogy gól kapura lövésbôl születik, mondjuk, négybôl egy. A
bürokraták azt mondják, hogy nem mernek
hibázni, mert akkor lenyakazzák ôket. Valamikor ilyen pedagógiai módszerrel, még Skálás koromban, összehívtam a vezetôket év végén, akkor volt a prémiumosztás, aminek
mindig jelentôs szerepe volt, és megkértem a
kollegáimat, hogy öt kérdésben írják fel, hogy
mi volt, amit jól csináltak, és a másik oldalon
meg, ha volt hibájuk, azt is írják fel. Nagyon
egyszerû volt a módszer, aki nem írt magának
hibát, az nem kapott prémiumot, ez az alapoldal, mert aki cselekszik, az hibát követ el. Ezt
akarom mondani. Ha a bürokrácia nem hibázhat, nem tévedhet – nem bûnt kell elkövessen, mert bûn az, ha kétszer ugyanazt a hibát
elkövetem –, tehát, ha nem mer kapura rúgni,
akkor minden lelassul. Ezért én gondolom,
hogy vannak olyan emberek, akikkel ki lehet
dolgoztatni azt, hogy hogy lehet a döntéskényszert bevinni a bürokrácia mechanizmusába, hogy lehet elszámoltatni róla. Ezt sokkal
erôsebb kézzel kell megtenni. A másik, természetesen, hogy egy ország úgy mûködik, azt
mondják, hogy nincs szegény ország, csak
rosszul vezetett. Ezt sokszor, mindig elmondom. Ahhoz egy jó minôségû bürokrácia kell.
Tehát a kisebb, hatékonyabb állam célkitûzésével adóoldalról is egyetértünk, és cselekvôképes. Ennek a mechanizmusát és rendszerét
– látom ezt a törekvést –, és ennek a kontrollját is meg kell tudni énszerintem oldani. Tehát van egy olyan véleményem, hogy az elôzô
tíz évben a bürokrácia adott stratégiát a választási programokat kivéve a kormánynak,
most a kormány adna a bürokráciának sokszor
jó dolgokat, amiket nem hajtanak végre. Ezt
számtalan területen be tudnám bizonyítani.
Tehát, ha van egy ilyen befektetési beruházási alap, hogyha létrehozzák, mert e nélkül
nincs fejlôdés. Ha Kína felajánlja, hogy tíz-

milliárdot ad Kelet-Európának, akkor hova
tûntek a célok, hol a széles nyomtávú vasút,
hol vannak azok a nagy programok, az erre alkalmas személyek, jogkörrel felruházva, és a
hibázás lehetôségeivel?
És van benne még egy, miniszterelnök úr:
Dzsudzsák Balázs nem fog hazajönni Magyarországra a legkiemelkedôbb NB1-es futballklubhoz sem azért a pénzért futballozni,
amit Magyarországon fizetnek. Ha az állam
hatékony akar lenni, akkor egy ilyen befektetési alap, ami az ô tulajdona, ô fekteti be mások nevében, akkor a piaci viszonyoknak
megfelelô jövedelmet kell adni az ott lévô vezetônek, akinek nem küldetéstudata kell legyen és egyéb, hanem keresni kell, és azt meg
kell fizetni nemzetközi szinten. Ezért az ilyen
fellendítô befektetési alapok esetében, úgy
gondolom, hogy ez az, ami lendületet adhat a
termelésnek, és akkor rengeteg probléma
megoldódik, a foglalkoztatás, a növekedés, az
államadósság. És ezt le kell tudni követni természetesen szakmunkásképzéssel, és amíg nincsen, addig meg kell békélni azzal, ha jó a cél,
vendégmunkást kell behozni. Annyira eltorzult a foglalkoztatás-szerkezet, hogy az iparvállalatok, a szakszervezetekkel errôl beszéltünk,
és elmondtuk, hogy hat hegesztô hiánya miatt
egy 150 fôs üzemet bezárnak, ahol 150 embert
foglalkoztatnak, olyan méretû hiányok és lukak keletkeztek a magyar szakmunkáslistán.
Tehát erre szükség van a fejlesztésnél.
A 6. ponthoz érnék, akkor az volt, hogy mi
azt kértük, hogy euró, de nem minden áron.
Azt hiszem, hogy ezt a miniszterelnök úr akkor nem fogadta el, de nem is aktuális, mert
nem mi távolodunk, hanem az euró is eltávolodik tôlünk. Nem tudom, egy hetvenéves
ember jóslatát azért el lehet fogadni tapasztalatból, szerintem 15-20 év múlva nem is lesz
euró. 15-20 év múlva, jól figyeljenek, itt sok
fiatal van, Európa egyes részei éhezni fognak,
annyira lemarad a versenyben, és itt van jelentôsége, hogy egy nemzetnek mi a stratégiája, tehát eltûnik vagy nem.
Helyette a családi vállalkozás védelmére
még a miniszterelnök úr ajánlatára megszületett a rendelet. Az a lényege, ha három fiú
örököl egy családi vállalkozást, és nem tudják
kifizetni az örökösödési adót, akkor ennek fejében az állam lépjen be, mint tulajdonos. Azt
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hiszem, hogy pont a családi vállalkozás erôsítése rendkívül jó és lényeges. A másik, amit
mi következetesen képviseltünk, az IMF-fel
való kapcsolat. Nagyon helyeseljük azt, hogy
a kormány álláspontot változtatott, és az IMFfel meg akar állapodni. Mi kezdettôl ezt
mondtuk, és ezt hangsúlyoztuk. Még a miniszterelnök úr is elmondta a parlamentben, erre
ugyan kevesen emlékeznek, amit mi szoktunk
mondani, hogy végsô soron hálásnak kell lenni az IMF-nek, hogy 2008-ban kisegített bennünket, mert nem az IMF a hibás, hanem Magyarország. Miért került olyan helyzetbe, hogy
ki kellett segítsék, miért került olyan helyzetbe, hogy elszegényedett? Tehát a nemzetközi
pénzügyi szervezetekkel való kontaktust fontosnak tartanám. Ez az ország iránti befektetési – elsôsorban termelô beruházások hiányoznak –, és az ide bejövô tôkeáramlást nagymértékben elôsegítené, ha megkapják a hosszú távú jogi garanciákat a fejlôdésükhöz. Én nagyra értékelem azokat a lépéseket, amik a nyugdíj, az államigazgatás vagy közigazgatás terén,
az oktatás terén megtett a kormány, tehát azokat a nagy reformokat, amiket mi kezdettôl
hiányoltunk, amit az Unióba való belépés
elôtt kellett volna megcsinálni. Gondolom,
hogy akkor létrejöhetett volna egy olcsóbb és
hatékony állam. Hatalmas a nyomás, én tudom, a miniszterelnökre meg minden politikára, hogyha nincs semmi, akkor is adni kell.
Tehát a vállalkozók álláspontja az teljesen
világos. Mi azt mondjuk, hogy a társadalom
szolidáris kell legyen mindenkivel, aki nem
tud dolgozni, tehát ténylegesen rászorul. Erre
bíztatjuk a tagjainkat, hogy annak adjanak, de
aki tud dolgozni és képes dolgozni, annak dolgozni kell. Tehát ott a szociális segélyezés nem
lehet megoldás. Hogy dolgozni kell, ahhoz
munkahely kell. Munkahelyhez beruházás
kell. Ha a gazdasági lehetôség az zsugorodik,
akkor mi hiába szállítjuk le az adókat meg a
béreket. A gazdasági fejlôdésre kell a lehetôség. Le kell vonni GDP-bôl, változatlanul valamilyen olyan elemzés adat kellene a miniszterelnök úrnak megvizsgálni, ha a multinacionalis vállalatok itt vannak és fejlôdnek és
növekednek, a GDP mégsem nô és a GDP
növekedésbôl az infrastruktúra-beruházásokat
nyugodtan ki lehet venni, akkor valahol a
kis- és középvállalkozásoknál a termelés az hi-
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hetetlen mértékben zsugorodik. Ezt jelzi, és
elmondja és csôdje van. Magyarországon nem
kell irigyelt vállalkozónak lenni. Ezt akarom
mondani. Naponta gürcölnek és küzdenek a
fennmaradásukért, ezt mutatja a csôdök számának jelentôs növekedése, a hitelhiány, azt
mindenki ismeri, több ezer milliárd hiányzik
gyakorlatilag a gazdaságból és a sajtót is arra
kérem, nyugodtan adjon annak hangot, higgyék el, egy öt fôs család, nem, családi vállalkozásból, lehet, hogy ketten vannak a családból és hárman mások, és együtt dolgoznak
húsz éve, az ugyanolyan családtag. A vállalkozó, az igenis aggódik, hogy tud-e kenyeret adni annak a beosztottjának, aki ott dolgozik.
Tehát nem irigyelt a magyar vállalkozó e tekintetben, a statisztikai adatok ezt világosan
megmutatja. Én azt gondolom, hogy mi azért
szövetkezünk és adunk teret a nagyvállalatoknak a VOSZ-ban, hogy hatalmas tartalék van
még mindig a beszállítói rendszerbe. Akkor e
tekintetben, ha semmi másban, a befektetetési társaság, amit az állam hozzon létre, csak
eszközlízinget ad kedvezményesen, technológiát veszi és odaadja a beszállítóknak, már az
is jelentôs fellendülés. A másik, meggyôzôdésem, hogy egy vállalkozók úgy látják, hogy egy
széthúzódó ország nem fog tudni fejlôdni. Tehát itt tényleg egy válogatottat kell összerakni, és ha mondjuk a Kemény Dénes a vízilabdacsapatot jobb- és baloldal, síita és szunnita
feltétellel állítanák, hogy egyik meccsen az
egyik játszik, a másikon a másik, nem fog tudni elérni eredményt.
Ezért régóta mondjuk, hogy Magyarország
vészhelyzetben van, ebbe a versenybe van. A
világon folyó, zajló versenyben. Ezért az összefogás az erôs kell, legyen. Ez megjelenik abban, hogyha magyar terméket vásárolunk,
összefogás, hogyha tôkét összetesznek. Ha van
olyan nemzeti minimum és arra kérnénk a miniszterelnök urat, hogy ezt kezdeményezze, legyen olyan nemzeti minimum kifelé a külföld
felé, vagy belföld felé, ahol széles körben
egyetért az ellenzék és a kormány, a civil szervezetek, a munkaadók és a szakszervezetek.
Tehát a másik oldalon az összefogás az egy
fontos eleme lehet, hogy Magyarország a jelenlegi helyzetébôl kilábaljon. A jelenlegi
helyzethez azért mondanék egy dolgot. Tehát
amikor nem, nem pesszimista tehát az én vé-
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leményem Magyarország jövôjét tekintve, az
elsô, amit le szeretnék, el szeretnék mondani,
de a világnak változni, Európának kellene
változni, Európa nem fog növekedni, tehát ez
az én véleményem, ezért azt a szemléletet is fel
kell oldani, hogy mi egy európai növekedéssel
együtt tudunk majd fejlôdni. Ezért létre kell
hozni, ismétlem, olyan iparpolitika-fejlesztési
elképzelést, ami a szegényedésen ad fejlôdést.
Ez a másik meglátásom, persze tudom, lehet,
hogy azt fogják mondani, nekem nincs igazam, Európa diadalt arat, rohan, de azt gondolom, hogy ez nem így lesz, és ezért más stratégiára van szükség és egy tíz éves stratégiára,
amibe kell valamilyen nemzeti egységet teremteni. A társadalmat a vállalkozók gazdasági alapja teremti meg, függetlenül attól, hogy
abban van állami tulajdon, vagy van magántulajdon, aki dolgozik benne, az tartja fenn,
tehát ugye a vállalkozás az befektet meg szakmailag vezet, ezért a kilábalásnak van egy
olyan fontos feltétele is, hogy azok az országok, ahol meglesz a társadalmi béke. Tehát
nem fognak semmire jutni sem a spanyolok,
sem a görögök, tüntethetnek, bármi, akadályozhatják a saját tevékenységüket, ezért a
társadalmi béke fenntartása is nagyon fontos
és abba a környezetbe akar majd beruházni
külföld, vagy hazai vállalkozó is, ahol a társadalmi béke megvan.
Úgyhogy a magyar vállalkozások nevében
azt szeretném mondani , a végsô értékelés, a
négy évrôl szól a választások elôtt történik
meg. Ezek a javaslataink, amiket elmondtam,
azt szolgálják, hogy annak kellene örülni nekünk és minden magyarnak, ha az itt leírt hat
pont az teljesülne. Akkor ez azt jelentené,
hogy kilábaltunk a gazdasági vészhelyzetbôl.
Köszönöm szépen a figyelmet és akkor jön
utánam a többi felszólaló. Köszönöm.

Tolnay Tibor a VOSZ társelnöke,
az ÉVOSZ elnöke
Tisztelet miniszterelnök úr, államtitkár urak,
kedves kollégák, kedves vendégeink!
Az építôiparról öt percben beszélni nagyon
nehéz. Én azt gondolom, hogy nem fogom
Önöket untatni, amik riasztóak hat éve, hiszen egyrészt a kollégák jelentôs része ismeri,

a sajtó végtelenül korrektül tájékoztatja a közvéleményt, amit itt köszönök nekik. Ezért a
rövid öt percet arra használom fel, hogy a
szakma nevében konkrét javaslatokat fogalmazzak meg a teljesség igénye nélkül két
blokkban, egy általános építôipart érintô kérdésben és egy rövidebb, kisebb részben, de
fontosabb részben az uniós források felhasználását illetôen. 2009-ben történt egy olyan, az
Országgyûlés életében ritka pillanat, hogy a
parlament egyhangú határozattal jóváhagyott
egy országgyûlési határozatot, ez a határozat a
recessziók következtében szorult helyzetbe került építési ágazatról szólt, illetve az ehhez
kapcsolódó ágazatokról, megfogalmazott
azonnali, rövid távú és középtávú intézkedéseket. Hangsúlyozom, egyhangúlag fogadta el
az Országgyûlés ezt a határozatot.
Mik ennek a teljes igénye nélkül slágvortokban a fôbb pontjai.
Intézkedjen a kormány az EU-s fejlesztési
források hatékony, gyors felhasználásáról és az
intézményrendszerek átalakításáról. Az értékarányos árak alapján történô döntéshozatalról. Az építôipari rezsióradíjak kötelezô alkalmazásáról, itt elsôsorban a közbeszerzésrôl beszélek. Biztosítson elkülönített keretet a projektek elôtervezéséhez. Rendkívül nagy jelentôsége van. Gondoskodjon a kormány a kifizetések határidejének betartatásáról és betartásáról. Sorolja az épület-felújításokat a sürgôs
feladatok közé és ehhez kapcsolódóan tartalmazza ez a kormányhatározat, hogy a lakóépületek felújításánál az áfa átmeneti, vagy hosszabb idôre öt százalékra történô csökkentése
történjen meg, mûemléképületeknél pedig ez
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a kedvezmény ez hosszú távon biztosítva legyen. Tíz éves téma a gazdasági perek eljárásának, eljárási rendjének felgyorsítása, különös tekintettel az értékhatárokra. Az országgyûlési határozat ezzel ért véget, hogy az Országgyûlés felkéri a mindenkori kormányt,
hogy minden év végén adjon tájékoztatást,
hogy a három csoportban meghatározott
feladatok milyen módon és hogyan kerültek
végrehajtásra.
Tisztelettel kérem a miniszterelnök urat,
hogy ha egyetért vele, akkor erre az országgyûlési határozat megvalósulására adott esetben a
szakmai szervezetekkel legyen egy visszatérés,
visszajelzés.
A másik, ami számunkra rendkívül fontos,
miniszterelnök úr úgy fogalmazott az egyik elmúlt fórumon, hogy uniós források felhatalmazása nélkül az egész gazdaságunk nagy
gondban lenne, ez különösen igaz az építôiparra. Mit látunk itt olyan alapproblémát
sok más mellett, de fontosabbról beszélnék,
amin mindenképpen változtatni kell. Az
elôbb már említettem és nem fogom dramatizálni, elkerülhetetlennek tartjuk az intézményrendszer átalakítását, a hagyományos
állami gépezetrôl elkülönített piaci szemléletû, jól motivált közremûködô szervezetre van
szükség, ahol számon kérhetô az intézményi
és a személyi felelôsség. Jelenleg egyik sem
számon kérhetô, ebbôl következik az, amit
Demján úr érintett, mindenki megtehet mindent az apparátusban, ebben a rendszerben
csak a vállalkozónak van kötelessége és felelôssége, azok viszont súlyos milliókba kerülnek. Annak semmi következménye nincs,
hogy hat hónapos, hét hónapos, nyolc hónapos kifizetések vannak, kamat nélküli kifizetések vannak, nincs számon kérhetô felelôsség. A másik rendkívül nagy probléma és az
összefügg azzal, amit a napi sajtó sokszor
érint, hogy ugyan a támogatási szerzôdések
már több mint hatezer milliárd volumenben
meg vannak kötve, a kifizetések azok 2700
milliárdnál tartanak. Ennek sok oka van, de
mi a legfôbb oka. Ez megint a hozzá nem értés és a nem korrekt elôkészítés. A támogatási szerzôdések jelentôs része 2009-ben, 2010ben köttettek meg, a végrehajtás és a gyôztes
tender az pedig 2014-re prognosztizált áron
fogalmazódik meg. Az esetek jelentôs többsé-
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gében a támogatási szerzôdés értéke nincs
módosítva, ennek a következménye az, hogy
vagy befullad a projekt és nincs végrehajtva,
de még szomorúbb eset az, hogy meghiúsul,
másodszor, harmadszor kerül kiírásra és
egyébként megkötött támogatási szerzôdés
esetén is itt áll az erôs források elvesztésének
lehetôsége.
Következô, amit évek óta szintén kérünk és
javaslunk, sokszor pozitív visszajelzés jött, a
legtöbb visszaélés egyébként az ágazatban a
feltétel nélküli bankgaranciával való
visszaéléssel van, több száz milliókat indoklás
nélkül le lehet hívni, nem ragozom tovább,
ebben a körben azt hiszem ismert a probléma,
mi ragaszkodunk a feltételhez kötött bankgarancia bevezetéséhez. Azért fontos ez egyébként a közbeszerzéseknél, mert egészen addig,
ameddig ez meg nem történik, nem várhatjuk
el a magánszférától, hogy ezt a kérésünket, követelésünket meghallgassa. A késedelmes kifizetés állandó téma, szintén hivatkozom már
másodszor miniszterelnök úrra, ô is tisztában
van arra, hogy háromszáz-négyszáz napos késedelmek vannak, tûrhetetlennek ítéljük
meg. A banki finanszírozás már szó volt, szóba
se jön az, hogy ma mûködô építôipari céget,
tevékenységet megfinanszírozzon a bankrendszer, részben érthetô is, egy olyan ágazatban,
ahol jó esetben két-három százalékos az árbevétel-arányos nyereség, tizenkét-tizenhárom
százalékos kamatra hitelt felvenni ôrültség,
meg adni is az. Na most egy ilyen helyzetben
még inkább tûrhetetlen az, hogy egy állam,
vagy önkormányzat egy uniós tenderen következmények nélkül ilyen késedelmek következnek be, a szövetségünk évek óta javasolja, tárgyaltunk róla, hogy erre megoldást
kell találni, akár egy állami faktorcég létrehozását, aki ezeket a jogos és elismert követeléseket teljesíti. Kérjük és javasoljuk, és érthetetlen számunkra, hogy ez miért nem így történik, hogy az EU-s támogatási szerzôdések,
illetve ebbôl eredôen a vállalkozási szerzôdések is euró-alapon történjenek, köttessenek
meg. Egy újabb kockázat a vállalkozónak, kétszáznegyven forinton leszerzôdött, egyébként
az euró közben fölment kétszáznyolcvanra, az
összes terhet érthetetlen módon a vállalkozónak és a támogatottnak kell lenyelnie. A támogatást euróban kapjuk, teljesen korrekt
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lenne és számos esetben ez így is történt, hogy
a támogatási szerzôdés és a vállalkozási szerzôdés is euró-alapon történjen meg. Igyekszem,
hadarom, még két dolgot említek meg. Rendkívül fontos az értékarányos áron történô tendereztetés, szerzôdéskötés következetes alkalmazása. Magyarországon eljutottunk odáig,
hogy már igazándiból semmi sem számít, csak
a legalacsonyabb ár, vagy egy-két oktondi politikus, aki a szakmai érveinkre azzal válaszolt,
hogy igen, közpénzrôl van szó. Igen, a közpénzt elkölteni úgy, hogy a legalacsonyabb
áron, felelôtlenül, szakmai hozzáértés nélkül
vállalatba adjuk, az a legkönnyebb. Ahhoz
kell hozzáértés és szakmai bátorság és elkötelezettség, hogy igen, azt mondom, hogy ilyen
áron, közpénzen létesítményt, uniós létesítményt nem valósítok meg, mert nem lehet.
Ennek a következménye utána a lánctartozás,
amit egyébként nagyon helytelenül és ezzel be
is fejezem, még egy mondat, nagyon helytelenül a kormány, ez a próbál, az elôzô és a jelenlegi is, én elnézést kérek, olyan mondvacsinált eszközökkel, mint, mint, mint teljesítésigazoló szervezet, mint, mint fedezetkezelô,
megoldani, ezek látszatintézkedések. Ha a
rendszerben nincs meg benne a pénz a szükséges megvalósításhoz korrekt pénz, akkor bármilyen szervezetet oda lehet tenni, valaki ebben az egész dologban mindig sérül. Korrekt,
korrekt árakra van szükség. Ha azt mondom
Önöknek, hogy az építôipari fogyasztói árindex elmúlt évben 2,2 volt, a fogyasztói árindex az 3,9, az infláció mértékét tudják, akkor
ebbôl már következik, hogy, hogy ezek ilyen
nyereségtartalommal egyáltalán hogy lehet
mûködni. Az elmúlt öt évben az építôipari árindex egy évben sem érte el az inflációt, még
meg sem közelítette, legtöbb esetben az 50%a szintjén állt meg. És végezetül egyet.
Okuljunk az elmúlt támogatási idôszak hibáiból, ahol elment másfél-két év azzal, hogy készítettük a korábban már elkészítendô projekt-tervezeteket, azt gondolom, nem jelentôs
pénzösszeg, a tervezô kollégáinknak, tervezô
cégeinknek már most munkát jelenten, hogyha azok projektek, amiket a kormány már lát,
hogy nagy valószínûséggel támogatva lesznek
a következô idôszakban, azoknak a tervezési
munkái induljanak be. Köszönöm szépen a figyelmüket.

Wáberer György,
a VOSZ társelnöke,
a Waberer’s International Zrt.
elnök-vezérigazgatója

Tisztelt Miniszterelnök úr, tisztelt résztvevôk!
Én egy szerencsés szakmában dolgozom,
azt mondhatom, hogy a válságban a nemzetközi fuvarozók gyakorlatilag Magyarországon
a nyertesei lettek. Azért szeretnék errôl néhány szóban beszélni a múltról és az együttmûködésrôl a kormányzattal, hogy milyen
apróságokon múlt az, hogy volt két évvel
ezelôtt egy nagy árvíz, amikor a kormányzat
és a fuvarozók összefogtak és azt mondták,
hogy a tankolásokat haza hozzuk külföldrôl és
ezáltal, ezt a jövedéki adótöbbletet, azt fordítsa a kormányzat az árvízkárosultakra. És az
volt a kérésünk, hogy cserébe néhány forintot a gázolajból térítsenek vissza a fuvarozóknak, ez volt a kereskedelmi gázolaj. Bevezetésre került a kereskedelmi gázolaj kettô évvel ezelôtt, azon kívül néhány olyan adminisztratív intézkedést kértünk még, hogy a
napidíjnak az adómentes részét azt a környezô országok szintjére hozták föl, tehát gyakorlatilag a szakmánk ezalatt az idô alatt Európában versenyképessé vált. Csak néhány számot szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen tizenkilencezer fuvarozó vállalkozó van
Magyarországon, ez hetvenezer jármûvet
érint. A foglalkoztatottaknak a három és fél
százaléka dolgozik a fuvarozás területén, de a
GDP-nek a hat százalékát termeli. És hogyha
megnézzük a nemzetközi fuvarozói arányokat,
akkor azt mondjuk, hogy 2008-ban ötezernyolcszáz vállalkozás volt, és huszonkilenc-
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ezer jármû foglalkoztatása volt biztosítva, ma
pedig 2011-ben nyolcezer-kettôszáz jármû
dolgozik, és negyvenegyezer ember vesz benne részt. Tehát gyakorlatilag tizenkettôezer
emberrel növekedett a nemzetközi fuvarozásnak a foglalkoztatottaknak a száma.
A következô elképzelésünk és javaslatunk
az volt a kormányzat felé, hogy az utánpótlását próbáljuk megoldani, mert Magyarországon nincs megoldva a gépkocsivezetô a képzése. Ebben is elindult egy program, háromszázötven ember vesz részt két hónapja ebben a programban és az a javaslatunk és az
igényünk, hogy hatezer embernek a kiképzése valósuljon meg a következô kettô évben,
mert ennek a hatezer embernek munkahelyet lehet teremteni és ez gyakorlatilag egy
exporttevékenységnek minôsül. A mi példánkat csak azért meséltem el, hogy itt a jövôt illetôen, hogy milyen pici kis apró kedvezményekkel lehetett egy szakmát elôsegíteni, és versenyképessé tenni. Én azt szeretném javasolni a kormányzatnak, hogy az
iparûzési adót vezessük ki folyamatosan. Tehát nem egy lépésben, több lépésben, amikor
megvan a forrása ezeknek, de hogy lássuk azt,
hogy mikor lehet egy iparûzési adótól megszabadulni. Úgy gondolom, hogy ez egy az
adónemek között is egy idegen adónemnek
számít, azt gondolom, hogy igazságtalan az
önkormányzatok részére ennek az elosztása,
tehát egy olyan adónemrôl van szó, amirôl
több éve beszélünk, és azt gondolom, hogy
nagyon-nagyon sokat segítene a magyar kis
és középvállalkozásoknak a terhein. És a forrását is ugye, megmondanánk, tehát itt ez,
mindig ez a bürokrácia, errôl beszélünk, 23%-al a GDP arányosan többet költünk gyakorlatilag az adminisztrációra, a bürokráciára
Magyarországon, mint a nyugat-európai országok. Ha ezt el lehet érni és ezt lehet csökkenteni, akkor azt gondolom, hogy még a fedezetét is meg lehetne találni ennek az adónemnek a kivezetésére. S a legjobb példám
az volt, csak, hogy érzékeltethessem, hogy a
gyerekemnek az útleveléért mentem be,
hogy alá kellett írni az okmányirodában, sürgôsségi eljárással kértük, és négy órát vártam
az okmányirodában. Én azt gondolom, hogy
van benne tartalék. Köszönöm szépen, én így
foglaltam össze.
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Turi Dénes,
az Országos Takarékszövetkezeti
Szövetség alnöke, a Nagyatád és
Vidéke Takarékszövetkezet elnöke

Tisztelt Elnökség, Miniszterelnök úr, kedves
vendégeink, kollégák!
Büszke vagyok arra, hogy kis községben
születtem, és falusi vállalkozónak vallhatom
magam, közel húsz éve vagyok vezetôje egy
takarékszövetkezetnek, amely 27 településen
mûködtet üzlethelyiséget. Nem vagyok büszke
arra, mikor vidékinek neveznek, felelôtlen
devizahitelezônek titulálnak, ingatlanelrablónak minôsítenek indokolatlanul, mert ezek
nem igazak. A gazdasági életben a számok
kell, hogy meghatározzák a valóságot, ez kell,
hogy vonatkozzon a pénzintézetekre is. A magyar takarékszövetkezetek a „deviza-bumm”
idején a magyarországi állományból alig
1,5%-kal részesedtek, tehát nem lehet rájuk
fogni, hogy boldog-boldogtalannak kínálták a
termékeit, ráerôltették az ügyfelekre. Ennek
következményeként fentiek hozadékában
nem részesedtünk, viszont fizetjük a bankadót, amelynek kedvezô voltáért köszönetünket fejezzük ki a jelenlegi pénzügyi kormányzatnak.
Az integrált szövetkezetek a szektor elsô talál, az elsô találkozásunk óta, 2009 Tihany,
betétállományainkat 4%-kal, hitelállományunkat 14%-kal növelték, hatvan milliárddal, 400 milliárdra nôtt az állampapír állományunk, nem zártunk be fiókot, nem építettünk le létszámot, sôt bôvítettük HR kapacitásunkat. Erôinket, lehetôségeinket jól mutatja, hogy a forintosító devizahitelekbôl or-
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szágosan 30%-ban vettük ki a részünket, közel
80 milliárd forintot folyósítottunk a hozzánk
forduló, bajba jutott, devizában eladósodottaknak. A mi integrációnknak is gondot okoz,
hátrányosan érinti az intézményvédelmükön
kívül rekedt két takarékszövetkezet bedôlése,
emiatt is támogatjuk a kötelezô uniformizált
szövetkezeti intézményvédelmi rendszer megvalósítását. Az OBA szerepét is át kellene
gondolni. Nem csak betéti alapon lehetne
konszolidálni, egy idôbeni tôkerendezés nagyságrendekkel kisebb összegbe került volna
mindkét esetben.
Köszönjük, hogy az elsô ön által vezetett
kormány elengedte az 1994-es konszolidációban kapott visszterhes állami tôkejuttatás felét, most tisztelettel kérnénk a visszatartott
rész elengedését, hogy azt tôkenövelésre, és a
biztonságos mûködés feltételeire fordíthassuk.
Az elsô kormányzati ciklusban kiváló visszhangja volt annak, hogy a szövetkezetek, és a
pénzintézetekre vonatkozó törvényeket érdekvédelmi szervezeteink nélkül nem tárgyalták tovább az elôterjesztôk. Most is kívánatos
lenne ezt betartani. A takarékszövetkezetek
tôkehelyzetének megerôsítésére piaci aktivitására szôtt tervek nem valósultak meg. Mi
optimisták vagyunk, egy hosszútáv, és hosszútávra gondolkodunk, véleményünk szerint
megfelelô elôkészítés után szervezeteink nagyobb feladatokra is alkalmasak lehetnek. A
szövetkezetek taglétszáma növeléséhez lehetôséget kellene biztosítani akár tagtoborzás
útján is, és lehetôvé kellene tenni, hogy a tôkerendezésben a tagok is részt vehessenek az
eddiginél nagyobb tulajdoni arányban. Örültünk és reménykedtünk, és féltünk, amikor
megtudtuk, hogy a Magyar Állam részesedést
vásárol a Takarékbankban. Munkát és feladatot láttunk e-mögött, reménykedtünk, hogy
minden szereplônek elônyei származnak ebbôl, és végre a szövetkezetek elérhetik a nyugati országok irigyelt pénzintézeti részesedését
a nemzet pénzügyeiben. Összefoglaltuk a Fejlesztési Bankkal folytatott tárgyalásokra javaslatainkat, kéréseinket és eddigi pozícióink
igényét. A szövetkezeti szektor kellô felkészítés után kiterjedt hálózatán keresztül el tudja
juttatni termékeit az ügyfelekhez. Részt tud
vállalni állami juttatások közvetítésében,
számlavezetô rendszereit kihasználva rövid

idôn belül megtriplázhatja teljesítményét.
Együttmûködést szeretnénk bôvíteni ez ügyben más hazai bankokkal, amely további elônyöket biztosítana a nemzetgazdaságnak.
Több adót fizetni, nyereség marad, osztalék itt
marad, minden itt marad. Kiváló, megvalósítható tiszta gazdasági célok és érdekek. félünk,
hogy a gazdasági együttmûködést felülírják
más érdekek, és ezzel a magyar takarékszövetkezeti szektor önállósága, helyi döntéseinek
lehetôsége, közvetlen ügyfélkapcsolata megszûnik, és ezzel egyidejûleg a szövetkezeti
pénzintézeti rendszer összeomlik. Sajnos ezek
után viselhetjük az integráció vezetôinek fejére olvasott kritikát, eladtátok a szövetkezeti
pénzintézeteket. Hosszú évek óta próbáljuk a
pénzintézeteket hátrányosan érintô nemzetgazdaságnak is jelentôs károkat okozó végrehajtási és felszámolási törvény megváltoztatását kezdeményezni. Az országos szövetség felvetésére komolytalan válaszok érkeznek,
amelynek summája, ehhez jogszabályt kell
módosítani. Azt kérdezhetnénk, hogy kinek,
nem nekünk, az biztos. A pénzügyi szektor sok
vezetôjének véleménye, hogy a felszámolásban a végrehajtásban az eljárás lassú, körülményes, a korrupció melegágya, és erkölcstelen. Fizetett végrehajtók a teljes összegre számítják fel elôre költségeiket, és díjaikat, és
nem a tényleges munka alapján számolnak el
velünk. Idôhatár nincs, évekig húzódnak valós cselekmények nélkül az ügyek. Ami szövetkezetük számítása szerint a végrehajtási és
felszámolási eljárásba kerülô ügyekbôl a kintlévôség 15-20%-a térül meg, a kollégáim alátámasztják, megkérdeztem ôket, itt vannak.
Ha ez igaz, akkor ez nemzetgazdasági szinten
óriási szám, az, ami itt hiányzik hitelbe, az itt
van. A Pénzügyminisztérium és a PSZÁF rövid idôn belül be tudná mutatni adatokkal állításaink helyességét. A kihelyezett kölcsönök
közel 20%-nál mutatkozik ma 90 napot meghaladó késedelem, ami óriási gondokat fog
okozni rövidesen. Pár éve ez a mutató még
5% alatt volt. Valóságnak megfelelôen kellene kommunikálni, hogy a reáljövedelmek
csökkenése és a gazdasági válság is okozói lehetnek külön-külön, és együttesen is a törlesztési képességnek. Sértônek tartjuk, hogy
egy polgári piacgazdaságban nem mûködik a
szolgáltatás, szolgáltatásért ellenszolgáltatást
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tisztességes alapelve. Bennünket ténylegesen
munkáért nem fizetnek ki. Arcpirítónak gondoljuk, hogy jól keresô vállalkozó közjegyzôk,
végrehajtók, önkormányzatok ingyen kérhetnek bármikor, bármilyen adatot a pénzintézetektôl az ország bármely részérôl, sokszor indokolatlanul. Az állampolgár és a vállalkozók
minden egyes közigazgatási szolgáltatásért díjat fizetnek, vagy költséget, ezt kellene fordítva is érvényesíteni. A bûnüldözô és az igazságügyi szervezetek korlátozott adatkérését támogatjuk. A világgazdasági válság sodrában elfelejtôdött, hogy a takarékszövetkezetek lakossági és vállalkozói megtakarításokból gyûjtik
forrásállományaikat, azt helyezik ki a piacon.
Ez a pénz nem a miénk. Legalapvetôbb feladatunk ennek a ránk bízott vagyonnak a felelôs
megôrzése és kamatoztatása. Hihetetlenül
nagy, felfoghatatlan és indokolatlan bürokrácia szorításában gyürkôzünk naponta. Édesapám 35 éve egy ekkora papírral egy lapon
vett fel fizetésének 20-szorosát, és fizette vissza idôben, és nem volt kérdés, négyen írták
alá. Ma, több mint száz oldalt nyomtatunk ki
minden hitelhez, teljesen feleslegesen. Százmilliárdokat lehetne megtakarítani csak a
pénzintézeti bürokráciával, meggyôzôdésem.
A papírok gyártása helyett. Megítélésünk szerint jog, erkölcs, és tisztesség kellene, amely
feloldaná a bizalmatlanságot, amelyet papírral
és aláírással sem lehet pótolni. Mi Vörösmarty-örökérvényût szeretnénk követni, „Hass,
alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül!” Köszönöm szépen!

Beck György,
a VOSZ társelnöke,
a Vodafone Magyarország Zrt.
elnök-vezérigazgatója
Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt vendégek,
VOSZ tagok, köszönöm szépen a lehetôséget,
hogy a multinacionális cégek nevében visszatekinthetünk az elmúlt két, két és fél évbe.
Hiszen ugye, 2010. március 8-án volt az elôzô
találkozó, ahol is én „Egyedül nem megy, csak
közösen sikerülhet” címmel tartottam egy áttekintést arról, hogy a multinacionális cégek
hogy is látják az együttmûködést, együttmûködési lehetôséget a kormánnyal. És, hát az
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óta ugye eltelt két, két és fél év, elég sok minden megváltozott, én azt gondolom, hogy nagyon sok minden pozitív irányba indult el,
nagyon fontos, hogy nagyon sok Magyarországon mûködô multinacionális cég úgy döntött,
az elmúlt idôszakban, hogy tovább erôsíti a jelenlétét.
Magyarország lassan egy autóipari központ
lesz, hiszen a Mercedes, Audi, Opel tehát számos nagy gyártó fejleszt itt, és bôvíti a fejlesztéseit. Ezen kívül más iparágakban a Boschnak ugye, kilenc gyára mûködik Magyarországon, és ugye, a héten történt egy Coca-Cola
megállapodás, ami alapján húsz országban,
húsz országba fognak szállítani Magyarországon készített termékeket. Ez mindenféleképpen egy pozitív dolog. Szûkebb iparágam a
távközlés tekintetében azt hiszem, még szebb
az eredmény, hiszen a ZTE mellett ez az idôszak az, amikor végül is sikerült megállapodni
a Huawei-vel, aki ugye, ma már a világ elsô,
második legnagyobb távközlési szolgáltatója.
És hát, én tegnap megkérdeztem, elkértem
egy információt a Huawei magyarországi vezetôjétôl, hogy hogy is áll ma ez a beruházás.
Hát, és nagyon szép számokat írt nekem, ebben az évben a tervezett pécsi, komáromi
gyártás összvolumene kétmilliárd dollár, és az
üllôi, biatorbágyi logisztikai központnak további másfél millió dollár lesz az export értéke. És ami ennél még szebb, a következô évi
tervek, 2013-ban a tervezett pécsi-komáromi
gyártás összértéke ötmilliárd dollár. És a logisztikai központnak pedig kettô, ez ugye

Szervezeti Hírek

16
összesen a GDP 7%-át fogja jelenteni a következô évben, tehát tényleg egy fantasztikus beruházás. És hát ugye ez, ez a döntés, hogy Magyarország legyen a Huawei európai központja, ez ebbe a két évben történt meg, ahol miniszterelnök úr, és Demján Sándor személyesen közbejárt, köszönjük a segítséget.
Azt hiszem, ez nagyon fontos dolog az ország számára is, egyébként a Coca-Cola húsz
országba szállít, a Huawei harminchét országba szállít Magyarországról. Teljes Európa,
Észak-Afrika, és a volt Szovjetunió országaiba
Magyarországon készülnek a termékek. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény. Itt már szó volt arról a
multinacionális cégek számára is nagyon fontos az IMF-tárgyalásoknak a megkezdôdése,
hiszen a bizalmat növeli az ország szempontjából. Nagyon fontos eredménynek tekintjük
az eladósodottság növekedésének megállítását a kormány részérôl. És hát a távközlési
iparág, szûkebb iparágam esetén ugye, a frekvencia szabályozás rendbetétele, a 900 MHzes frekvencia egy részének kiadása mindenféleképpen nagyon sok segítséget adott az iparágnak. Ennek látszik is az eredménye, hiszen
a mobilinternet területen gyakorlatilag,
ugyan a héten megjelent statisztikában még
Európa végén vagyunk, de ha valaki megnézi
az igazi tényleges számokat, már valahol az elsô régióba, elsô harmadba kezdünk tartozni,
pontosan ennek a nagy lökésnek az eredményeként.
Nyilvánvalóan vannak feladatok, nem
minden teljesült, hát egyik fájó pontunk valahol a különadó. Igazából nem a különadónak a ténye, hanem valahol egy picit a kivetése, tehát az, hogy egy pár iparág kapta, és
nem, nem egy egyenlôbb teherviselés történt
meg, igazából ez, ami egy kicsit fáj nekünk,
hiszen néhány iparág az nagyon erôsen érintett lett, néhányan pedig nem. Én nem akarok a többieknek adót kérni, de valahol egy
picit jobb lenne ez az egész történet. Kommunikáció. Azt gondolom, hogy ez, hogy ma
leülünk nagyon jó, hogy van egy beszélgetés,
nagyon fontos dolog, de iparági szinten nagyon kevés dolog történt. Ugye, az én szûkebb iparágam távközlés, informatika. Nagyon jól indultunk ugye, volt egy miniszter,
aki az iparágból jött, volt egy távközlési-in-

formatikai miniszterhelyettes, államtitkár helyettes szintén az iparágból, és néhány egyéb
segítônk is volt. Mára gyakorlatilag ezek az
emberek ma nincsenek a kormányzatba, vagy
mást csinálnak, tehát gyakorlatilag nincsen
partnerünk, akivel tudunk tárgyalni. Nagyon
jó lenne bizonyos dolgokat végig beszélni.
Néhány régóta várt projekt nem indult el,
ilyen például, egyet, hogy említsek a használat arányos jogdíjfizetés, ami bennünket is, de
a logisztikai cégeket is ugye érintené, jó lenne, hogyha ez azért megtörténne. És hát végül is nem minden partnert sikerült itt tartani, tehát Nokia, Elcoteq, ugye, ôk azért elmentek az országból. Bár alapvetôen ez fôleg
a, a, maga a távközlési iparágnak a koncentrálódása, illetve cégstratégiai problémákat jelent. De hát ez mindenféleképpen azért fájó
pont.
Én nagyjából öt pontban szedtem össze,
hogy mi az, amit még szeretnénk kérni a következô idôszakra. Egyértelmûen az adósságnövekedés megállítása után a növekedésnek a
megindítása az rettentô fontos lenne a multinacionális cégek számára, hiszen ebben részt
tudnánk venni, másrészt ez mindenféleképpen segítene valahol a következô lépések
megtételében. A magyar és multinacionális
cég közötti különbségeknek a felszámolása,
méghozzá úgy, hogy nem a multikat lefelé, hanem a magyarok felfelé nagyon fontos lenne,
hogy egyenlô partnerként tudjanak indulni a
különbözô beszállítói programokban. Szó volt
róla, bürokrácia, az számunkra is fáj, tehát nagyon sok olyan dolog van, ahol úgy érezzük,
hogy azért lenne még mit csinálni. Egy érdekes dolog, amit nem biztos, hogy nekem kellene mondani, de azt gondolom, hogy fontos,
hogy a befektetési tárgyalások esetén a támogatás odaítélése idején jó lenne egy picivel
erôsebb nyomást gyakorolni a befektetôkre,
hogy magyar beszállítókat használjanak. Sok
esetben érzékeltem azt, hogy nem …. meg ez
a valamifajta kérés és diktáltam a befizetô számára, aki kapja a támogatást, na tessék ennyi,
tessék ennyi százalék a magyar beszállítót
használni, ez mindenféleképpen fontos lenne
és hát szeretnénk, hogy ha az iparági konzultációk valamilyen szinten fölerôsödnének a
következô idôszakra.
Köszönöm szépen a figyelmet!

Szervezeti Hírek
Czomba Csaba,
a VOSZ soros elnöke,
a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei szervezet elnöke

Köszönöm a szót! Miniszterelnök úr, államtitkár urak, elnök úr, tisztelt jelenlévôk!
Csatlakozva az elôttem szólókhoz, az én,
azzal kezdeném a beszédemet, ami a többiekbôl is, a többiek beszédébôl is kiviláglott,
hogy bírálni jöttem, nem dicsérni, ez egy kicsit reflektál Antonius beszédére, de átfordítva a mai napra. A magyar kis- és középvállalkozások helyzete 2007-tôl indult meg rohamosan romlani, évrôl-évre rosszabb a helyzetünk. Miben lehet ezt összefoglalni röviden?
Rossz és kiszámíthatatlan a mai magyar gazdasági környezet, folyamatosan módosuló, esetenként nem kellôen átgondolt jogszabályalkotás, ezek elbizonytalanítják a vállalkozásokat. Nem tudnak se rövid, se hosszú távú üzleti stratégiát kialakítani. A magas adó- és járulékterhek, a szabályzói szankcionáló rendszer nem nyújt perspektívát a tisztességes vállalkozásoknak, miközben nem eléggé erélyes
csalókkal a fiktív cégek alapítókkal szemben,
valamint a körbetartozások ellen sem lép fel
kellô határozottsággal. Összességében úgy látjuk, hogy nôttek az adó- és élômunka-terhek,
nem csökkentek, esetenként nôttek az adminisztrációs kötelezettségek, a kis- és közepes
vállalkozások napi gondokkal küzdenek, tartalékaikat élik fel, hitelképtelenek, nem tudnak fejleszteni, beruházni, többségüknél
egyetlen cél a túlélés, a máról holnapra való
élés. Egy mondást hallottam mostanában, ami
terjed vállalkozói körökben, hogy orosz rulet-
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tet játszik, aki ma vállalkozik. A pisztoly forog, azt hiszem, mindenki ismeri ezt a játékot.
Ebben a környezetben furcsának találjuk,
hogy amikor a gazdaság stagnál akkor, és indokolatlannak is tartjuk, hogy a minimálbér
19%-kal emelkedett, a garantált létminimum
pedig 15%-kal emelkedett. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kínált húsz milliárd forint összegû bérkompenzációs keretbôl, amelyet a cégek megpályázhattak, úgy tudjuk,
hogy 15 milliárd forint ragadt bent, ez is azt
mutatja, hogy a vállalkozások nem tudtak élni ezzel a lehetôséggel, nem voltak képesek
megfelelni a feltételeknek.
A VOSZ ugye évek óta minden kormányt,
a korábbi és a jelenlegi kormánynak is jelezte
és jelzi folyamatosan, hogy az adó- és járulékterhek csökkentésére lenne szükség, járulék
esetében minimum öt-tíz százalék mértékben
és munkahely-megteremtô pályázatok esetében pedig a feltételeket javítani kellene olyan
mértékben, bár tudjuk, hogy ez a ciklus 2013ig tart, hogy a támogatási arány növekedjék,
kérjük azt, hogy a következô ciklusban ha lehetséges a támogatási arányt hatvan-nyolcvan százalékra emelkedjen vissza. Ez volt korábbi idôszakban, de most ezt sajnos maximum ötven százalék. Egyébként más területeken azt látjuk, hogy vannak ennél magasabb
támogatási arányok, például amik önkormányzati berkekben folynak beruházások, határon át nyúló projekteknél, ipari parkoknál
nyolcvan és száz százalékos támogatási arányt
is látunk, csak éppen a vállalkozásokat nem
juttatják olyan helyzetbe, hogy nagyobb támogatási arányt élvezhessenek. A saját erôt
nem tudják a vállalkozások elôteremteni,
elôbb már utalás is volt rá, hiába van a Széchenyi Kártya Programunkban is ugye önerôhitel, nem tudnak vele a vállalkozások élni,
újabb hiteleket nem akarnak, és nem tudnak
felvenni. Multik szorításában, ez a következô
fejezetcím. A következôt szeretném elmondani, hogy a multiknál a fizetési határidô a vállalkozások felé hatvan nap, illetve afölötti. A
beszállító oldalról, aki szintén átáll Magyarországon már nagyon sok szektorban multinacionális cég, ott maximum harminc napra adják oda a terméket vagy az akármilyen jellegû
szolgáltatást. A kettô között a vállalkozás, a
kis- és közepes vállalkozást finanszíroz. Tehát
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nem tudjuk ezt a terhet tovább viselni, illetve
nagyon nehéz viselni, ezért azt szeretnénk
kérni vagy javasolni, hogy valamilyen jogszabályba rögzítsük, hogy az országban harminc
napos fizetési határidônél ne legyen nagyobb
a fizetési határidô semmilyen irányba. Említhetném még itt az önkormányzati vagy állami
beruházásokat, ami már, Tolnai Tibi is említette, hogy ugye 180 napos, tehát fél éves fizetési határidôk vannak és még akkor sem teljesül.
Azt szeretnénk, hogy ha az önkormányzatok, illetve az állam abban járna elôl, hogy
példát mutat, hogy ô nem 180, hanem 18
napra fizeti ki a magyar vállalkozást és ezzel is
támogatja a magyar vállalkozásokat. Felszámolások esetében ugye elôször jön az állam,
aki elviszi a felszámolandó cégtôl az adót, a járulékot és egyebeket, jön a bank, ha volt hitele a vállalkozásnak, elviszi a bankot és az a
vállalkozás, aki oda dolgozott vagy beszállított, azt beteszik az F kategóriába és nem jut
soha a pénzéhez, lehet, hogy ô is tönkre fog
menni. Tehát egy láncolat megindul. Ezt is
felül kellene vizsgálni, hogy aki dolgozik, aki
beszállít, terméket vagy szolgáltatást nyújtott,
ne csak az F kategóriába kerülhessen be. Gablini Gabi sokat fog beszélni az autókról, de én
is megemlítek egy dolgot, hogy nagyon sok
vállalkozás ócska, lerobbant autókkal jár,
mert nem tudja lecserélni. Ezekre az autókra
ugye most kivetettek egy adót, egy egész magas adót, sok esetben ez az éves adó az autónak
a tényleges piaci értékét is meghaladja. Ezt is
át kellene gondolni, hogy lehet ezen módosítani. Közbeszerzések. Közbeszerzések esetében
a kis- és közepes vállalkozások tulajdonképpen, hát nagyon kevés, szinte nulla eséllyel
vehetnek részt, egyszerûen nem tudják azokat
a játékszabályokat, feltételeket teljesíteni,
amelyek, hát itt adottak. Egy-két pozitívumot
is szeretnék azért mondani. Örülünk annak,
hogy a társasági adó csökkent ugye tíz százalékra, csak hát elég kevés vállalkozásnak van
most fizetendô adója, tehát nincs nyereség,
nincs eredmény, amit be kellene fizetni. Köszönjük és örülünk a vállalkozói és vagyonilleték-mentessé tételéért, a Széchenyi Kártya
Programnak a bôvítéséért, ugye, hogy bejött
az önerôhitel, a beruházási hitel, a mezôgazdasági hitel, ezek nagyon pozitív dolgok. A fog-

lalkoztatás és a növekedést segítô programnak
is szintén örülünk, bár, hát nem tudom, hogy
hány vállalkozás fog emiatt pont 25 év alattiakat fölvenni, valószínû, hogy lesz, de nem
hiszem, hogy dinamikus áttörést jelentene és
55 év felett foglalkoztatni. Most van ugye tervezet alatt a szabad vállalkozási zónáknak a
kialakítása, hátrányos térségekben. Itt azt javasolnánk, hogy itt elsôsorban termelô beruházásokat támogassanak, errôl ugye már több
formában és többször szó volt, viszont a tervezetben úgy tudjuk, hogy az van, hogy százezer
forint bruttó bérig lenne a SZOCHO-ra támogatás, hogy 14% lenne csak. Mi azt javasoljuk, hogy ez tulajdonképpen csak a minimálbér, ugye ezt növeljük fel legalább a mindenkori átlagbér értékére, még úgyis, hogy fölötte, százezer forint fölött sávosan kapnák a
támogatást a vállalkozások. A társadalom gerince a kis- és közepes vállalkozási szféra, ezt
szoktam mondani, mi termeljük meg a GDP
felét, a foglalkoztatottak közel hetven százaléka is ebben a szektorban dolgozik és ezért
kiemelten fontos, hogy a helyzetünket javítsa
mindenkori kormányzat. Nem engedhetjük
meg, hogy ez a gerinc sérüljön, és maradandó
károsodást szenvedjen.
Még egyszer elismétlem, a foglalkoztatást
és növekedést segítô új termelô beruházásokra van szükség. Ebben még úgy is, ahogy Demján úr említette, ezt már elnökségi ülésen
többször beszéltünk róla, hogy az állam is részt
vesz ezekben a programokban, valamilyen formában. Javasolni szeretnénk, errôl is beszéltünk már elnökségi ülésen, hogy alakítson ki
a kormányzat egy úgynevezett nemzetgazdasági stratégiát, amely ciklusokon nyúlik át tízhúsz évre vagy tizenöt-húsz évre prognosztizálva. Itt természetesen egyensúlyba kell tenni, konszenzust kell teremteni a mindenkori
ellenzékkel, aki ugyanúgy viszi tovább esetleges kormányváltás esetén a programot, mint
ahogy ez meg lett alkotva. Itt alapvetôen a
mezôgazdaság fejlesztését, arra a feldolgozóiparban a ráépítését és volt valamikor nagyon
híres mezôgazdasági gépgyártásunk, ezt javasolnánk preferálni. Ezzel a munkanélküliség is
jelentôsen csökkenne, és az életszínvonal növekedne. Mindenben továbbra is szeretnénk
együttmûködni a kormányzattal, javaslatainkat eddig is nagyon sokszor elfogadták, ezt kö-
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szönjük, és reméljük, a továbbiakban is számítanak a VOSZ véleményére. Egy idézettel szeretném befejezni, Demján úrtól, egy korábbi
beszédében hallottam: „Meg kell becsülni, aki
adót fizet, kockáztat, tíz-tizenkét órát dolgozik”. Köszönöm szépen!

Gablini Gábor,
a VOSZ társelnöke,
a Gépjármû Márkakereskedôk
Országos Szövetségének elnöke
Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt elnök úr,
kedves kollegák, barátaim!
Nem akarok csalódást okozni a Czomba
Csabi barátomnak, hiszen az autókról beszélhetnénk, de nekem öt perc nem elég. Sokkal
több van, ezért tisztelettel, hogy két évvel
ezelôtt is hoztam anyagot a miniszterelnök úrnak CD-n is természetesen, csak azért, hogy a
tényleges problémáinkkal tudjuk ôt szembesíteni, vagy legalábbis megmutatni. Én másról
szeretnék beszélni, szélesebb kör, amit érinteni szeretnék. Az elsô a beruházás-védelmi törvény. Magyarországon az utóbbi években nagyon sok, döntôen a KKV-szektorba tartozó
vállalkozás ment tönkre. Jelentôs részük azért,
mert beszállítóként vagy termékforgalmazóként partnerének egyoldalú szerzôdésekkel kiszolgáltatva törvényi védelemben nem részesült. Ausztriában több mint tíz éve mûködik
az úgynevezett beruházás-védelmi törvény.
Ennek egyik legfontosabb eredménye, hogy
sem a válság alatt, sem pedig azt követôen a
fent említett típusú szerzôdések egyoldalú felmondására nem került sor. Ennek oka, hogy a
fejlesztések, beruházások még meg nem amortizált elemei után a törvény szerint a rendszergazda kártérítési felelôsséggel tartozik. A törvény hatása kettôs, egyrészt a sok esetben indokolatlan fejlesztési igények elmaradása,
másrészt a magas kártérítési fenyegetettség
miatt inkább olyan országokban szüntetnek
meg szerzôdéseket, sajnos Magyarországon is,
és ezzel munkahelyeket, ahol ilyen védelem
nincs. Az elmúlt évek és a jelen keserû tapasztalatai alapján a VOSZ javasolja, hogy a kormányzat 2013. január elsejével Magyarországon is alapítson beruházás-védelmi törvényt,
ezzel több tízezer magyar vállalkozás és akár

több százezer munkahely biztonságát megerôsítve. Az új munkahelyvédelmi program, amit
nem régen láttunk bemutatón, én úgy gondolom nagyon jó elképzelés. Segítheti a KKVszektor szereplôit az életben maradásban. Véleményünk szerint azonban csak akkor lehet
sikeres, ha a kereskedelem és a szolgáltatás talán legnagyobb problémáját, az illegális szereplôket sikerül beterelni az adózók közé.
Szakmánkban az olaj, a festék, az alkatrész,
valamint a használtautó-kereskedelem területén legalább ötven százalék, míg az autójavítás
esetében több mint hetven százalék a nem
adózó szereplôk száma. Csak ezen a területen
több mint 150 milliárd forint adó nem kerül
befizetésre. Ez olyan óriási versenyhátrány,
amely a legális szereplôk további csökkenését,
sok ezer meglévô munkahely megszûnését
hozza magával. És ez csak egy töredéke a magyar gazdaságnak. A VOSZ-ba tömörülô sok
tízezer vállalkozás számára óriási tehertétel a
gazdaság majd minden területén jelenlévô illegális vagy féllegális szereplôkkel szembeni
küzdelem. Ezen a területen a mai napig nem
tett érdemi lépéseket a kormányzat. Miniszterelnök úr, nyissunk új fejezetet. Szakmai javaslatainkkal úgy tudunk hozzájárulni a költségvetés bevételeinek a növeléséhez, hogy ezzel egy idôben a vállalkozások tízezreinél és a
munkahelyek százezreinél tudjuk a bizonytalanságot csökkenteni. A munkahelyvédelmi
csomag párosulva a már ma is létezô szabályok
szigorú betartatásával, valamint az adószámmal nem rendelkezô szereplôkre való kiterjesztésével eredményesen növelheti az adózó
munkahelyek számát, ami erôsíti a belsô ke-
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resletet, és ha ezt nem az illegális szereplôk
elégíti ki, akkor további új munkahelyek létrejöttét. Ebbôl több helyi adó, tao, szja-s járulék lesz, de csak akkor, ha nem adózó vállalkozókat az adói körbe tudjuk terelni. Ez valóban
egy valódi sikertörténete lehet Magyarországnak. És végül emlékeztetôül, már 2010-ben is
beszéltem egyes biztosítók kárrendezési gyakorlatáról, amely a nemzeti vagyon leértékelésébôl és a közlekedés biztonságának folyamatos rombolásából profitál. Akkor is elmondtam, hogy az egyezséges kárrendezés gazdasági totálkár értékének önkényes meghatározása, valamint a roncsautók végleges forgalomból való kivonásának és regisztrált bontóba való leadásának kikerülése maga a fertô.
Ezért úgy látjuk, hogy amíg a biztosítók számára a gépjármû-kárrendezés nem lesz számla
és egyáltalán, ezúttal, bocsánat egyúttal áfaköteles, addig az autójavítás területén tovább
burjánzik a már ma is elviselhetetlen feketegazdaság, a jogbiztonság hiánya, ami emellett
még több tízmilliárdos adóbevételtôl is megfosztja a költségvetést. Miniszterelnök úr,
szakmánk, az autójavító szakma S.O.S. segítséget kér Öntôl. Köszönöm, hogy meghallgattak!

Orbán Viktor beszéde
Tisztelt Demján Sándor elnök úr! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy formálisan is megköszönjem a VOSZ-nak a mai találkozóra való
meghívást. Megköszönjem azt a jó szándékot,
együttmûködési készséget, talán nem lövök
túl a célon, ha azt mondom, hogy idônként
bátorítást, amelyet a 2010-es parlamenti választás után megindult kormányzati munka
esetében érezhettünk. Természetesen volt nekem egy jó kis beszédem, amit a mai találkozóra írtam, de a hozzászólásokból rögtön kitûnt, hogy más a táncrend. Tehát azzal, hogyha ezt itt fölolvasnám, nagy nyulat nem lônék. Következésképpen ezért engedjék meg,
hogy az itt elhangzott gondolatokra, elsôsorban természetesen Demján Sándor úr javaslataira válaszoljak, illetve azokhoz kapcsolódjak
– megemlítve, hogy az utána következô hat
hozzászólás néhány javaslatát is szeretném

majd érinteni, de miután ott részleteibe menô
szakmai kérdéseket is érintettek az elôadók,
arra szeretném ôket kérni, hogy juttassák el
hozzánk ezeket a javaslatokat. A szünetben
beszélgettem Önök közül egy-két vállalkozóval, és azt mondtam, azt hiszem, hogy nem tévedtem, hogy tíz beérkezô javaslatból általában hármat – még azon a nehezített akadálypályán is, amit Demján Sándor bürokráciaként írt le, tehát tízbôl hármat – általában be
tudunk fogadni. Én örülnék, hogyha tíz olyan
javaslatból nem hármat tudna befogadni a
magyar közigazgatás, hanem öt fölé tudna
menni, de a realitás ma nagyjából ez.
Ugyanakkor három nem kevés. Például hárommal több, mint a nulla. Ezért arra szeretném Önöket biztatni, hogy minden javaslatot
juttassanak el hozzánk, mert van egy bizonyos
százaléknyi esély arra, hogy azok meg is valósuljanak. Hallhattak itt olyan beszámolót is,
amely szerint egy-két, tulajdonképpen makrogazdasági szempontból nem túl fontosnak látszó változás befogadása a kormányzati gazdaságpolitikába, egész ágazatok számára tudott
új lehetôségeket teremteni. Tehát biztatni
szeretném Önöket, hogy az idônként kudarcok, nehézségek, hivatali ridegség ellenére is
legyenek kedvesek, és ne adják föl a velünk
való konkrét szakmai kérdésekben való
együttmûködést.
Elôször szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit
Demján Sándor úr Magyarország jövôjérôl
mondott. Volt a beszédjének, elôadásának egy
olyan része, ahol Magyarország Európán belüli helyérôl kialakított gondolatait ismerhettük meg. Ez a legizgalmasabb kérdés, amirôl
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ma a nemzete iránt aggódó embereknek érdemes gondolkodniuk. Ugyanis csak a vak nem
látja, hogy olyan mélységû átrendezôdés történik most a világgazdaságban és azon belül az
európai kontinensen, amely következményeiben és súlyában, habár jellege más, nyugodtan
összevethetô az 1990-es nagy átalakulással.
Akkor új politikai és gazdasági rendszereket
kellett fölépíteni. Egyelôre most még nem
kell új politikai rendszereket fölépíteni, de föl
kell építeni új gazdasági rendszereket KözépEurópában, és reméljük, a Jóisten megsegít
bennünket, hogy a demokrácia helyett nem
kell kigondolnunk más típusú politikai rendszereket, amiket a gazdasági túlélés érdekében
aztán be kell vezetni. Tehát remélem, hogy a
mostani idôszak hasonlósága 1990-cel megmarad az új gazdasági rendszerek kigondolásának és megalkotásának területén. Ugyanakkor sajnos egyet kell értenem Demján Sándornak azokkal a szavaival, amelyek Ady
Endrét hozzák hangulatában, legalábbis ide, a
terembe az önostorozó, a saját felelôsségünkre
rámutató megjegyzéseivel. Ugyanis Magyarország egy szörnyû helyzetbe és egy súlyos dilemma elé került. Ha az európai átalakításokat és
a gazdasági kényszerekbôl fakadó európai
átalakulásokat tanulmányozzuk, akkor azt láthatjuk, hogy Nyugat-Európa valóban nagyon
kétséges pályán halad. Épp az elôbb mondtam
itt az elnökségben ülôknek, hogy a ma reggeli egyik hír, amit a szünetben átnéztem, éppen
arról szólt, hogy Európa vezetô közgazdászai
szerint Európa a vesztébe rohan. Ezzel a szóhasználattal, ami jól mutatja – minden túlzásával együtt is – a hangulatot; a közgazdászok
körében uralkodó hangulatot. Tehát kétségkívül, hogy a nyugati világ ma inkább egy hanyatló pályán látszik haladni, de közben Közép-Európának óriási felívelési esélyei vannak. Itt hallottunk olyan elôadást, amely arról
szólt, hogy egy európai válságban hogyan lehetett egy ágazatból egy közép-európai országnak a saját maga számára nem válságot, hanem lehetôséget kialakítani és megerôsödni.
És figyeljék meg, a következô tíz-tizenöt év arról fog szólni, hogy az európai kontinensen
belüli gazdasági építmény, a súlypont, tôkeerô
át fog alakulni.
Azt gondolom, hogy Közép-Európa egy
fölívelô pályán lesz, nagyon meg fog erôsödni.
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Ez önmagában egy jó hír. A tragikus hír az,
hogy ennek mi nem vagyunk automatikusan a
részei. Tehát 2002-ben még nem volt kétség
afelôl, hogyha Közép-Európára jó idôk jönnek, az a magyarokat nem kerülheti el, hiszen
Magyarország Közép-Európa éllovasa volt.
2010-ben, 2011-ben pedig ott tartunk, hogy
sereghajtók vagyunk, és ma azért harcolunk,
hogy a történelem részérôl a lengyelek, csehek, szlovákok számára fölkínált eséllyel mi is
élhessünk, beletartozzunk abba a körbe. Lengyelország államadóssága 55% környékén
van, a cseheké valahol 40-nél, a szlovákoknál
harmincegynéhány, a bolgároknál 16%, és itt,
Magyarországon mi Önökkel azért harcolunk,
hogy 80% alá tudjuk hozni, és lépésrôl lépésre tudjuk a 75% felé vinni. Ez jól mutatja,
hogy másik ligában futballozunk ebben a pillanatban. És hogyha nem sikerül Önökkel közösen a magyar gazdaságot új alapokra helyezni, akkor ebbôl a történelmi fölemelkedési
esélybôl Magyarország kimarad, és szarkasztikusan kell mondanom, de csatlakozni fog a
Nyugathoz, ami jó lett volna húsz évvel
ezelôtt, de nem tûnik különösebben szerencsés fejleménynek, ha az elôttünk álló évekre
gondolunk.
Örülök annak, tisztelt Hölgyeim és Uraim,
hogy a mai találkozón itt kínai cégek képviselôi is jelen vannak. El tudom mondani azt,
hogy történtek fontos dolgok Magyarországon; hallhattunk errôl szóló adatokat. Meg
kell értenünk, hogy a világ megváltozott. Más
részei lesznek erôsek a következô tizenöt-húsz
évben, mint amelyek korábban voltak. Magyarország nem maradhat ki a fölemelkedô világokkal való üzleti és kereskedelmi kapcsolatok elônyeibôl. Az kell mondanom, hogy a
nyugatiak, Németország, Franciaország hamarabb jöttek erre rá, mint a mi gazdaságpolitikánk a kettôezres években. Hamarabb nyitottak Kelet felé. Az a keleti nyitás, amely Magyarországon politikai unikumnak számít,
hogy kiáll valaki, különösen én a magam antikommunista múltjával, és azt mondom:
uraim, keleti nyitás: Oroszország, Kína. A kínai kommunista párt hivatalos vendége vagyok – csak hogy érzékeltessem az én szakmám szépségét. Ez ma itt politikai unikumnak
tûnik Magyarországon, de Európában már réges-régen ez a külpolitika egyik meghatározó
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iránya. Örülök, hogy csatlakozhattunk ehhez
az irányhoz, és hogy nem dolgoztunk fölöslegesen sem Demján Sándor, sem én, jól mutatja, hogy a kínaiak ma itt vannak, és úgy látom, hogy jó esélyünk van arra, hogy hosszabb
távon is maradjanak, és jó együttmûködést
alakítsunk ki.
Demján Sándor úr többször beszélt a felelôsség kérdésérôl. Ebben az ügyben szeretnék
egyértelmûen fogalmazni, hogy az együttmûködésünk keretei jól és világosan láthatóak
legyenek. Egy országot mindig a kormány irányít. Az irányításáért is ô viseli a felelôsséget,
de nem a kormány mûködteti. Egy céget is a
cégvezetôk irányítanak, de hogyha a mûhelyekben nincsen rend, ha a mûhelyekben
dolgozók nem azt teszik, amit egyébként tenniük kell, ha nem abban érdekeltek, hogy az
történjen meg, ami jó a vállalatnak, akkor
hiába irányítják azt a céget jól, tönkre fog
menni. Szeretném világossá tenni, hogy a
magyar kormány tudatában van annak, hogy
az ország irányításáért a felelôsséget mi viseljük, de az országot együtt, de inkább Önöknek mind, nekünk kell mûködtetni. Egy kormány nem tud gazdaságot mûködtetni, a kormány el tudja rontani a gazdaság mûködésének föltételeit. Szerencsés esetben tud valamit segíteni vagy javítani, de mûködtetni
magát a gazdaságot – a vállalkozóknak és a
gazdasági élet szereplôinek kell. Ezért értek
egyet avval, hogy továbbra is mellôzzük az
együttmûködésünkbôl a pártpolitikai szempontokat. Megmondom ôszintén, hogy engem különösebben nem érdekel, hogy a velem szemben ülôknek a szíve bal- vagy jobboldalon dobog. Az érdekel, hogy itt vagyunk
együtt egy teremben, mert mindannyian egy
sikeres magyar gazdaságot akarunk fölépíteni,
és nekem ez éppen elég ahhoz, hogy egy légtérben tartózkodjunk fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Szeretném azt is megerôsíteni, hogy hiába közelednek a választások,
nem szabad engednünk annak a csábításnak,
hogy az egyébként lassan növekvô magyar
gazdaság tényleges lehetôségeit meghaladóan
hitelbôl emeljünk béreket. A hitelbôl történô béremelés megfojtja ezt az országot. Ebbe
a folyóba egyszer már beleléptünk, örüljünk,
hogy az aligátor nem vette el a lábunkat, és
azt javaslom, hogy még egyszer ne próbáljunk

ezen a ponton átkelni, mert abból baj lesz.
Hiába lassú a növekedés, hiába közelednek a
választások, szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a közszférának bért emelni hitelbôl nem szabad. Ha a gazdaság kitermeli az
ehhez szükséges forrásokat, akkor vitassuk
meg, hogy az így megtermelt források mekkora százalékát fordítsuk a bürokrácia mûködésének javítására, iskolákra, egészségügyre, de
ha nincs növekedés által megtermelt pluszjövedelem, akkor arra kérem Önöket, hogy ne
csak a mostani kormányt, hanem a magyar
politikai élet minden szereplôjét folyamatosan tartsák nyomás alatt, nehogy véletlenül
visszatérjünk arra a pályára, ami egyébként
2002-ben leszakított bennünket a sikeres közép-európai országok csoportjáról. Tehát ne
engedjük, hogy bárki komolyan vehetô módon a politikai programjának részévé tegye,
hogy az államadósság növelése, vagyis hitel
rovására akarjon bért növelni. Ebben szerintem a kormány és minden felelôsen gondolkodó vállalkozó érdeke egybeesik. Hogy ez
mennyire fontos, azt jól mutatja, hogy itt
most arról beszélgettünk, illetve arról szóltak
javaslatok, hogyan lehetne néhány százmilliárd forintból a gazdasági növekedést elôsegíteni.
A munkahelyvédelmi akcióterv, amit meghirdettünk, a költségvetési kiadási költsége
mintegy háromszázmilliárd forint. Demján
Sándor beszélt arról, hogyan kellene befektetési alapokat létrehozni állami részvétellel.
Ebben az összefüggésben kellene értékelnünk
azt, hogy a 2002-es államadósságszint éves kamatteher-szolgálata ötszázmilliárd forinttal
volt kevesebb, mint az a kamatteher-szolgálat,
amit ma kellett kifizetnünk, a mai szint mellett. Ha tehát nem lett volna hitelbôl béremelés meg mindenfajta költekezés, abban az
esetben ma, minden évben a mostani körülmények közepette is, tehát válsággal, alacsony növekedéssel, csak az alacsonyabb államadósságból fakadó kamatmegtakarítások
miatt több száz, körülbelül négy-, de inkább
ötszáz milliárd forint állna rendelkezésünkre
évente, hogy, mondjuk, a gazdaság fejlesztésére fordítsuk. Ezért mondom, hogy bûn a nemzettel szemben hitelbôl szociális juttatásokat
és béreket fizetni. Kérem Önöket, hogy ennek
ne legyenek hívei.
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Fontos dolog, amit arról hallottunk, és
régóta hallok én is, hogy az emberek úgy általában a vállalkozások lényegét, fontosságát
nem ismerték fel a rendszerváltás után, és inkább hajlamosak ellenségnek tekinteni a vállalkozókat. Nekem ettôl eltérô véleményem
van. Én úgy látom, hogy nagyon sok, sokkal
több ember esetében, mint ’90-ben volt ez így,
igenis szimpatikussá lettek a vállalkozók.
Nem feltétlenül személy szerint, hanem az a
fölfogás, hogy felelôsséggel tartozunk mindannyian a saját életünkért, és vannak, akik ezt
a felelôsséget úgy vállalják, hogy nem valahova bejelentkeznek munkáért, hanem ôk maguk próbálják magukat, sôt a többi családot is
munkahelyteremtés révén megélhetéshez juttatni. Ennek szerintem van becsülete Magyarországon. Nem annyi, mint kellene, de a
helyzet sokkal jobb mint 1990-ben volt. Az is
igaz, hogy persze az emberek úgy gondolkodnak, hogyha a vállalkozások mûködtetik a
gazdaságot, a gazdaság meg nem sikeres, akkor
azért a vállalkozóknak is lehet azért ebben valamilyen felelôssége, de ha a gazdaság sikeres
volna, higgyék el nekem, mint ahogy én hiszek is abban, hogy lesz, akkor a vállalkozók
reputációja a siker arányában növekedne. Az
azt mutatja, hogy jó vállalkozóink vannak,
mert jó gazdaságot tudnak mûködtetni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A beruházások és az EU-s pénzek kérdése.
Van itt egy szomorú szám. Ez a szám arról szól,
hogy Magyarországon az összes megvalósuló
fejlesztés 90%-a európai uniós pénz és ahhoz
kapcsolódó önerô, vagyis a magyar költségvetésnek az európai uniós pénzekhez rendelt
önerôn túl lényegében nincsen saját költségvetési, magyar bevételre támaszkodó fejlesztéspolitikája; egész egyszerûen nincsen rá pénz. Ez
aláhúzza azoknak a megjegyzéseknek a fontosságát, amelyek itt arról hangoztak el, hogy jól
kell fölhasználni az európai uniós pénzeket.
Mert amikor az európai uniós pénzekrôl beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy van-e egyáltalán, és ha igen, jó vagy rossz fejlesztéspolitikája van-e Magyarországnak. Éppen ezért nekem az a meggyôzôdésem, hogy egyetlen forint
sem maradhat bent az európai uniós forrásokból az államkasszában. Ebben eléggé eltökéltek vagyunk. 2013-ban jár le ez a hétéves szakasz, amelynek most az éveit koptatjuk. A ki-
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fizetésekre nem 2013 a végsô idô, hanem,
ahogy az unióban mondják n+2, tehát 2013
plusz 2 év. Tehát 2015-ig kell minden fillért
kifizetnünk. Én minden héten megkérdezem a
miniszter asszonyt, hogy van-e erre még esélyünk. A tegnapi kormányülésen is elhangzott
ez a kérdés: „Miniszter asszony, engem csak az
érdekel, hogy van-e még arra esélyünk, hogy
10%-ig kifizessük a pénzeket 2015-ig?” Azt
mondta, hogy még mindig van. Tehát érdemes
dolgozni, érdemes ötleteket befogadni és gyorsítani. Tettünk néhány dolgot, ami ugyan nem
változtatja meg az egész kihelyezési rendszer
nehézkességét, de valamit javít rajta. Elôször is
mi elrendeltük a 30%-os elôleget. Generálisan
a már futó programokra is. Ez valamit segít. Elrendeltük azt, mert a vállalkozóknak nem tudunk a költségvetésbôl ilyen formában pénzt
juttatni, de az önkormányzatoknál beragadt
beruházásoknál fölállítottunk egy ötvenmilliárdos alapot, és ezzel mintegy háromszázmilliárd forint értékû beruházást mozgásba tudunk hozni, ami egyébként befagyott. Összeszedtük ezt az ötvenmilliárdot a költségvetésben. Ez is jó, mert kivitelezôi oldalon a vállalkozók elôbb vagy utóbb kapcsolódni fognak
majd ezekhez a beruházásokhoz. A határidôket
lerövidítettük egy példátlanul koncentrált,
sok esetben egyesek ízlését nem ok nélkül sértôen koncentrált döntéshozatali rendszert alakítottunk ki. Nincs idô gatyázni, hogy ha szabad így fogalmaznom. Ülünk ott négyen, jönnek az elôterjesztések és hozzuk, hozzuk a döntéseket, mert egyébként el fogunk akadni
ezekkel a pénzekkel. Én személyes felelôsségemnek is érezném, hogyha nem valósulnának
meg, jó, a 100%-ot kell célul kitûzni, de ha a
90% fölött vagyunk, az már egy jó eredmény,
de azért a 100%-ot kell kitûzni, hogy a 90%
meglegyen. Tehát ha ezt az eredmény elérjük,
az szerintem rendben lenne.
A „független-e Magyarország?” kérdése,
amit Demján Sándor vetett föl. Elôször is én
nem vagyok makroközgazdász természetesen,
sôt végzettségem szerint inkább csak jogász
volnék, de hát gazdaságpolitikát kellett már
irányítanom miniszterelnökként, vagy ha
nem is én irányítottam, akkor felelôsséget
kellett érte viselni, aminek a minimum föltétele, hogy az ember megértse, hogy mirôl van
szó. Ezért annyit biztosan mondhatok Önök-
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nek, hogy én azt tanultam meg az elmúlt húsz
évben, kellô szerénységgel mondhatnám,
hogy a nemzetközi gazdaságpolitikában, hogyha egy európai ország eléri az államadósság
90%-os szintjét, tehát a nemzeti össztermék
90%-os szintjét eléri az államadósság, szinte
nincs esélye, hogy meg tudja fordítani az államadósság trendjét. Amíg nem volt euró, addig egy-egy ország, amely korábban is megközelítette ezt a szintet, a saját valutájának a
leértékelésével tudott korrigálni, és még magas államadósságban is vissza tudott fordulni,
de most azok az országok, akik bent vannak az
eurózónában, nincs saját árfolyam-politikájuk, nem tudják változtatni, le- és fölértékelni a valutájukat, ezt az eszközt elvesztették, ha
elérik a 90%-ot, én aligha hiszem, hogy van
közöttük bárki, aki meg tudna fordulni, mármint a tendenciát meg tudná fordítani. Ha
van ilyen ország, az talán a németek – a különleges fegyelmezettségük miatt, ezt mindannyian ismerjük, képesek ilyen bravúrokra,
de ez egészen kivételes eset Európában. Amikor persze a forint árfolyam kicsit mindig változtatja a magyarországi államadósságnak a
hivatalos szintjét, de 80% fölötti tartományban voltunk, amikor 2010-ben én a kormányrúd mögé álltam, engem az a történelmi súly
nyomasztott 2010-ben, hogy valamit csinálnunk kell, mert egyébként ezek a tendenciák
elvisznek bennünket a 90%-ig. És ugyan van
saját valutánk – most a nemzeti bankhoz fûzôdô szerelmetes viszonyunkról nem mondanék
semmit, tehát van ugyan saját valutánk –, de
erôsen kétséges, hogy így, saját valutával is a
90% fölötti tartományból vissza tudunk-e
jönni az ország csôdje nélkül a 90% alatti, tehát a normális, kibírható és finanszírozható,
fönntartható adóssági szintre.
Szeretném kérni Önöktôl, hogyha úgy érzik, hogy idônként nem mindenre voltunk tekintettel, hogy idônként nem mindenre volt
nyitva a fülünk, azt részben tudják be annak
is, hogy nagyon erôsen kellett összpontosítani
arra a feladatra, amit a mi politikai nyelvünkön úgy hívunk, hogy a szakadék szélérôl vissza kellett fordítani az országot, hogy valahogyan a 80% alá tudjuk hozni az államadósság
szintét. Ez ma valahol a 77% és a 80% között
van, inkább talán 78% – attól függ, hogy a forint árfolyam mit mutat. Ezért indokolt Dem-

ján Sándor kérdése, hogy vajon független ország-e Magyarország, ilyen körülmények között. Anélkül, hogy untatnám vagy fölizgatnám Önöket a részletekkel, hogy mit jelent
egy ország függetlenségéért harcolni, azt tudom mondani Önöknek, hogy a modern világban szerintem egy ország függetlensége
nem egy statikus helyzet, hanem inkább úgy
kell azt elképzelni, hogy minden ország folyamatos nyomás alatt áll, hogy mások befolyást
és érdekérvényesítô képességet tudjanak fölötte és vele szemben szerezni. Idônként aztán
a saját mozgástér szûkebb, máskor meg szélesebb, de sosem abszolút. Én azt gondolom,
hogy Magyarország akkor mondhatja majd
magáról, hogy ebben az összefüggésben, amikor a függetlenség csak relatív módon értelmezhetô, ura saját magának, akkor lesz, mikor
az 50% és az 55% közötti sávba megy az államadósságunk.
Jó jel, és azt mutatja, hogy Demján Sándornak az a javaslata, amit szolidaritási békekölcsönnek nevezett, ha jól értettem, hogy az
nem egy elvetélt gondolat az abból látszik,
hogy egyébként az elmúlt másfél hónapban
százmilliárd forint értékben vásároltak magyar
magánszemélyek állampapírt. Összességében a
magyar állampapír-állomány magyar kézben
lévô összege valahol a hat- és hétszáz, talán a
hétszázmilliárd forintnál van. Igaza van Demján Sándornak abban, ha megtalálnánk a
módját, hogyan lehetne immáron nem államadósság-finanszírozásba, hanem fejlesztésbe,
beruházásba, növekedésbe bevonni a jövedelmek egy részét, az nagy lökést jelentene a magyar nemzetgazdaság számára. Én nem tartom
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a megközelítésem rossznak, Sándor, mert én
elkötelezett vagyok az arányos, átlátható adórendszer mellett. Semmit sem szeretnék jobban, mint hogy végre beálljon majd az a pillanat, ami majd a 2014. tavaszi adóbevallásnál
áll be, amikor az embernek már nem kell tulajdonképpen semmit sem mondania, mert
minden jövedelmén, amikor megkeresett, kifizette a 16%-ot, és jó napot kívánok. És végre az összes ezzel foglalkozó hivatalnokot az
szja-részlegrôl át tudnám terelni az áfa-részlegre, hogy az itt elhangzottakkal megfelelôen
végre kellô szervezeti erôt tudjunk fölmutatni
az adócsalásokkal szemben. Én nem lépek vissza ettôl, hacsak a magyar választók nem fogják rákényszeríteni az országot, én nem javaslom, hogy visszalépjünk ettôl az arányos, egykulcsosnak mondott adórendszerbôl, de azzal
egyetértek, Sándor, hogy gondolkodjuk arról,
hogyan lehetne a magas rétegû jövedelmeknél kitalálni egy olyan szabályt, ami valóban
nem bevonni akarná a pénzüket az államkasszába, mert ez ellen volnék én, hanem be
akarná vonni a pénzüket valahogyan egy befektetési alapba akár úgy is, hogy választhatnak 2-3 között, és itt tulajdonrészt szerezve
majd valóban nyolc-tíz év múlva eldôl, hogy
kiveszik-e a pénzüket, vagy pedig inkább tulajdonrészt akarnak szerezni egy reményeink
szerint talpon maradó és sikeres állami fejlesztési alapban. Errôl szerintem érdemes gondolkodni. Ez egy olyan irány, ami nem ellentételes filozófiailag azzal, amit egyébként én az
egyszerû, átlátható és arányos adórendszerrôl
gondolok.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sajnos a kritikák közül azzal kell egyetértsek, vagy azt kell befogadnom, amely a piacra
jutás segítésének elégtelen voltáról szól. Azt
mondta talán nem csak Elnök úr, hanem mások is, hogy a magyar állami intézményrendszer ma nem nyújt nemhogy elegendô, hanem
lényegében semmilyen érzékelhetô mértékû
segítséget a magyar vállalkozóknak a piacra
jutáshoz. Ez szerintem egy komoly hiba, és ez
az állami intézményrendszer tohonyaságának,
lassúságának, lassú reflex idejének vagy
hosszú reflex idejének köszönhetô. Ezért tettünk is néhány változást. Az Eximbankot
nem véletlenül mozdítottuk el az MFB irányából, a hitelgaranciát nem véletlenül hoztuk ki
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onnan. Megpróbáljuk különválasztani a „nagy
dögök” finanszírozásával foglalkozó, következésképpen lassú és nehézkes intézményrendszert a gyors reagálású intézményrendszertôl,
aminek kisebb összegeket is észre kell vennie,
kisebb vállalkozókat is meg kell látnia, és
gyorsabban kell reagálni a hitel, illetve finanszírozási igényekre. Tehát igyekszünk javítani
ezen a területen, mert egyetértünk Önökkel,
hogy ebbôl a szempontból nem történt meg a
hibák kijavítása 2010 után.
A következô dolog, tisztelt Hölgyeim és
Uraim, amirôl szeretnék néhány szót szólni, az
a bürokraták problémája. Természetesen én
egyetértek azzal, hogy a magyar bürokrácia
mûködésében számos bosszantó, sôt idônként
erôsebb kifejezésekre is okot adó jelenséget
tapasztalunk. Én azonban most itt a bürokratákat nem hibáztatnám, mert ôk az én munkatársaim, az én katonáim, ha úgy tetszik, és
miféle hadvezér az, aki úgy akar csatát nyerni,
hogy közben a saját katonáit állandóan pocskondiázza? Tehát ez távol álljon tôlem. Másfelôl azért sem fogadom be automatikusan a bürokratákat ért kritikát, vagy nem terelem ezeket a bürokratákhoz, mert ez egy vezetési kérdés. Ha az Önök munkatársai nem jól dolgoznak, annak két oka van. Egy: mert nem akarnak esetleg jól dolgozni, második: Önök nem
jól vezetik a cégüket. Sajnos be kell látnom,
hogy a bürokrácia lassú mûködése egy komoly
kormányzati probléma, amiért végsô soron
mégiscsak én viselem a felelôsséget. A magam
részérôl azonban egy olyan rendszerrel kell
dolgoznom – nem tudom, hogy ez érdekli-e
Önöket egyáltalán –, de azért róla mondanék
néhány szót, mert ide ritkán tud betekinteni
az ember, ritkán beszélnek errôl ôszintén beszélni, és nekem nincs okom arra, hogy másképp tegyek. Én egy olyan nehézséggel szembesültem 2010-ben, amivel Önök vállalatvezetôként szerintem sohasem szembesültek. Ha
azt az egyszerû kérdést tette föl az ember, hogy
és tessék mondani, mennyien dolgoznak a
magyar közigazgatásban? És mondtak egy számot, és azt megnéztem, az sosem stimmelt. Kiderült, hogy az nem is az ember, hanem inkább a státuszok száma, ami nincs föltöltve,
ami el van térítve. Egy normális ember számára megérthetetlen bonyolult rendszerrel szembesültem. De ugyan ez volt a pedagógusok
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vagy az egészségügyben dolgozók esetében is.
Az a helyzet, hogy Magyarország 2010-ben
egy olyan ország volt, amelynek becslései voltak arról, hogy az Önök adóforintjait körülbelül mennyi ember és körülbelül milyen szerkezetben veszi föl. Viszont kiépültek azok a ravaszkodó és a státuszokat tulajdonképpen elfedô, pufferként rejtve tartó, a valóságos fizetéseknél tulajdonképpen sokkal több pénz kifizetésére módot adó rendszerek, amelyeknek
a megértése is meglehetôsen hosszú idôt vett
igénybe. Én most ott tartok, illetve a kormányzat ott tart, tisztelt Hölgyeim és Uraim,
hogy szeptemberben világos számaink lesznek.
Ehhez kellett, hogy az oktatási rendszert állami irányításba vegyük, mert hogyha az önkormányzatoknál van, akkor a létszámbevallás is,
hogy mondjam: demokratikus. Kellett az
egészségügyet is bevonni egy állami rendszerbe, és a közigazgatásnak is vissza kellett állítani a régi struktúráját: központ, megye, járás,
település. És akkor meg tudom mondani, hogy
mi mennyi.
Miközben Demján Sándorral mélyen
egyetértek atekintetben, ha egyébként azt
akarjuk, hogy versenyképes szolgáltatásokat
kapjanak Önök, vagy kapjunk mindannyian
az államtól, ahhoz tisztességesen megfizetett
alkalmazottakra van szükség, ezzel mélyen
egyetértek, miközben az persze nem lehetséges, hogy hitelbôl emeljünk bért, de mégis a
céllal egyetértek, ahhoz elsô lépésként meg
kell állapodjunk arról, hogy Magyarország a
következô tíz évben mégis hány pedagógussal
kíván mûködni? Mit gondolunk arról, hogy a
következô tíz évben mennyi egészségügyi dolgozóra van szükségünk, hogy mûködjön az ország? Mennyi közigazgatásban dolgozó ember
kell? Hány fônyi rendôr, hány rendôrkutya,
hány katona, hány teherautó? Ha ezt nem
tudjuk, akkor én ugyanúgy nem tudok gazdálkodni racionálisan, mint ahogy Önök sem
tudnak a saját cégeiknél, ha ilyen alapvetô tényeknek nincsenek a birtokában. Most
egyelôre ott tartunk, hogy ez nemsokára –
még egyszer mondom: szeptemberre – talán
meglesz. És majd kérek is egyébként lehetôséget a VOSZ-tól, hogy az így kialakult számok
természetérôl: sok-e, kevés, csökkentésének
átalakításának, racionalizálásának irányairól
szót tudjunk váltani egymással. Ebben a hely-

zetben leszünk hamarosan. Ilyen a magyar
közigazgatásban nagyon régen nem volt. Nem
elvesztegetett idô szerintem, még a bürokrácia
átalakítása szempontjából sem az elmúlt két
év, hanem úgy fognám fel, hogy megteremtette az értelmes beszéd elôföltételét és a jó stratégiai döntések elôföltételét az elmúlt kétéves
munka. Nem untatom Önöket azokkal a vitákkal, amelyek arról szólnak egy kormányülésen, hány hivatalnokkal lehet mûködtetni
egy gyámsági rendszert, és így tovább, de önmagában, hogy itt tartunk, hogy ilyen számokat tudunk rögzíteni, jól mutatja, hogy az értelmes állami gazdálkodás létszámgazdálkodásának a közelébe jutottunk. Ezért is került elô
a 62 éves nyugdíjkorhatár kérdése az államigazgatásban, ami nagy vita és nagyon nehéz
politikai és szakmai kérdés is. Na, de ha most
számokat mondanék arról, hogy hány olyan
ember van a közigazgatásban, aki elment
nyugdíjba, majd mások visszafoglalkoztatták,
és én nem is tudom, hogy egy ember most két
fizetés, vagy… Értik a problémámat, hogy
mennyibe kerül is nekem egy dolgozó ember.
Itt tízezres nagyságrendekrôl beszélek. Itt
megértem, hogy ezek politikailag érzékeny
kérdések, de elképesztô és kezelhetetlen állapotok jöttek létre az elmúlt nyolc-tíz évben.
Ezeket a hibákat ki kell javítanunk.
Euró. Kedves Demján elnök úr, azt a töredelmes vallomást kell tegyem itt elôtted és a
nyilvánosság elôtt, hogy Neked volt igazad
2010-ben, amikor a megállapodásunk pontjai
közé akartad beemelni az euróval szembeni távolságtartást, amit én akkor számos okból
nem támogattam. Nem is szerepelt végül is
azok között a pontok között, amire kezet fogtunk, ha emlékszel még arra. De eltelt két év,
és azt kell mondanom, hogy az az elemzés,
amelybôl kiindulva a VOSZ erre a következtetésre jutott, bizonyult érvényesnek. Valóban az a mondat, ami akkor hangzott el, ha jól
emlékszem, talán azt mondtad, hogyha még
nem éri el a nemzeti össztermékünk a 80%-át
az eurózónának, addig szó sem lehet belépésrôl. Attól tartok, hogy ez a mondat egy érvényes mondat. Nem látom az akadályát, hogy
miért ne emeljük be pótlólag a 2010-es közös
pontjaink közé.
IMF ügye, amit szintén szóba hoztál. Én
szeretném azt világossá tenni, hogy az IMF a
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kormány számára nem érzelmi kérdés. Az
IMF-fel való viszonyunk sem érzelmi kérdés.
Az a kérdés, hogy mire van szüksége az országnak. Ha az országnak arra van szüksége, hogy
miután magas az államadóssága, és folyamatosan új hitelekkel váltjuk ki a régieket, hogy
alacsony kamattal jussunk pénzhez, akkor az
IMF-fel meg kell állapodni. Föltéve, ha az
IMF nem kér olyasmit, ami egyébként másik
oldalon nagyobb kárt okoz, mint amit pénzügyi oldalon nyerünk. Ennek a mérlegelése, eldöntése, ha véleménykülönbségek vannak,
egy elfogadható pozíció kialkudása a kormány
feladata az IMF-fel. Én így végzem a munkámat. Csak a vashideg logika, csigavér mentén
lehet jól tárgyalni. Hozzá kell tennem persze
ehhez azt is, hogy viszont örülök annak, hogy
nem voltak itt az elmúlt másfél-két évben,
mert az is biztos, hogy a gazdaságpolitikánknak több olyan elemét, amit meg tudtunk valósítani úgy, hogy nem voltak itt, nem tudtunk volna megvalósítani, ha itt vannak. Nagyon izgalmas kalkuláció az, Sándor tett is ez
irányba lépéseket, illetve az ellenzék is rendszeresen fölhozza ezt a gondolatot, hogy ha az
IMF itt maradt volna, akkor persze évente körülbelül százmilliárd forinttal olcsóbban lehetett volna finanszírozni a magyar államadósságot, de ha itt van az IMF, akkor nem tudok
évente kétszázmilliárdot a bankszektorból bevonni a válságkezelésbe. Az három év alatt
hatszázmilliárd forint. Akkor nem tudok bevonni a válságadón keresztül évente százhatvanmilliárdot, az három év alatt négyszáznyolcvanmilliárd forint, és nem tudom úgy
visszaalakítani a nyugdíjrendszert, hogy havonta harmincmilliárd ne ki menjen, hanem
bejöjjön a nyugdíjkasszába, ami csak egy évben háromszázhatvanmilliárd forint. Ez mind
nem volna. Ha racionálisan, érzelmektôl
mentesen végiggondolom, hogy az IMF-politikánk az elmúlt idôszakban ésszerû volt-e,
vagy sem, akkor azt kell mondanom, hogy
ésszerû volt. Most ezeket már mind megcsináltuk. Most ezeket már úgyis kivezetjük.
Most már csak az a kérdés, hogy a tranzakciós
illeték problémáját, amivel a munkahelyvédelmi akcióstervet meg akarjuk finanszírozni,
e fölött megegyezésre tudunk-e jutni, vagy
sem. Én azt akarom mondani, hogy összességében szerintem az az érzelmi, gondolati ke-
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retrendszer, amelyen belül értelmezzük az
IMF-fel való kapcsolatunkat és Magyarország
kapcsolatát az IMF-fel, egy racionális keret.
Közfoglalkoztatás. Én mélyen egyetértek
azokkal a mondatokkal, amelyeket Önök itt
többen is elmondtak, hogy az igazi munkahely
az, amit a piac teremt. A kérdés, és szerintem
erre törekednünk is kell a munkahelyvédelmi
akcióterv ebbe az irányba mutat, de marad itt
azonban egy kérdés:mindannyian tudjuk,
hogy van a magyar népességnek egy olyan része, nem elhanyagolható létszámú része,
amely tizenöt éve nem dolgozott. Esetenként
nem tud írni, olvasni. Esetenként a társadalmi, szociális képességei arra elegendôek, hogy
bemenjen segélyért. Az a kérdés, hogy miután
az Önök vállalkozásai aligha fognak rövid távon ezeknek az embereknek munkát adni, mit
kell tenni. Hagyni kell, hogy továbbra is segélyért jöjjenek, vagy miattuk, vagy leginkább a
gyerekeik miatt mégiscsak munkába kell-e
ôket állítani? Miután Önök nem fogják tudni
ôket munkába állítani rövid távon, talán
hosszabb távon igen, ne zárjuk ezt ki, segédmunkás kapacitások is fognak nôni ebben az
országban, és oda talán akkor majd kellenek.
De most rövid távon 1%-os ’13-ra jelzett vagy
1,6%-os ’13-ra jelzett gazdasági növekedés
mellett tömegesen Önök nem fogják ôket
munkába állítani. Akkor nekem kell, a kormánynak kell, a közmunka rendszernek kell.
Hogy legalább a dologtalanság világából kihozzuk ôket, a munka világába hozzuk át abban a reményben, hogy majd onnan talán tovább tudnak lépni: a szociális szövetkezet, a
foglalkoztatási szövetkezet vagy a tényleges,
igazi piaci munkahelyeknek az irányába. Én
arra kérem Önöket, hogy – elfogadom azokat
a megjegyzéseket, amelyek azt mondják, hogy
a közfoglalkoztatásban létrejövô munkahelyek nem olyan értékesek gazdasági szempontból, mint a piacon létrejött munkahelyek, de
– ne mondják azt, hogy nem érdemes erôfeszítéseket tenni a közmunka növelése érdekében, mert ha jobb nincs, akkor ezt kell. Ebben
az évben kettôszázezer embert fogunk így
munkába állítani. Már százezer fölött vagyunk. S én szeretném 2013-ra háromszázezerre fölvinni, sôt a végén odáig szeretném
elvinni a dolgot, hogy azt tudjam mondani
minden magyar állampolgárnak, hogy nem
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kap szociális segélyt, ha egyébként fizikailag
munkaképes. Viszont mindenki számára van
elérhetô közmunka. Ezt a pontot el kell érnünk. Ha ezt a pontot nem érjük el, akkor az
a megosztottság, Sándor, ami nagyobb, mint a
politikai megosztottság Magyarországon, a
dolgozók és a nem dolgozók között, a romák
és a nem romák között, a képzettek és a nem
képzettek között. Ez az igazi megosztottság, s
ez fönn fog maradni. Ha ma valaki egységesíteni akarja az országot, akkor én azt gondolom, hogy nem az ellenzékkel kell parolázni.
Ha jól esik, az sem árt, nem kell attól viszolyogni, van annak haszna is. De igazából az országot egyesíteni, az országot leginkább fenyegetô megosztottságot orvosolni, nem a politikában kell, hanem itt, amirôl beszélek. Több
százezer ember segély helyett munkából történô talpra állításával. S ezt szerintem el kell
végeznünk. Az érintettek is akarják. Errôl
nem szoktak Önök beszélni, mert nyilván
Önök a saját dolgukról beszélnek. A leginspirálóbb élményem az elmúlt két évbôl az, hogy
a közmunka-rendszerrôl kapott kétheti jelentésekbôl az derül ki, hogy az emberek sorba
állnak a közmunkáért. Igaz, segély nincsen,
tehát valamibôl meg kell élni, de akármiért is,
akármi is az oka, sorba állnak a közmunkáért.
Kis túlzással veszekedés van azért, hogy ki tud
belépni legalább a közfoglalkoztatásba. Ha
még el tudunk innen jutni oda – Sándor, ehhez kell politikai bátorság, és kell támogatás is
a VOSZ részérôl –, hogy kimondanánk, hogy
egyébként egy fizikailag munkára képes ember egy adott hónapban nem kaphat több szociális segélyt, mint egy bizonyos összeg, és az
értelemszerûen nem haladhatja meg a munkabért, talán még a közmunka bért sem, ha
ide el tudnánk jutni, akkor nagyot segítettünk
az országon. Én szeretném, ha képesek lennénk arra, hogy a parlament ezt ki tudja mondani a következô évre.
Szeretném, hogyha az összes szociális segélyt, mint ahogy a gyerekeknek juttatott támogatásokat is, a munka rendszerén keresztül
juttatnánk el az emberekhez. Ebben a vállalkozók világától, mint elsô számú adófizetôktôl
nekünk támogatásra van szükségünk. És kérünk Benneteket, nem akarunk Nektek munkát adni, mert van épp elég bajotok a kormányzati ügyek nélkül is, de ha ez a vita elô-

kerül, akkor a VOSZ ne maradjon semleges
ebben az ügyben, hanem támogassa azokat a
lépéseket, amelyek a munka felé próbálják terelni az országot, és a munkabért mindenképpen fölé akarják helyezni az egy hónapban segélybôl megszerezhetô összegnek és életformának. Ma az az igazság, hogy még nem vagyunk
ott. Sokat javult a helyzet, de még mindig
vannak olyan speciális életstratégiák, amellyel körülbelül kétszer akkora összeget lehet
szerezni szociális segélybôl, mint egy közmunkából. Még mindig. Ezzel most nem is untatom Önöket, csak szeretném jelezni, hogy
még megvan bennünk az eltökéltség, és szeretnénk, ha ebben támogatnának bennünket.
Hitelállomány, hitelezési helyzet Magyarországon. Szeretnék Önöknek jó híreket
mondani, de nem tudok, ha egyenesen és
ôszintén beszélünk egymással. A dolog úgy
fest, hogy az anyabankok, amelyeknek a
leánybankjai vannak itt, Magyarországon,
bajban vannak, és viszik kifele a pénzt. Keressük az útját-módját, hogy a folyamatot lassítsuk, de be kell látnunk, hogy bármilyen eszközöket is használunk, a tulajdonosi jogon történô forráskivonás mindig erôsebb jog marad,
mint bármilyen indirekt kormányzati eszköz.
Ugyan az osztrákok meg mások is azt mondják, hogy 110%-os szintre akarják magukat
beállítani, tehát a Magyarországon begyûjtött
forrásaikhoz képest 110%-ot akarnak kihelyezni, de én nézem a többi közép-európai országot, ez 100% alá fog menni itt, Magyarországon is. ôszintén kell beszélnünk arról a kérdésrôl, tisztelt Demján elnök úr, kedves
VOSZ, hogy a magyar gazdaság akármit is csinál a következô két évben, akármilyen „bank
loving” politikát csinál a kormányzat, ami
nem lesz könnyû az ô számára, de még ha sikerülne is neki egy ilyen szerelmetes viszonyba kerülni a bankrendszerrel, akkor sem tudja
megállítani azt a folyamatot, hogy egyébként
az anyabankok állapota miatt a bankrendszeren keresztül elérhetô források összege csökkenjen Magyarországon. Ez egy nagyon rossz
hír mindannyiunk számára. Hitelezés nélkül
nem lehet növekedést csinálni, viszont nem is
ok a kétségbeesésre. Azokat a javaslatokat, a
Gránit Banktól kezdve a Széchenyi Kártyán
keresztül minden, ami rendelkezésre áll, és
forrásokat tud teremteni, ezeket az eszközöket
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mind használnunk kell. Ha nem is tudjuk velük pótolni a hiányzó banki forrásokat, de
legalább részlegesen enyhíteni kell a hiány
okozta bajokat vagy károkat. Úgyhogy tisztelettel kérem a VOSZ-t, hogy minden ilyen, a
magyar gazdaság finanszírozására bevethetô
módszer, javaslat, ötlet az kerüljön asztalra,
mint ahogy egyébként a Széchenyi Kártyát is,
elsô szóra a kormányzat hajlandó volt a lehetô legmesszebbmenôkig támogatni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Multik kérdése. Abban a szerencsében van
részünk, hogy Beck úr itt van velünk, és autentikus véleményt hallhattunk a multik részérôl, ami egy kicsit kedvezôbb is annál, mint
amit én gondolok. Ugyanis a tények mindig
azok, amiket mondott. De szerintem azt a
skizmát, ha szabad így fogalmaznom, amely
egy liberális gazdaságfilozófia esetében skizmának minôsül, hogy egy állam vagy egy kormány veszi magának a bátorságot, és szektorálisan különbséget tesz a gazdasági szereplôik
között, a multik nagyon sérelmezik, és meg is
szenvedték. Erre tettél is utalást, ugye, ha jól
értettem a szavaidat. Ugyanakkor itt van egy
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másik bölcsesség, amelyet Demján Sándor
egyik elôadásából írtam föl magamnak, és vezettem be a kormányzati politikába, valahogy
úgy fogalmazott, hogy válság idején nincs
normativitás. Ami egy magamfajta jogvégzett
ember számára a bálványimádással egyenlô
vagy a legsúlyosabb kereszténység elleni bûnökkel esik egy megítélés alá ez a mondat,
hogy nincs normativitás. De az is igaz, hogy a
mondat elsô fele igaz: a válságban nincs.
Nincs annyi pénz. Mondok egy példát. Ha a
munkahelyvédelmi akciótervben elköltendô
háromszázmilliárd forintból normatív módon,
minden munkaadót érintôen csökkentettünk
volna járulékot, az 2-3%-os csökkentést hozhatott volna. Így, hogy célzottan csináljuk,
50, meg van, ahol 100%. Tehát, válságban
nincs normativitás, ezt kell mondanom a
multiknak is, és én tudom, hogy nagyon sokan multiellenességet olvasnak ki abból, ha
egyes szektorokat megterheltünk, másokat
meg nem. És még abban is lehet igazság, hogy
egyik szektorban több volt a magyar a másikban meg kevesebb és így összességében nem
mindig jártunk rosszul mi, magyarok, még ezt
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is hajlandó vagyok elfogadni. Azt nem, hogy
ez volt az egyetlen elv, ami alapján elkezdtük
ezt az adókérdést. És igazuk van a multiknak,
amikor kifogásokat támasztanak, de nem tudom csak normatív alapon mûködtetett adórendszerrel a válság orvoslására szükséges forrásokat elôteremteni. Tehát ezek a szektorális
jellegû adókivetések nem tudnak eltûnni teljesen a magyar adórendszerbôl, és inkább azon
dolgozok, hogy a multiknak az a része, aki
nyer ezen, akik termelôkapacitásokat mûködtetnek, inkább nyernek ezen, velük próbáljunk meg az országimázsépítés, meg az ország
megsegítése érdekében partneri kapcsolatot
kialakítani úgy, ahogy ezt hallhattuk is.
A használatarányos útdíjról is szólt Beck
elnök úr. Tegnap a kormányülés foglalkozott
ezzel. Még mindig van esélyünk – engedjék
meg, hogy ezt a nagyon óvatos, mértéktartó
megfogalmazást használjam –, még mindig
van esélyünk arra, hogy a kitûzött határidôt
tartsuk, s a következô évnek valamikor a közepén be tudjuk vezetni a rendszert. Ennek az
esélye még nem ment el.Az adóbeszedés hatékonyságára vonatkozó megjegyzésekre azt szeretném mondani, hogy most a következô hónapban lesz egy nap, amikor csak olyan kérdésekkel fogunk foglalkozni, amikor az adóhivatal elnökével fogunk konzultálni, mert szerintem is túlságosan sok áfa marad kint. Ahhoz
képest, hogy az adókat csökkenteni próbájuk.
10% a társasági nyereségadó egy bizonyos
szint alatt, 16%-os az szja, szerintem még nem
elég pozitív a válasz az adóelkerülés szempontjából a magyar társadalom részérôl. Tehát továbbra is szükséges az erô, amely kikényszeríti
az adó befizetését ebben a világban. Úgy gondolom, hogy itt az adóhivatalnak komoly tartalékai vannak, de ezt úgy szeretném végrehajtani, és azért szeretném Önöket bevonni
ebbe az adóigazgatási egyeztetésbe, hogy ne
érezzék a vállalkozók ezt zaklatásnak. Valóban
ott és úgy kell ellenôriznünk, olyan típusú ellenôrzéseket kell gyakoribbá tenni, ahol tudjuk, hogy problémák vannak. Mert egyébként
az történik, ami egyébként a magyar bürokrácia történetében nem lenne példátlan, hogy
van egy helyes kormányzati irányszabás, abból
a valóságban meg az valósul meg, hogy a kicsiket zargatják, a törvénytisztelôkbôl megint
levesznek valami pénzt, egyébként a nagy ha-

lak lubickolnak illetve ahova kellene, oda
nem ér oda az adóhatóság. Itt nagyon szeretnék Önökkel együttmûködve egy szigorúbb,
korrektebb, zaklatásmentes adóbeszedési
rendszert mûködtetni.
Demján Sándor beszélt az összefogásról.
Nagyjából a vége felé vagyok már. Elnézést,
hogy a kelleténél talán hosszabban beszélek,
de kétévente látjuk egymást, ez némi felmentést ad a számomra. Azt tudom mondani a
VOSZ tisztelt jelenlévô képviselôinek, hogy a
kétharmadnál nagyobb összefogást nem fogunk tudni összehozni. Elôször is becsüljük
meg azt, ami van. Ma a magyar társadalompolitikai értelemben az elmúlt húsz évben tapasztalt legszélesebb összefogás állapotában
van. Persze jobb lenne a 100%, mint a kétharmad, a három harmad jobb, de ennyi van:
kétharmad. Ezért én azt kérném a VOSZ-tól,
hogy persze, mindig tartsa életben a vágyálmát a 100%-os összefogásnak, de inkább arra
szorítsa rá a kormányt, hogy most, hogy van
kétharmadja, csináljon meg bizonyos dolgokat. Hiszen ez az összefogás mérték ez már elegendô ahhoz, hogy olyasmiket hajtson végre a
kormány, amit egyébként senki sem hajtott
végre az elmúlt húsz évben, mert nem volt
meg neki ilyen széles összefogást jelentô háttere. Én kérem, hogy a mostani állapotot tekintsük egy sikernek az összefogás szempontjából, ha nem is abszolút és nem is teljes, és
inkább kényszerítsük az összefogásból fakadó
hatalom gazdáit arra, hogy végezzék el azt a
munkát, amit kisebb összefogás mellett nem
lehet elvégezni.
Ugyanakkor, mint ahogy lenni szokott –
majd ezt késôbb jól megbánom, ha elolvasom
a lapokat –, Demján Sándor hozzászólásai
rendszeresen kicsiklandoznak belôlem olyan
mondatokat, amelyek kockázatosak, és nem
biztos, hogy kell róluk beszélni. De ha már így
magunk között vagyunk: az én filozófiám és
fölfogásom szerint az összefogás nem szándék
kérdése; az összefogás erô kérdése. Az összefogás elsô föltétele az erô. Ha van erô, van
összefogás. Ha nincs erô, hanem széttagoltság
van, összefogás sincsen. Ez nem minden kultúrában igaz talán; lehet, hogy vannak olyan
országok, ahol ez nem így mûködik, mondjuk,
a skandinávoknál el tudom képzelni. De ilyen
félázsiai származékoknál, mint amilyenek mi
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vagyunk, egész biztosan, hogy így van. Ha van
erô, amely jó irányba tart, akkor van összefogás. Ha nincs erô, mindenki szanaszét megy.
Mindenki okos, mindenki jobban tudja, mindenkinek van egy jobb ötlete, és mindenki
személyes büszkeséget csinál abból, hogy véletlenül sem az összefogás mentén haladjon,
hanem valahogy külön. Ilyenek vagyunk.
Ezért én Magyarországon azt tanultam meg a
politikában, hogy Magyarországon akkor van
összefogás, ha van egy politikai erô. Lehet,
hogy nem centrális erôtérként kell leírni,
mert akkor az értelmiségiek ezen fölizgulnak,
hanem valahogy másképpen, de az összefogásnak egy vezérerôvel való megvalósítása az
egyetlen forma. Ez nem zárja ki a demokráciát, nem zárja ki a vitát, a konzultációt, még
a hatalomváltást és a politikaváltást sem zárja
ki, de a mindennapi mûködéshez a két választás között erôre van szükség. Azért halad és
azért reagál szerintem Európa többi országánál
jobban Magyarország a válságra, mert van egy
ilyen erô, amely képes mûködtetni az alkotmányos intézményeket. Majd ha eljön az ideje, most még nem itt vagyunk, akkor is azt fogom mondani a magyaroknak, hogyha összefogást akarnak, akkor hozzanak létre egy erôs
központi akaratot, mert egyébként nem lesz
összefogás. Magyarországnak a történelme szerintem errôl szól. Ennek az értéke, ezt a „társadalmi béke” kifejezéssel írta le az Elnök úr és
mások is használtak ilyen szóösszetételt, ez
lesz a legnagyobb értékünk.
A következô tíz évben, ha igaz, amit az európai, különösen a nyugat-európai gazdaságról
gondolunk, és ha nem hamisak a tudósítások,
amiket Spanyolország utcáiról látunk, és ha
nem képzeljük el rosszul, amit hamarosan
majd Olaszországból fognak majd nekünk mutatni, és amit idônként már Franciaországból
is már látunk, tehát ha nem értjük félre a világot, akkor a legnagyobb problémája számos
európai országnak az lesz, hogy a szükséges
gazdasági változásokhoz nem tudja megtartani
és fönntartani a társadalmi békét. Azért az egy
példátlan feladat az összes nyugat-európai demokratikus kormány elôtt, hogy egyszerre kell
államadósságot csökkenteni és versenyképességet javítani. Ezt ha a mindennapi élet szintjére fordítom le, ez nagyon nagy teher az embereknek. Ez egy komoly kihívás. Ennek a vé-
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gigvitele, elfogadtatása, levezénylése, azt kell
mondanom, hogy a nyugat-európai politikai
rendszerek számára különlegesen nagy kihívást jelent. Közép-Európa jobban áll ebbôl a
szempontból, mert mi már levezényeltünk ennél már nehezebb dolgokat is. Ez az igazság. Ez
is nehéz, amit most kell megcsinálnunk, no de
hát a rendszerváltáskor egy év alatt elveszítettünk másfél millió munkahelyet. És itt vagyunk, és arról beszélünk, hogy a sikeres közép-európai térséghez szeretnénk kapcsolódni.
Mi a társadalmi béke megôrzése a reformok,
átalakítások, megújítás összefüggésében több
tapasztalattal rendelkezünk, mint egyébként
az elmúlt 40-50 évben a jóléti társadalmat
fölépített országok. Ez versenyelôny. A társadalmi béke megôrzése, függetlenül attól, hogy
ki milyen párttal szimpatizál és ki milyen kormányt szeretne, a társadalmi béke megôrzése
gazdasági versenyelôny. Ezért szerintem a választások legutolsó pillanatáig, amikor elérkezünk oda, arra kell törekedni, hogy megmaradjon a társadalmi béke. A kampány vége
mindig olyan, amilyen, ezt Önök is tudják.
Ott leesik a lánc, és mindenki teker, mint a
bolond. De ezt az idôpontot, ezt lehetôleg ki
kell tolni, a társadalmi béke és egyetértés vagy
elfogadottság állapotát meg kell nyújtani,
ameddig csak lehet, annak érdekében, hogy a
szükséges átalakításokat el lehessen végezni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ebbôl a szempontból köszönettel tartozom
a magyar vállalkozóknak, mert nyilván a magyar vállalkozók is emberek, van nekik ideológiai nézetrendszerük, rendelkeznek politikai szimpátiákkal, és rendelkeznek politikai
kapcsolatokkal, mert nem tegnap születtek.
Mindenki benne él a világban. Én hálás vagyok azért, amikor ilyen nehéz idôket kell a
kormányzatnak vezényelnie, akkor a politikailag egyébként nem szimpatizáló vállalkozók nem lázításra használták a nehézségeket.
Ez nagy dolog. Ez az összefogás irányába visz
bennünket. Én szeretném megköszönni azt,
hogy akik velünk szimpatizálnak, azoktól,
túlzás, amit most mondani fogok, de szinte
természetes, hogy a nehézségeket nem a kormánnyal szemben fordították és fogalmazták
meg. A baloldali vállalkozók vagy ilyen világhoz tartozók esetében kifejezetten gesztus,
amit szeretnék a köszönetemmel viszonozni,
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hogy az ország érdekét fontosabbnak tartották, mint a rövidtávú zavarkeltéssel okozható
meg lázítással okozható politikai károkat,
amit a kormánynak okozni lehet. Ez egy sokkal nagyobb dolog annál, mint azt talán ma
itt a teremben a többség gondolja. Nagyon
remélem, hogy ez megmarad a következô
másfél-két évre is.
Végezetül a takarékszövetkezetekrôl annyit kellene mondanom Önöknek, hogy – mert
arról külön beszéltünk körülbelül két évvel
ezelôtt, ezért kell ezt most ismét megtennem –
a javaslatokat értjük, van az asztalunkon egy
nagyobb csomag, de addig nem akarunk a takarékszövetkezetek szabályozásához hozzányúlni, amíg az a mozdulat be nem fejezôdik,
hogy a magyar állam a Takarékbank 38%-át,
ha jól emlékszem, magához szólítsa és megvásárolja. Amint ez megvan, és kerítésen belül
vagyunk, azonnal jelentkezni fogunk. Üljünk
le, és immáron akkor ebbôl a pozícióból beszéljük meg, hogy akkor most itt mit is kellene csinálni úgy, hogy mindenki boldog legyen. Ez a rendszer valóban, mert a célokat tekintve egyetértünk, a mai, nem tudom, 4-5%ról el tudjon menni a 20-25%-ig a magyar
bankpiac, ahogy az egyébként a nyugati országokban, az ilyen típusú szövetkezeti rendszerek egyébként képesek megnôni és szolgáltatni. Itt teljes szándékegybeesés van, reményeim szerint szeptemberben lesz mirôl érdemben is tárgyalnunk egymással.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Még egyszer elnézést kérve az udvariatlanságért, hogy hosszabban beszéltem, mint az
elôttem szólók, de engedjék meg, hogy lezá-

rásképpen még egyszer megköszönjem személyesen Demján elnök úrnak, a VOSZ elnökségének, a magyar vállalkozóknak, a VOSZ tagjainak, hogy sikeresen végigcsinálhattuk a
mögöttünk hagyott két évet. Biztatni szeretném Önöket, hogy a javaslataikat juttassák el
hozzánk. Átalakítottuk a Miniszterelnökséget, átalakítottuk a gazdaságirányítási rendszer néhány fontos szegmensét, jobb hatékonysággal térülnek meg a javaslataik a jövôben, mint ahogy az eddig történt. Az eddigieket sem becsüljék le, kérem. Én nem vagyok
olyan tapasztalt, mint Demján Sándor, habár
még egy kicsit kormányzok, és egyáltalán ez a
különbség nem fog látszani – mármint a korbeli különbség. De a dolog mégiscsak úgy fest,
hogy azért mindannyian arra vagyunk szocializálva, hogy a vállalkozó az definíciószerûen
elégedetlen, és folyamatos támadás alatt tartja a kormányt. Ez helyes. De ki kell egészíteni
azzal, ami viszont újszerû, és a VOSZ-szal való együttmûködésünknek ez az értéke, hogy
miközben természetesen egy önálló egzisztenciától elvárható élességgel fogalmazza meg a
kifogásait, kritikáit, ellenérzéseit, aközben,
miután a magyar társadalom önálló gondolkodásra, önálló életvitelre, önálló kockázatvállalásra leginkább képes társadalmi részérôl
beszélünk, ezért javaslatokat is letesz a kritikai
észrevételei mellé abban reménykedve, hogy
azokat közösen meg is tudjuk valósítani. Ezt a
jó szokását, kérem, hogy a VOSZ, a VOSZ elnöksége és a VOSZ tagsága tartsa meg a jövôben is.
Köszönöm szépen, hogy türelmesen meghallgattak!
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2012. május 2. – 2012. szeptember 18.)
1. 2012. május 7-én a Budai Hiltonban
nagyszabású rendezvény keretében, ünnepélyes keretek között bejelentette
piacra lépését a szövetség által létrehozott VOSZ-BESZ Beszerzési és Szolgáltató Zrt.
2. 2012. május 17. napján sikeresen megrendeztük a VOSZ éves küldöttgyûlését,
amelyen a Szövetség Ellenôrzô Bizottságának új elnökét (dr. Lits Józsefet) is
megválasztotta a testület.
3. 2012. május 18-án elbúcsúztattuk szövetségünk tragikus hirtelenséggel elhunyt
EB elnökét, Bartha Ferencet.
4. Május 8-án Salgótarjánban, május 22-én
Szekszárdon, május 30-án Veszprémben és
Tatabányán, május 31-én Egerben és Szolnokon részt vettünk a tízéves Széchenyi
Kártya ünnepségsorozat rendezvényein.
5. 2012. június 1. napján a fôtitkár és az
ügyvezetô igazgató képviselte a Szövetséget Gyôrben a helyi VOSZ szervezet által rendezett találkozón, amelynek
kiemelt vendége és elôadója Ilan Mor,
Izrael budapesti nagykövete volt.
6. 2012. május 22-én a VOSZ és a Budapest
Fôváros Kormányhivatala Munkaügyi
Központ a TÁMOP 1.1.4 „Munkaerôpiaci program a hátrányos helyzetûek
foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi

Régióban” elnevezésû kiemelt projekt
keretében Munkáltatói Fórumot szervezett Budapesten.
7. 2012. május 24 -én és 25-én részt vettünk
a GÉMOSZ közgyûlésén és az azt követô
nagysikerû gazdasági fórumon.
8. 2012. június 4-én került sor a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának és a
Társadalmi Tanácsadó Testület tagjainak
együttes ülésére, ahol kiválasztották - tíz
kategóriában - az idei országos Primákat
(30 fô).
9. Június 5-én a Szövetség fôtitkára elôadást
tartott a Világgazdaság c. napilap konferenciáján.
10. Ugyanezen a napon az Ellenôrzô Bizottság alelnöke részt vett és elôadást tartott
"Az Európai Unió politikája a többéves
pénzügyi keret tükrében" címmel megrendezett konferencián.
11. Június 13. napján a PP Alapítvány Kuratóriumának Elnöke által tartott sajtótájékoztatón biztosítottuk a Szövetség képviseletét.
12. Június 14-én és június 15-én szakmai továbbképzést tartottunk a (KAVOSZ vezetôivel közösen) a takarékszövetkezeti
VOSZ pontok munkatársai és az irodavezetôk részére.
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13. Június 19. napján a Szövetség ügyvezetô
elnöke részt vett és elôadást tartott a
KAVOSZ Gazdasági Fórumán.

(MTV1, ECHO Tv, Hír Tv, Kossuth Rádió, Lánchíd Rádió, Gazdasági Rádió,
Inforádió, VG, Napi Gazdaság stb.)

14. Június 25-én a Szövetség képviselôje részt
vett a "Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzésére" pályázat Bíráló Bizottságának
ülésén.

21. Július 4-5-én Kína Shandong tartományának delegáció látogatott Miskolcra.
A delegáció látogatásának célja a politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítése
volt.

15. Június 26-án, majd június 29-én kormányzati képviselôkkel megkezdtük
munkahelyvédelmi csomagra vonatkozó
informális tárgyalásokat.
16. 2012. június 26-27-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a partner munkaadói szövetségek részvételével megrendezte országos workshop-ját, ahol a 2012.
évi szakiskolai beiskolázási irányok és
arányok ajánlása került kidolgozásra.
17. Június 27-én tárgyaltunk Szabó László úrral, a TEVA magyarországi vezérigazgatójával, egy hazai gyógyszergyártói érdekképviseletnek a VOSZ keretein belüli
létrehozásának lehetôségeirôl. A júniusban kezdôdött tárgyalássorozat eredményeként csatlakozik szövetségünkhöz a
TEVA Magyarország Zrt-n kívül a Richter Gedeon Nyrt., valamint az EGIS
Nyrt. is.
18. Június 29-én a Szövetség fôtitkára és az
ügyvezetô elnök fôtanácsadója tájékozódó jellegû megbeszélést folytatott Magyarország uniós biztosával, Andor Lászlóval.
19. Június végén levélben és Hírlevélben
hívtuk fel a figyelmet a megyei és országos szintû "Év Vállalkozója" elismerés
pályázatára, illetve a beküldési határidôre. A felhívást a VOSZ Hírek június-júliusi összevont számában megismételtük.
20. Július 2. napján részt vettünk a Nemzeti
Gazdasági és Társadalmi Tanács plenáris
ülésén. Ezen a napon ismertette a miniszterelnök a tízpontos munkahelyvédelmi akciótervet, amelyet a VOSZ képviselôje számos médiában kommentált

22. Július 9 -én ülést tartott a Vállalkozásfejlesztési Tanács (VfT), amelyen részt vett
Matolcsy György miniszter is. A fórumon megvitatásra került - a már ismert munkahelyvédelmi program. E témakörben július 16-án ismét konzultált a testület.
23. Július 23 -án sajtótájékoztató keretében
tettük nyilvánossá a LIGA Szakszervezetek és a VOSZ együttmûködési megállapodását. A dokumentumot a VOSZ Hírekben és a Szövetség honlapján nyilvánosságra hoztuk.
24. Július 26 -án soron kívüli ülést tartott a
Szövetség elnöksége, amelyen a magyar
kormányt a Miniszterelnök képviselte és
értékelte az elmúlt két év gazdaságpolitikájának hatásait. A találkozón részvett
Cséfalvay Zoltán és Lázár János is.
25. Július 28. napján a VOSZ ügyvezetô elnöke és ügyvezetô igazgatója a FERROPATENT Zrt. ünnepi rendezvényén vett
részt.
26. A VOSZ Jogi Bizottsága által szerkesztett
(a Parragi Ügyvédi Iroda által készített)
2012/2. számú Jogi Hírlevelét 2012. július 31-én tettük közzé saját hírlevél-hálózatunkban (téma: Munka Törvénykönyve)
27. Augusztus 6-án a VOSZ ügyvezetô elnöke levélben fordult a NAV elnökéhez a
Házi Piros Paprika Kft. áfa-visszaigénylési ügyében.
28. Augusztus 8. napján a Szövetség ügyvezetô igazgatója Baján tárgyalt az új, szep-
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kerülô

29. Augusztus 9-10-én Kína Jiangsu tartományának magas rangú delegációja Zala
megyébe látogatott, ahol együttmûködési megállapodás aláírására is sor került. A
tartomány és a megye szoros gazdasági és
politikai kapcsolatok kialakítására törekszik.
30. Augusztus 21-én részt vettünk Zwack Péter, a szövetség 85 éves korában elhunyt
társelnöke, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja búcsúztatásán.
31. Augusztus 23-án Kína Csungking tartományának magyar fôkonzulja, Hajba Tamás látogatást tett Nyíregyházán. A látogatás célja a már kiépülôben lévô gazdasági és politikai kapcsolatok erôsítése.
32. Augusztus 24-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban tárgyalást folytattunk
Kardkovács Kolos helyettes államtitkárral, a szeptember 18-ai VOSZ elnökségi
értekezleten részt vevô Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter látogatásának
elôkészítése tárgyában.
33. Augusztus 31-én Gablini Gábor társelnök fogadta a FÁK országokat tömörítô
nemzetközi szervezet „Vállalkozók és
Iparosok Nemzetközi Kongresszusa” vezetôjét, aki hivatalos látogatásra érkezett
Magyarországra.
34. Szeptember 5-én a Kínai Népköztársaság
Magyarországi Nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa Wang Hongliang úr
megbeszélést folytatott a kínai kapcsolatok alakulásáról a VOSZ illetékeseivel.
35. Szeptember 5-én sajtótájékoztatóval egybekötött, nagyszabású, ünnepélyes irodanyitó rendezvényt tartottunk Baján,
amelyen részt vett a VOSZ megyei, tár-

sadalmi és hivatali vezetése, a térség vállalkozói közössége, a KAVOSZ vezérigazgatója, a Széchenyi Kártya Programban
részt vevô finanszírozói kör, valamint a
média képviselôi is.
36. Szeptember 7. napján megbeszélést folytatunk a Magyar Követeléskezelôk és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége
(MAKISZ) vezetôivel egy jövôbeni
együttmûködés lehetôségeirôl.
37. Szeptember 10. napján a VOSZ ügyvezetô igazgatója és fôtitkára szakmai konzultációt tartott a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség elnökével és titkárával.
38. A VOSZ véleményezte a lakhatási támogatásról szóló kormányrendelet tervezetét, amely az álláskeresôk mobilitását kívánja segíteni.
39. Szeptember 11. napján a Szövetség társelnöke (a GpB titkára) részt vett a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról (T/7954.), valamint a
munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges
egyes törvények módosításáról (T/7955)
szóló törvényjavaslatok szakmai vitáján a
Nemzetgazdasági
Minisztériumban.
Ugyanebben a témakörben a Vállalkozásfejlesztési tanács ülésén is képviselte a
Szövetséget.
40. Az irodavezetôk munkájának értékelése
és elszámoltatása a jelzett idôszakban - a
szabályoknak megfelelôen - minden hónapban terv szerint történt
41. A beszámolási idôszakban 20 alkalommal
adtunk ki elektronikus hírlevelet.
Budapest, 2012. szeptember 18.
Dávid Ferenc
fôtitkár

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

Idôpont:
2012. szeptember 18. 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Tulip Inn Budapest
Budapest, VIII., Üllôi út 94-98
Jelenlét:
jelenléti ív szerint
Napirend
1. Konzultáció a munkahelyvédelmi programról, a kormány beruházási-fejlesztési elképzeléseirôl, az EU-s források jövôbeni
felhasználási céljairól
Elôadó: Matolcsy György
Demján Sándor
2. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Czomba Csaba soros elnök
3. Tájékoztató a megyei/területi rima rendezvények elôkészületeirôl, az egységes arculati elemek érvényesítésének fontosságáról
Elôadó: Perlusz László
4. Tájékoztató a KAVOSZ Zrt. és a VOSZBESZ Zrt. idei tevékenységérôl, távlati célkitûzéseirôl.
Elôadó: Krisán László
Szûcs Péter
5. Egyebek

Az 1. számú napirendi pont keretében
megtartott vitaindító elôadásában Matolcsy György röviden bemutatta a nemzetgazdaság jelenlegi helyzetét és az ahhoz vezetô utat, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) elôtt álló feladatokról beszélt:
• Javasolta, hogy a Kormány (az NGM) a
VOSZ bevonásával mielôbb dolgozzon
ki olyan programokat és projekteket,
amelyeket a 2013-as és 2014-es években
meg lehet valósítani, a rendelkezésre álló EU-s források minél teljesebb felhasználása érdekében.
• Elmondta, hogy a magyar gazdaság számára szükség van egy alternatív finanszírozási rendszer létrehozására, amelynek elsô lépéseit a Takarékbankban történô állami tulajdonrész-vásárlás, továbbá a Széchenyi Bank, az Eximbank
és a MEHIB átstrukturálása jelzi.
• A Kormány mindent megtesz azért,
hogy a jelenleg túl szigorú monetáris politika jövôre összhangba kerüljön a növekedés- és foglalkoztatás-orientált gazdaságpolitikával, ezért egy jobb jegybanki együttmûködésre törekszik.
• Folytatódik és kiszélesedik a keleti nyitás Kína, Korea és más ázsiai országok
felé.
• A gazdaságirányítás arra törekszik, hogy
a jövô évtôl a rendelkezésre álló, jelentôs tartalékok – növekedés, beruházás,
foglalkoztatás területén – felhasználása
elkezdôdhessen, illetve kibontakozhasson.
• A Munkahelyvédelmi akciótervvel
elindult, termelô munkahelyeket fejlesztô munkaprogram még inkább a termelés irányában mozdul el és bôvülni
fog
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Demján Sándor válaszában rámutatott,
hogy a VOSZ továbbra is támogatja a mélyre
ható strukturális reformokat, amelyeket a
Kormány elindított – egészségügy, oktatás,
közigazgatás területén – és amelyeket az IMF
a korábbi kormányoktól is kért. Tragikusnak
nevezte az EU-s fejlesztési források bennragadását és azt, hogy nem sikerült 10-15 olyan
igazán nagy beruházást elindítani és megvalósítani, amely valóban a termelô ágazatokban
hozott volna fellendülést. Egy termelés-orientált forráselosztási rendszer fölöslegessé tenné
a munkahelyvédelmi programokat, olyan komoly növekedést generáló és munkahelyteremtô hatása lenne! A Munkahelyvédelmi
akciótervet egyébként a VOSZ támogatja,
amelyben az ÁFA-fizetéssel kapcsolatos
könnyítést nevezte a legnagyobb - a vállalkozások széles körét érintô - pozitívumnak. A
gazdaságpolitikai irányokat tekintve kiemelte, hogy a hazai kis- és középvállalati körnek
mindenek elôtt egy hatékony és jelentôs tôkejuttatásra van szüksége a fennmaradáshoz
és fejlôdéshez, hiszen az utóbbi években még
az amortizáció pótlását sem tudták végrehajtani. A termelô szektorok támogatása, tôkejuttatása az infrastruktúra-fejlesztésekkel
szemben is prioritást kell, hogy élvezzen: ide
tartoznak az építôipari, az élelmiszer- és feldolgozóipari fejlesztések, illetve azok a termelô beruházások, amelyek a hazai kkv-szektort
is fellendítik. A gazdaságpolitikai célok hatékony megvalósításához – a források gyors és
teljes körû kiosztásához – egyértelmû felelôsségi viszonyokra van szükség, ahol a bürokrácia, az apparátus abban érdekelt, hogy a szükséges döntések megszülessenek, a források a
felhasználókhoz kerüljenek.
Daxner Gábor, a Somogy megyei VOSZ
szervezet elnöke hozzászólásában megerôsítette, hogy a magyar kkv szektor feltôkésítése
nélkül nem lehet a versenyképes középszintû
gazdaságot kiépíteni, és a középosztályt
megerôsíteni. Hangsúlyozta a szakszerûség és
hozzáértés erôsítésének szükségességét a közbeszerzési rendszer mûködtetésében.
Bodnár Pál, a Heves megyei VOSZ szervezet elnöke a termelôeszközökkel való gazdálkodás fontosságát hangsúlyozta.
Gazsi Ferenc, a Nógrád megyei VOSZ
szervezet elnöke a munkaerô-tartalékok hatékony felhasználásáról beszélt, amelyben nem
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a szürke- és feketefoglalkoztatás miatti büntetéseknek kellene a legnagyobb hangsúlyt kapniuk.
Tardos János, a VOSZ Gazdaságpolitikai
Bizottságának titkára a jövôre bevezetésre kerülô új adózási szisztémával kapcsolatos VOSZ
álláspontot ismertette.
Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója, a VOSZ társelnöke a rendelkezésre álló EU-s források minél nagyobb körû felhasználásához ajánlotta fel a VOSZ és a Széchenyi
Kártya Programot mûködtetô kollégái segítségét. Hangsúlyozta, hogy vállaljuk a 20142020. idôszakra a forrás-felhasználási program
kialakításában való szakértô részvételt is.
Konkrét javaslatokat tett a jelenleg még ki
nem használt források felhasználására: automatikus elôleg-lehívás a támogatási összeg
30%-áig, önerô finanszírozás kiterjesztése
minden pályázatra, a jól mûködô pályázatok
kereteit automatikusan emeljék meg, strukturálják át a forrásokat a keresett (és sikeres
megvalósítással kecsegtetô) GOP-os pályázatok javára, kerüljön az elbírálási folyamat a
közigazgatási eljárások közé (ezzel gyorsítva a
folyamatot).
Kári János, a VOSZ Idegenforgalmi és
Szálláshely-szolgáltatók Szekció elnöke a szállodaiparban alkalmazott ÁFA-teher csökkentéséért (ezzel a régiós versenyképesség javításához), továbbá az energiaracionalizálási pályázatok túlbürokratizálása ellen szólalt fel, tekintettel a szektor jelentôs foglalkoztatási- és
devizatermelési szerepére.
Matolcsy György a felvetésekre adott válaszában hangsúlyozta, hogy a VOSZ véleménye fontos és a vállalkozók javaslataira továbbra is nyitottak. A közigazgatási struktúra
átalakítása kapcsán elmondta, hogy az NGM,
mint gazdaságpolitikai döntési központ kialakítása helyes döntés volt, ez teszi lehetôvé pl.
olyan programok elindítását, mint a Munkahelyvédelmi akcióterv. Az EU-s források felhasználási struktúrájának átalakításában a
gazdaságfejlesztés kell, hogy a döntô szerepet
kapja; ezt a következôképpen tervezik: 10%
közlekedésfejlesztés, 10% energia, 10% humán erôforrások fejlesztése, 60% gazdaságfejlesztés, 7% Budapest és a fejlett régiók fejlesztése, 3% tartalék. Kérte és indítványozta,
hogy a novemberi EU-s tárgyalások indulásá-
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val együtt, a VOSZ-szal közösen kezdôdjön
meg a programtervezési munka. A Munkahelyvédelmi akcióterv továbbvitelének iránya, hogy a munkáltatókat terhelô adók helyett a fogyasztási és forgalmi típusú adókat
fogják preferálni. Elsô lépésben a mintegy
6.000 milliárd forintos adóterhet 5%-kal,
vagyis 300 milliárddal célozzák csökkenteni, a
folyamat végére az adóteher a jelenlegi 50%ára, vagyis 3.000 milliárdra csökkenne (más, a
termelést nem hátráltató adóterhek növelése
mellett).
Siklós Márta, az Adótanácsadók Országos
Egyesülete képviseletében a vállalkozókat terhelô adminisztratív terhek csökkentése kormányprogramjának továbbvitelét kérte.
Lôrincze Péter elnöki fôtanácsadó felhívta
a figyelmet arra, hogy az EU-s pályázatokon
minden Magyarországon bejegyzett cég indulhat, a tulajdonosok állampolgárságától függetlenül, amelyre fel kell hívni az EU-n kívüli országbeli tulajdonosi körök figyelmét.
Szônye József, a Vas megyei VOSZ szervezet elnöke a beszállítói biztonság hiányára
mutatott rá hozzászólásában.

Nagy Róza államtitkár asszony válaszában
bemutatta az Egyszerû állam elnevezésû kormányprogram 114 pontjának aktuális állását és
a VOSZ további segítségét kérte a még folyamatban lévô 80 pont megvalósításhoz. Rámutatott a magyar tulajdonú bankrendszer fontosságára és a 2014-2020-as idôszak forrásfelhasználására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok mielôbbi elkészítésének fontosságára.
Balog Ádám helyettes államtitkár kifejtette, hogy a fekete munka elleni küzdelem az
egyik legfontosabb feladat. A Munkahelyvédelmi akciótervvel – új vállalkozási adókkal kapcsolatos VOSZ-os javaslatok egy részét
köszönettel vették és már be is építették az
anyagokba, a kidolgozás és véglegezés során
további eredményes tárgyalásokat vár. Az adminisztráció-csökkentést célzó egyszerûbb
közteher-utalást (a vállalkozó egyszer, illetve
egy számlára utalhasson) megkísérlik már
2013-tól bevezetni. Az ÁFA-csökkentés az
élelmiszer-ágazatokban rendkívül égetô, de
ott is komoly akadályai vannak, így a szállodaipari adócsökkentésre nem lát lehetôséget.
Pordán Zsigmond, a Komárom-Esztergom
megyei VOSZ szervezet elnöke a magyar gaz-
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daság alapvetô problémájaként a befektetôi
bizalomvesztést említette, amely a hazai exportôr cégek megrendelés-állományának
visszaesését - a lengyelországi, csehországi versenytársakhoz áramlását – is okozza.
Peredi Péter, a FUVOSZ fôtitkára a használatarányos útdíjak rendszerének bevezetésérôl, ezen belül a szükséges beruházások pályáztatásáról, illetve az útdíjak drasztikus
megemelkedésérôl beszélt.
Sragner László, a Gyôr-Moson-Sopron
megyei VOSZ elnöke a termelô kis- és középvállalatok nehéz – sokszor kilátástalan - versenyhelyzetére és a munkaerô (szakemberek)
elvándorlására mutatott rá.
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tartja az EU-s források hatékony kihasználását, így mind a rendelkezésre álló pályázati
források kihelyezésének támogatásába, mind
az új, 2014-2020-as tervezésbe szívesen bekapcsolódik.
Határozatok
2012.09.18./1.
Czomba Csaba soros elnök tájékoztatást adott
az elôzô testületi ülés óta végzett fontosabb
munkákról. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul vette.
2012.09.18./2.

Szakács József, a Csongrád megyei VOSZ
elnöke azt kérdezte, van-e lehetôség arra,
hogy egy minimális bér emelésnél a járulékok
ne változzanak, mert ez a kisvállalkozásokat
nagyban érinti.
Nagy Róza válaszában elmondta, hogy a
használatarányos útdíjak rendszerének kiépítésével kapcsolatos pályázatok kidolgozása
elôkészítés alatt áll.
Balog Ádám megjegyezte, hogy a minimálbéres vállalkozói terhek növekedésének problémájára egy jelentôs kkv-körben a kisvállalati adó megoldást jelenthet.
Demján Sándor a vita lezárásaként hangsúlyozta, hogy az IMF megállapodásnál nem
szabad, hogy politikai érdekek kerekedjenek a
cél- és szakszerûség fölé. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a túl erôs forint megölheti az exportot, így a gazdaság növekedési potenciálját
veszélyeztetné. A VOSZ rendkívül fontosnak

A Szövetség ügyvezetô igazgatója tájékoztatást tartott a megyei Prima rendezvények elôkészületeirôl. Felhívta a figyelmet a díjátadó
ünnepségek színvonalas megrendezésének
fontosságára és az anyagi vonzattal is járó elismerés során felmerülô bizonylati fegyelem,
jegyzôkönyv-vezetési kötelezettség szigorú betartására. A tájékoztatót a testület jóváhagyólag tudomásul vette.
2012.09.18./3.
A testületet - idô hiányában - egyhangú szavazással levette napirendjérôl a KAVOSZ Zrt.
és a VOSZ-BESZ Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékozatót, és azt egy késôbbi idôpontra halasztotta.
Kmf.
Dr. Dávid Ferenc s.k.
fôtitkár
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Széchenyi Kártya Program –
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
fejlôdésének leggyakrabban a pénzhiány áll
az útjában. Hiába a nagyszerû ötletek, ha
nincs elegendô forrás ezek megvalósítására.
A kkv szektor pénzügyi helyzetének javítására jött létre 2002-ben a Széchenyi Kártya
Program, amely mára a vállalkozások hitelességének jelképévé vált. A Széchenyi Kártyás vállalkozások a tulajdonosok személyes
garanciájának és a többlépcsôs hitelbírálatnak köszönhetôen nemcsak megbízhatóvá
váltak üzleti partnereik szemében, de a kártyabirtokosok gazdasági stabilitása, pénzügyi
ereje is megnövekedett. A Program jelentôségét a hazai gazdaság fejlesztésében az eddig
elért eredmények szemléltetik legegyszerûbben: már 170 ezer vállalkozás, összesen
1100 milliárd forint összegû hitelhez jutott
a Széchenyi Kártya Program valamelyik
konstrukcióját igénybe véve.
Az eleve tôkehiányos vállalkozások az elmúlt években a válság hatására teljesen kivéreztek, nem csak a piaci lehetôségeik szûkültek be, de a hitelezési lehetôségek is. Figyelembe véve, hogy közel 3 millió ember megélhetését biztosítja a kkv szektor, a helyzet hatékony megoldást igényel. Ebben a helyzetben nem elegendô a piaci mechanizmusokra
támaszkodni, hanem fontos, hogy az állam is
egyértelmûen, és határozottan fellépjen a kkv
szektor érdekében. Nagy problémát jelent a
piacok összeszûkülése, szegény a költségvetés,
nagy bajt okoz a körbetartozás. Egyetlen helyen van pénz, az unióban. A túlélés és a krea-

tív gondolkodás a legfontosabb a vállalkozások számára, valamint a pályázati lehetôségek
minél nagyobb mértékû kihasználása.
A Széchenyi Kártya Program az elmúlt 10
év során bebizonyította, hogy szükség van a
vállalkozások igényeinek megfelelôen kialakított programokra, de fontos az elemeinek további fejlesztése, és újabb termékek kialakítása is.
A Széchenyi Kártya Program elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejûleg,
egyszerre is felhasználhatóak. A program lehetôséget teremt arra, hogy a vállalkozások
különbözô finanszírozási céljaik megvalósítására a megfelelô konstrukciót vehessék igénybe. A napi likviditási problémák áthidalására
a Széchenyi Kártya „klasszik” folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására
a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülô fejlesztésekhez az akár tízéves
futamidejû Széchenyi Beruházási Hitelt választhatják, 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítô két új termék, a Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel és a
Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel is
elérhetôvé vált a vállalkozások számára. A
program elemei összevontan akár 150 millió
forint hitelösszeget is elérhetnek. Az igénylôk
maguk választhatják ki, hogy a résztvevô hitelintézetek közül melyikkel kívánnak szerzôdni. A vállalkozások hitelhez jutását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., illetve Agrár Széchenyi Kártya esetén az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány készfizetô kezesség-
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vállalása segíti, az állam az egyes ügyletekhez
kamat- és garanciadíj támogatást biztosít.
Az elsô Széchenyi Kártyát 2002-ben adták
át, ezt megelôzôen forgóeszköz-finanszírozásra, átmeneti likviditási nehézségek áthidalására csak korlátozott lehetôségek álltak a mikro-, kis- és középvállalkozások rendelkezésére.
A Széchenyi kártya újszerûsége részben a különbözô profilú közremûködô szervezetek - az
állam, a hitelintézetek, az érdekvédelmi szervezetek és köztestületek- addig példa nélkül
álló együttmûködésében, részben pedig a szokásos banki procedúrától eltérô, vállalkozóbarát konstrukció kialakításában rejlett. A résztvevôk között az azonnali adatáramlást lehetôvé tevô elektronikus kapcsolat épült ki, emiatt lényegesen lerövidült a hitelbírálat és szerzôdéskötés idôigénye, és ez biztosítja gyors hitelhez jutást a vállalkozók számára. Az igénylés feltételei a magyar kis-, és középvállalkozások sajátosságaihoz és igényeihez igazodnak, a
vállalkozók terheinek enyhítésére az állam
kamattámogatást és egyúttal garanciadíj támogatást biztosít.
A Széchenyi Kártya a KAVOSZ Zrt., a
VOSZ és a Területi kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban igényelhetô, ahol az ügyfelek
teljes körû információt kapnak az igénylés feltételeirôl és a benyújtandó dokumentumokról. Az érdekképviseletek irodai hálózata teljes területi lefedettséget biztosít, tehát valamennyi régió vállalkozói találhatnak székhelyükhöz közeli regisztráló irodát, amely a kérelem befogadását követôen továbbítja a hitelkérelmet az ügyfél által megjelölt hitelintézet
részére.
A Széchenyi Kártya Program elemei
Az induláskor maximálisan igényelhetô 1
millió Ft-os hitelösszeg a Széchenyi Kártya
Program eddigi mûködése alatt három alkalommal emelkedett, 2003 júliusában 5 millió
forintra, 2004 júliusában 10 millió forintra,
2006 májusában 25 millió forintra, mely változások jelentôsen fellendítették a Széchenyi
Kártya iránt jelentkezô keresletet.
A Széchenyi Kártya Konstrukció 2010ben, a Forgóeszközhitel és a Beruházási hitel
bevezetésével bôvült Programmá. 2011. szeptember 1-jétôl a Széchenyi Kártya Program
újabb elemmel egészült ki: a KAVOSZ Zrt. a
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Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával a Széchenyi Kártya Program agráriumra való
kiterjesztéseként - elindította az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciót. 2012 tavaszától
pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítô két új termék, a Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel és a Széchenyi Támogatást
Megelôlegezô Hitel is elérhetôvé vált a vállalkozások számára.
A Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek forgalmazásába az évek során egyre
több hitelintézet kapcsolódott be, és a forgalmazók körének további bôvülése is várható.
Mára már az OTP Bank, az Erste Bank, az
MKB, a Takarékszövetkezeti hálózat, a Volksbank, a Gránitbank, az UniCredit Bank, a
Budapest Bank és a K&H is csatlakoztak a
Programhoz.
A Széchenyi Kártya „klasszik” szabadon
felhasználható folyószámlahitel a már
legalább egy éve mûködô mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) átmeneti pénzügyi
gondjainak megoldására. A kamat mértéke
jelenleg havi 1% alatt van, és az igénylôk már
3 hét alatt akár 25 millió forint összegû szabadon felhasználható hitelhez juthatnak, gyors
és egyszerûsített hitelbírálatot követôen,
csökkentett adminisztrációval.
A Széchenyi Forgóeszközhitel már nem
pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál. Hosszabb, akár 36 hónapos
futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök
(alapanyagok, árukészletek) finanszírozására
alkalmas, mellyel vállalkozások egy egyszerûen elérhetô és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthatnak. Az
igényelhetô hitel 1 millió forinttól maximum.
25 millió forintig, 100 000 forintonként
emelkedô összegû lehet.
A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb
50 millió Ft összegû, akár 10 éves futamidôre
is igényelhetô, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásainak, fejlesztéseinek megvalósítását segítô hitel, mely hosszútávon szolgálja vállalkozások mûködését, versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez. A hitel felhasználható ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére,
új és akár használt gépek, tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó
forgóeszköz beszerzésre is.
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Az Agrár Széchenyi Kártya az agrárium
igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció, melyet a mezôgazdasági termékek elôállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdô-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezôgazdasági ôstermelôk, családi gazdálkodók,
egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként mûködô kis- és középvállalkozások vehetnek igénybe. Az egy, kettô vagy három
éves lejáratú folyószámlahitel hitelkeretének
összege minimum 500.000,- Ft, felsô határa
25 millió Ft. A Konstrukcióhoz a magyar állam 2% kamattámogatást és kezességi díjtámogatást biztosít.
A Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel lehetôséget ad rá, hogy azok a vállalkozások, akik
a szükséges önerô hiányában nem tudnak részt
venni EU-s pályázatokon vagy nyertes projektjüket nem tudják megvalósítani az idôközben keletkezett likviditási problémájuk
miatt, mégis élhessenek a pályázatok adta lehetôségekkel. Az igényelhetô hitelösszeg 1-50
millió forint lehet, a futamidô 12-120 hónap.
A Széchenyi Támogatást Megelôlegezô
Hitel az elnyert EU-s forrásokhoz történô
gyorsabb hozzájutást segíti elô azok megelôlegezése révén. Az igényelhetô hitelösszeg 1-50
millió forint lehet, a futamidô 12-60 hónap.
A Széchenyi Kártya Program koordinálásán és az új termékek fejlesztésén túl a KAVOSZ Zrt. további szolgáltatásokat is nyújt
a hazai kkv szektor részére.

2010-ben megalakult a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt., melynek fô tevékenysége hitel- és pénzkölcsön nyújtása a kisvállalati, ezen belül is a mikrovállalati ügyfélkör számára. Alapvetô célja, hogy a lehetô legtöbb banki módszerekkel nem, vagy nem megfelelôen finanszírozott -, hazai mikrovállalkozás
hitelhez jutási lehetôségein javítson, kedvezményes, Európai Uniós forrású támogatott finanszírozási források biztosításával. A társaság
közvetíti az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Konstrukciót, amely maximum 10 millió
forint vissza nem térítendô uniós támogatás,
és maximum 20 millió forint kedvezményes
kamatozású forinthitel kombinációja.
2012 áprilisától a KAVOSZ Zrt. által vezetett konzorcium - melynek további tagjai a
VOSZ és az MKIK - támogatás közvetítôként
vesz részt a „Vállalati tanácsadási szolgáltatás
támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére” címû programban, az Észak-Magyarországi és a Dél-Alföldi régióban. A program keretében a vállalkozások vissza nem térítendô támogatást nyerhetnek el többek között üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány, szervezeti átvilágítás, on-line megjelenés, kockázat elemzés, jogi szaktanácsadás,
marketingstratégia, illetve egyéb, a vállalkozás mûködését elôsegítô tanácsadói tevékenységek finanszírozására.
KAVOSZ
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Helyi kezdeményezésre nyílt
új VOSZ-pont Bács-Kiskun megye
déli üzleti központjában, Baján

A térségbeli vállalkozások gazdasági pozíciójának erôsítése érdekében új VOSZ Pont nyílt
a VOSZ Bács-Kiskun megyei szervezete kezdeményezésére Baján - adta hírül az MTI, valamint a megyei és országos sajtó szeptember
5-én.
A zsúfolásig megtelt Bácskai Kultúrpalotában megjelentek a régió közéletének és gazdasági életének ismert képviselôi abból az alkalomból, hogy megnyílt az új VOSZ Pont a bajai Roosevelt téren. A VOSZ legújabb irodájának feladata, hogy elsô kézbôl kapjanak - a
kedvezô hitelek mellett - jól hasznosítható információkat a térségben mûködô vállalkozók.
Palik Vera, a VOSZ megyei társelnöke megnyitójában kiemelte: összefogással felzárkózhat Bács-Kiskun déli része is a kiemelt jármûipari térséggé nyilvánított Kecskeméthez.

Az MTI kérdésére válaszolva Versegi János
megyei elnök hangsúlyozta: a VOSZ az országos és megyei centrumoktól távol esô, határ
menti térség gazdasági fejlôdésének érdekében kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gazdasági válság közepette a vállalkozások minél
egyszerûbben érjék el szolgáltatásait. Példaértékûnek nevezte, hogy a Bács-Kiskun megyei
szervezeten belül, a nagyobb városokban önálló csoportok alakulnak, és sikeres mûködésük eredményeként élénkül a szervezeti élet,
gyarapodik a taglétszám.
Versegi János kiemelte, hogy az új iroda
megnyitása után a helyi és térségbeli vállalkozóknak már nem kell több mint száz kilométert utazniuk Kecskemétig, hanem helyben
intézhetik ügyeiket. A bajai irodában az ügyfelek rendelkezésére állnak a Széchenyi Kár-
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tya Program keretein belül igénybe vehetô hitellehetôségek, a VOSZ-BESZ szolgáltatásai,
a pályázati és egyéb információk.
A VOSZ Pont megnyitóján részt vett és
beszédet mondott Zsigó Róbert, a térség országgyûlési képviselôje, Baja polgármestere és
Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés alelnöke. Krisán László, a KAVOSZ Zrt.
vezérigazgatója a Széchenyi Kártya program
céljáról, eredményeirôl és aktuális újdonságairól beszélt a hallgatóságnak. Elôadásában
kiemelkedô eredménynek nevezte, hogy a
Bács-Kiskun megyében létrejött Széchenyi
Kártya hitelügyletek száma meghaladja a 12
ezret, a kihelyezett hitelösszeg pedig közel 85
milliárd forint. Ezzel a teljesítménnyel az alföldi megye a harmadik az országos rangsorban.
Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára ünnepi
köszöntôjében kitért a vállalkozókat foglalkoztató, aktuális gazdaságpolitikai kérdésekre.
A zömében aktív vállalkozókból és pénzügyi
szakemberekbôl álló hallgatóság tetszéssel fogadta, hogy a VOSZ határozottan és követke-

zetesen lép fel minden lehetséges fórumon a
vállalkozói érdekek képviseletében.
A megnyitót állófogadás követte, melyen
Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója
mondott pohárköszöntôt. Ezt követôen a
résztvevôk, több csoportban, megtekintették
az új irodát. A bajai VOSZ Pont üzemeltetését
a Forint-Soft Kft. végzi, melynek tulajdonosügyvezetôje Palik Vera, a VOSZ Bács-Kiskun
megyei társelnöke, elismert könyvelési és adószakértô. A most megnyílt belvárosi iroda
könnyen megközelíthetô, közel van a helyi
bankfiókokhoz és minden olyan felszereléssel
rendelkezik, mely a sikeres munkához szükséges. Az új, regionális VOSZ-iroda vezetôje Kovács Dénes, a Forint-Soft Kft. ügyvezetôje, az
iroda munkatársa ifj. Gyurákovics Imre. Az új
bajai VOSZ Pont a Széchenyi Kártya ügyintézés mellett, a megyei VOSZ-szervezet szándéka szerint sokféle igényt kiszolgáló tanácsadói
központtá is válik a térség vállalkozói számára.
Lovas Dániel,
a VOSZ Bács-Kiskun megyei titkára
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Jiangsu tartomány delegációjának
látogatása Zala megyében

Doucha Ferenc a VOSZ Zala megyei elnökének szervezésében 2012 augusztusában 2 napos Zala megyei látogatásra érkezett Juiangsu
tartomány párttitkár helyettese. A magyar
megye és a kínai tartomány között már 2011
folyamán megtörtént a kapcsolatfelvétel.

A delegáció azért látogatott Zala megyébe,
hogy megismerje a megye mezôgazdaságát és a
befektetési lehetôségeket. A Zala Megyei Közgyûlés elnöke, Manninger Jenô is fogadta a delegációt. A találkozó alkalmával együttmûködési megállapodás aláírására is sor került.
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2012 Pályára állítás
2012. október 17.
ÖbölHáz
(Budapest, Kopaszi gát)

Meghívó
A Magyar Tisztítás-technológia Szövetség 2012. október 17-én 10 és 17 óra között, különleges
helyszínen rendezi meg „2012 Pályára állítás” címet viselô Szakmapolitikai Konferencia, Kiállítás és Szakmai Vetélkedô rendezvényét.
Egyedülálló szakmapolitikai konferencia, amelynek nyitó elôadását Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ
fôtitkára tartja, és amely konferencia célja, hogy a szakma képviselôi közösen lefektessék az
alapokat: szakmai irányelveket és szabványokat, melyek a magyar tisztítás-technológiai ipart a
sikeres ágazatok közé emelik.
Rendezvény, amelynek fôvédnöke Fekete Balázs, a BKIK alelnöke, a Kézmûipari Tagozat elnöke, lehetôséget nyújt a keresleti és kínálati oldal szakemberei, illetve az érdeklôdôk számára,
hogy a szabványosítás elônyein keresztül közelebbrôl megismerjék az ágazat jellemzôit, a gazdaságra, a foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, jelentôségét, kapcsolódását más ágazatokhoz.
Találkozópont, ahol a versenytársak és partnerek mellett adott téma elismert képviselôi szakmai kérdéskörökhöz kapcsolódva oszthatják meg tapasztalataikat, ismerhetik meg egymás véleményét.
Szakmai fórum, amelyen kisebb csoportokban, kiemelt témakörök köré szervezett kerekasztal beszélgetéseken a résztvevôk megismerhetik, megvitathatják, véleményezhetik a piacpolitikájukat,
versenystratégiájukat érintô, befolyásoló információkat, változásokat, mint a jövô évi minimálbér, járulékok, kedvezmények, és amely témákban a szakma oldaláról állást is foglalhatnak,
amit a MATISZ beépít szakmai tervei közé.
Díjátadási ünnepség, amelyen kihirdetik a díjat alapítók, ki nyerte el 2012-ben a Létesítmény Takaríthatósági Díjat.
Szakértôk elismerése a MATISZ 2012. évi Tisztítás-technológiai Szakértôi tanúsítvány ünnepélyes
átadásával.
Egy kiállítás, amely kíván teret biztosítani a szakma újításai, a szakmai tudás és szakértelem bemutatására, a keresleti oldalt képviselô vállalatok, intézmények, illetve a tisztítás-technológiai piac
valamennyi szereplôje számára. Várjuk a cégek érdeklôdését!
Rendhagyó szakmai vetélkedô, amelyre a résztvevô cégek benevezhetik dolgozóikat, hogy összemérhessék tudásukat az Európa bajnokokkal.

Álljon pályára, és foglalja le idôben a helyét!
Jelentkezés és további információk www.konferencia.matisz.org
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Fôkonzuli látogatás Szabolcs Szatmár Bereg
és Nyíregyháza vezetôinél

A VOSZ Szabolcs Szatmár Bereg megyei
Szervezete az elmúlt évben alakított ki kapcsolatot a kínai CCPIT Sichuan (Szecsuan)
tartományi szervezetével, melynek keretében
2011-ben 14 fôs delegáció látogatott el Nyíregyházára.
A VOSZ megyei Szervezetének szervezésében, a kapcsolatépítés újabb állomásaként,
augusztus 23-án Kína Csungking tartományának magyar fôkonzulja, Hajba Tamás tett látogatást Nyíregyházán. A fôkonzul úr tevékenysége Csungking tartományi jogú városra,
Szecsuán, Jünnan, Kujcsou, Kanszu és Senhszi
tartományra terjed ki, így Fôkonzul úr Sza-

bolcs Sz. B. és Szecsuán kapcsolatainak építésében és mûködtetésében igen fontos szerepet
tölt be.
A Fôkonzul úr Czomba Csaba a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
soros elnöke és a megyei Szervezet elnöke valamint Dr. Lôrincze Péter, társelnök kíséretében elsôként a Megyei Kormányhivatalba
érkezett, ahol a vendégeket Dr. Vinnai Gyôzô kormánymegbízott és Dr. Teschmayer Gábor fôigazgató fogadta.
A megbeszélés célja egy konkrét gazdasági
együttmûködési megállapodás elôkészítése
volt, mely a jövôben segíteni fogja a Szabolcs-
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Szatmár-Bereg megye, illetve Szecsuán tartomány közötti kapcsolatok továbbépítését. A
résztvevô felek abban bízva készítik elô a megye és a kínai tartomány gazdasági szereplôinek találkozását, hogy az együttmûködés és a
tapasztalatcsere mindenkinek elônyére fog
válni.
A több mint egy órás tanácskozáson a
résztvevôk egyetértettek abban, hogy a megye
és Sichuan tartomány gazdasági kapcsolatainak kiemelten fontos területe a mezôgazdasági termékek, az élelmiszeriparban rejlô lehetôségek fejlesztése, kihasználva a megye kedvezô földrajzi adottságait, a fejlett technológiát
és az itt dolgozók szakértelmét.
A VOSZ megyei Szervezete és a Kormányhivatal munkatársai közösen állítanak össze
konkrét, vállalkozások bevonását és kínai gazdasági együttmûködést elôsegítô tervezetet.
Fôkonzul úr a kapcsolatépítés gyakorlati
megvalósítását készíti elô Sichuan tartomány
és a CCPIT vezetôivel történô elôzetes tárgyalások alkalmával.
Ezt követôen a delegációt fogadta Seszták
Oszkár a megyei közgyûlés elnöke. Az elnök
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úr támogatásáról biztosította Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Sichuan tartomány között konkrét gazdasági együttmûködések
kialakítását.
A látogatás harmadik állomása Nyíregyháza Megyei Jogú város polgármesteri hivatala
volt, ahol a vendégeket Dr. Kovács Ferenc
polgármester úr fogadta.
Polgármester úr tavaly vendégül látta a sichuáni CCPIT delegációt, mely alkalomból
háromoldalú együttmûködési szándéknyilatkozatot írt alá a Nyíregyháza Város, a CCPIT
sichuáni Szervezete és a VOSZ megyei Szervezete.
A megbeszélésen Polgármester úr egyetértett és támogatásáról biztosította a célként kitûzött, konkrét, kézzel fogható gazdasági
együttmûködést és eredményeket felmutató,
vállalkozások között kialakításra kerülô és azt
elôsegítendô további tárgyalások folytatását
és programalkotást.

VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
szervezete
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Euro-Log Kft. beszámolója

Sikeres török–magyar üzletember találkozó
Budapesten
Az Euro-Log Csoport tovább mélyíti stratégiailag meghatározó török-magyar üzleti kapcsolatait, ezért meghívására a múlt héten Budapestre érkeztek az Ulusoy Holding képviselôi, amely Törökország meghatározó és piacvezetô vállalatcsoportja. A két cég 3 éve áll
egymással stratégiai partnerségben, közösen
kialakított sales és marketingstratégia, innováció és új befektetési lehetôségek keresése
jellemzik a hatékony és egyre bôvülô szoros
együttmûködést. Augusztus 27-én a több napos tárgyalás sorozaton Yildirim Sahinkanat a
török logisztikai mamutcég az Ulusoy Holding igazgatótanácsának tagja és Ertunc Lacinel az Ulusoy Logistics általános igazgatója
képviselte a török felet.
A török–magyar üzleti kapcsolatokra irányuló megbeszélést a keleti piacok logisztikai
szakértôjeként ismert Euro-Log Logisztikai és
Szolgáltató Kft. ügyvezetô igazgatója Dunai
Tamás, valamint Kovács Ákos cégvezetô kezdeményezte, melynek központi célja új üzleti
kapcsolatok kiépítése és közös befektetési lehetôségek keresése volt. Az üzletileg és stratégiailag is meghatározó találkozó alkalmával
az Euro-Log menedzsmentje és török partnereik felkeresték a Török Nagykövetség kereskedelmi tanácsosát, a Török-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, valamint a
Török Magyar Üzletemberek Egyesületének
elnökét. Az üzleti szempontból sikeres találkozók kapcsán a török partnerek áttekintô
tájékoztatást kaptak az elmúlt években lendületet kapott török-magyar kereskedelmi
kapcsolatokról és a jelenlegi dinamikus üzleti kapcsolatokra építve további együttmûködési és befektetési lehetôségekrôl tárgyaltak.
A 3 napos találkozón az Euro-Log Csoport

tovább erôsítette stratégiailag meghatározó
szerepét a régióban és újabb kapcsolódási
pontokat kerestek a gyûjtôforgalmi hálózat
bôvítésére. A megbeszélésen a két partner további együttmûködési lehetôségekkel bôvítette szövetségét és a török–magyar kereskedelmi kapcsolatok megszilárdításaként újabb
megállapodást kötöttek Magyarország, mint
elosztóközpont jobb kihasználásáról, valamint az Euro-Log Csoport külképviseleteinek
aktívabb bevonásáról a török-ukrán gyûjtôforgalom tekintetében. Az Euro-Log kiemelt
piacai között jelenleg is szerepel az iraki és
arab térség, melyet tovább kívánnak fejleszteni az észak-iraki régió irányába. Fô célkitûzésük a régióban jelentôs potenciállal bíró és
hiánypótló „Corridor Network“ kialakítása,
amely magában foglalja egy lehetséges törökfinn csatorna létrehozását az Euro-Log Csoport leányvállalatainak és stratégiai partnereinek bevonásával.
Budapest, 2012. szeptember 5.
Burai Edina
edina.burai@eurologgroup.com
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Kínai delegációkat fogadott a VOSZ
2012. szeptember 18-án Demján úr fogadta a
Kínai Központi Népi Kormány Hong Kong
speciális gazdasági övezetbe akkreditált Összekötô Irodájának igazgató-helyettesét. Guo Li
asszony nagy érdeklôdést tanúsított a magyar
gazdaság és a két ország közötti együttmûködési lehetôségek iránt. Felmerült a lehetôsége
egy együttmûködési megállapodás aláírásának
a VOSZ és a Hong kong-i Kínai Vállalkozói
Szövetség között.
A kínai Mezôgazdasági Nagykereskedôk
Szövetségének delegációja tárgyalt a VOSZban 2012. szeptember 19-én. A delegáció látogatásának célja a kapcsolat felvétel volt. A
késôbb kialakuló szorosabb együttmûködés jó
lehetôséget jelent majd a VOSZ Agrár Szekciója számára. A delegációt Lôrincze Péter a
VOSZ elnökének tanácsadója fogadta.
VOSZ
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Elhunyt Hatos Istvánné,
az UNICON Zrt. elnök-vezérigazgatója,
a VOSZ Textil- és Ruházatipari
Szekciójának társelnöke

Egy szakmájáért egész életében dolgozó és elkötelezett vezetô örökre eltávozott körünkbôl, 2012. augusztus 16-án elhunyt Hatos Istvánné, az UNICON Zrt. vezérigazgatója.
1967. április 1-jén kezdett dolgozni az
UNICON Rt. orosházi üzemében varrónôként. 1979-tôl mûvezetô, majd 1982-ben
üzemvezetô lett. 1989-ben az UNICON Rt.
Vállalati Tanácsa az Rt. elnök-vezérigazgatójává választotta.
A részvénytársaság alapvetôen felsôruházati termékeket gyárt, fôként nyugat-európai
piacra. Meghatározó termékek a nôi szoknya,
blézer, nadrág és ruha. Új profilként 3 évvel
ezelôtt a bútorhuzatok gyártása került a palettára, mára a gyártás nagyobbik részét adva. A
termelés 95%-át bérmunka teszi ki, 5% pedig

a belföldi értékesítés UNICON ill. FRAXINI
márkanév alatt.
A textilruházati iparban évek óta tartós
stagnálás és visszaesés ellenére vezetésével a
társaság az ezredfordulóig a bevételeit egyenletesen növelte. A válság idején sikerült minden
nehézség ellenére cégnek talpon maradni és
mind a mai napig adósság nélkül nyereséget
produkálni. A munkatársak tudásának és
adottságainak hatékonyabb alkalmazásával sikeresen átvezette a társaságot a több-ezer darabos megrendelések világából a kis darabszámú,
magas minôségi követelményû, nagy hozzáadott értéket tartalmazó termelés világába.
Az ügyviteli munka, a termelés elôkészítés és a
szabászat elektronizálása után 1999-tôl a ruhaiparban elsôként vezette be az integrált vállalatirányítási rendszert. 1993 októberében a
részvénytársaság 100 %-ban magyar magántulajdonba került, akkortól fôrészvényesként irányította a munkát. Jelentôs fejlesztések, automatizált szabászat, a géppark megújítása, új telephelyek és üzemek létesítése valósult meg.
Munkássága során nagyon komoly jelentôséget tulajdonított a képzésnek, a szakképzésnek. Aktívan közremûködött különbözô szakmai szervezetek munkájában, a Könnyûipari
Szövetségben tevékenykedett, sokat tett a
TMTE és a VOSZ keretein belül is. Az MKIK
elkötelezett munkatársa, a Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara általános alelnökeként 10 év óta aktívan dolgozott.
Kiapadhatatlan energiája és tettrekészsége
sokak példaképe. Emlékét kegyelettel megôrizzük.
K.Cs.
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Néhány szó az eváról

Szomorúan olvastam a Nemzetgazdasági Minisztérium publikációjára építkezô MTI-közleményt, amely – többek között – arról tudósít, hogy az eva körbe tartozó vállalkozások
idei hét havi költségvetési befizetése (70,5
milliárd forint) jelentôs mértékben elmarad
az elôzô év hasonló idôszakában befizetett
82,6 milliárd forinttól, illetve a 2010. évi idôarányos 87,1 milliárd forinttól. Szomorúan,
de nem meglepôdve konstatálom az adatokat.
Tavaly nyáron és kora ôsszel folyt a nyilatkozatháború az eva megszüntetése, illetve
megtartása körül. „Hétfôn” kimondták a
konstrukció megszüntetését, „kedden” hitet
tettek a változatlan formában való megtartás
mellett, „szerdán” kihirdették a drasztikus
adókulcs-emelést. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok nélkülözték a közgazdasági
megfontolásokat és értelmes argumentumokat. A parlamenti döntést nem alapozta meg
szakmai egyeztetés és az érvek-ellenérvek
tárgyszerû ütköztetése; így került az emelt
kulcsra vonatkozó javaslat a törvényhozók elé
párosítva egy teljesen irreális – azóta még felfelé(!) korrigált – 2012. évi költségvetési bevételi tervvel (225 milliárd forint). Elfogadták az elôterjesztéseket, a következményeket
ma már ismerjük. (Az már csak „hab a tortán”, hogy a Kormány elképzelése szerint a
2013. évre a tervezett eva ágon érkezô költségvetési bevétel több mint 220 milliárd forint, a 2014. évi prognózis meghaladja a 240
milliárd forintot. Vajon ezeket mire alapozták, milyen létszámú vállalkozói körrel számoltak és milyen adókulccsal?)
Nem kevés malíciával írom: sokan és sokat
tettek azért, hogy a hosszú évekig stabil költ-

ségvetési bevételt jelentô eva konstrukcióba
vetett vállalkozói bizalom megrendüljön és
elveszítse eddigi szimpatikus vonásait. Két
ütemben – elôször 25 százalékról 30 százalékra, majd 30 százalékról 37 százalékra – változtatták a törvényalkotók az adókulcsot. A második, igen jelentôs emelést követôen is – teljesen érthetetlenül – arra számítottak, hogy az
állami költségvetés bevételei emelkedni fognak, holott elôre tudható volt, hogy a kétlépcsôs adókulcs-növelés számos vállalkozót elriaszt majd az egyszerûsített adószisztémától.
Láss csodát! Ma már közismert: húszezres
nagyságrendû vállalkozás (vállalkozó) lépett
ki az eva körbôl, de senkinek „lövése” sincs,
hogy hova tûntek? Visszaadták a vállalkozói
igazolványukat, más adózási formát választottak vagy – ami a legrosszabb – fejest ugrottak
a fekete gazdaságba? Jó lenne tudni erre a
pontos választ, de arra még inkább, hogy
• milyen forrásból fogja pótolni az állami
költségvetés az idei évben kiesô, az eva
ágán tervezett bevételét,
• fennmarad-e a jövôben az eva konstrukció? Ha igen: milyen feltételek mellett,
ha nem: milyen kulturált és zökkenômentes átmeneti eljárással biztosítható
az érintett vállalkozói kör érkez(tet)ése
az úgynevezett kisadózok táborába?
Szakszerû és megnyugtató válaszra van
szükség.
Dávid Ferenc

Megjegyzés: az írás a Népszabadság címû napilap
2012. augusztus 27-i számában jelent meg.
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Fókuszpontok a gépiparban
A Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
(GÁPB) hatáskörének fontos területe a gazdasági válság hatásait ellensúlyozó intézkedések támogatása, a szektor piaci igényekre való reagáló képességének erôsítése, hozzájárulás a foglalkoztatás és a munkaerô felkészültségi szintjének emeléséhez.
Az ágazati kitekintés fô területei
1. termelési szerkezet
Amikor az egész világ válságban van nehéz
újra fellendíteni a – gyors növekedés elsô számú húzóerejét – a nemzetközi kereskedelmet.
A duzzadó munkanélküliség és az euro övezeti restrikciós jövedelempolitika a keresletet
visszatartja. A finanszírozás szûkössége csak
lassan oldódik, az üzleti szféra pedig óvatos a
fellendülés elôfeltételét jelentô újabb termelô
beruházások megindításával. Nyilván lesznek
különbségek is az Európai Unión belül. NagyBritannia – mint általában – korábban követheti az Egyesült Államok tendenciáit.
A belföldi kereslet visszaesése folytán az
ágazat termelése – a KSH szerint – stagnál. A

Forrás: KSH

gazdasági növekedés motorját a külsô értékesítés, valamint a hazai beruházás jelentheti. A
hazai lakossági és kormányzati fogyasztás mérséklôdött. A kis cégek haláltusáját hosszabbítja meg lényegében a munka helyett a munkahelyek támogatása, a körbetartozások kifaktorálása helyett olyan szervezetek támogatása,
amivel tulajdonképpen csak a magyar gazdaság növekedési pályájára állását, egy alkalmazkodóbb szerkezeti összetétel kialakulását
késleltetik. Általános, központi intézkedések
helyett lokális cselekvésre van szükség. Jól
mutatja a térségi különbségeket az összefoglaló ábra.
2. foglalkoztatás
A Magyarországon elôállított hozzáadott
érték, és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás,
illetve bérszínvonal alacsony. A külföldi beruházások jelentôs része is csak viszonylag kevés
munkahelyet teremtett, mivel a beruházások
jelentôs része magas technikai-technológiai
színvonalon valósult meg.
A foglalkoztatás ugyanakkor nagy részben
a mikro vállalkozásokban valósul meg, ame-
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lyek jelentôs része nem is akar kilépni az önfoglalkoztató státuszból. Ugyanakkor folyamatosan egy „nem fair” pályán kell küzdeniük, amit a nyilvános piaci mûködés alkalmatlan szabályai, a munkaerôpiacon folyamatosan jelen lévô fekete gazdaság piaczavaró
hatásai, az intézményi szolgáltatások alkalmatlansága, illetve a korrupciós „különeljárások” jellemeznek. Nem kompenzálható versenyhátrányt jelent a más országokban már
megindult dereguláció és a kisebb adminisztratív terhelés mellett az a sokirányú igazgatási kapcsolat, ami a kkv-k számára – alig kikerülhetô módon – ma létezik, sôt burjánzik.
A transznacionális cégek elôbb a „fél periféria” országaiba kitelepített, költséghatékonyabb kapacitásaikat indítják újra. Valószínû
az is, hogy a szakszervezetek és részben a kormányok akarata ellenére a termelés újabb részeit helyezik ki az olcsó bérû (bár dráguló, de
fogyasztáséhes) „fél perifériára”. Az európai
gyártósori összeszerelôk elbocsátott létszáma
nem kerül rövidesen feltöltésre. Azon kevesek – a magas hozzáadott értéket elôállító gépipari vállalatok – akik a fellendülés elsô élvezôi lesznek, kínálati helyzetbe kerülnek a
munkaerô-piacon.
3. cégek versenyképessége
Egyre inkább jellemzôvé válik a munkavállalók mobilitása, a rugalmas munkaformák
terjedése. A cégek egyre inkább arra törekednek, hogy adott, idôben meghatározott idôtartamú projektekre vegyenek fel munkaerôt.
Ma már szinte elképzelhetetlen a hagyományos, egyetlen munkaadóhoz kötött karrier.
Ahogyan a készletgazdálkodásban, úgy az emberi erôforrások területén is a „just-in-time”
menedzsment vált uralkodóvá. Növekvô
igény, hogy a gazdasági cél érdekében a népesség minél nagyobb arányban szerezze meg, illetve birtokolja a többféle és jobb munkahelyhez szükséges kompetenciákat (tudás, kreativitás és innováció) és az egész életen át tartó
tanulás keretében folyamatosan frissítése azokat.
Ennek aktuális közösségi feladata a szakképzés iránti igények, a képzési kapacitások,
képzési kimenetek illesztése a Nemzeti Keretszabályok hoz és az ágazati nemzetközi
standardokhoz (közép, felsôfokú és felnôtt-
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képzésben is). Az EU ajánlásai alapján az
egész életet átfogó képzések iskolarendszerû
(közép, felsôfok), felnôttképzés (tanfolyami,
tréning) tartalmi összhangja nagyon fontos.
Fenn kell tartani az egész életen át a tanulásra való motiváltságot, ez egyik feltétele az
idôsebb generációk munkaerô piacon való
megtartásának is.
A kapitalista, profit logikájú munkaerôpiac nem foglalkozik azokkal, akik a sosem
volt, vagy elavult tudásuk pótlására – neveltetésüknél, koruknál, mentális adottságaiknál
stb. fogva – képtelenek. Úgyszintén azokkal
sem, akik nem illeszkednek – magatartás, deviancia, beállítottság stb. okán – az alkalmazotti pozícióba.
A Bizottság célja, hogy a GÁPB szakterületén javaslatot tegyen – a gazdálkodási helyzet javulásának idôszakában – a szükséges ismeretek terjesztésének lehetôségeire valamint támogassa a szektor versenyképességének megtartását, illetve fokozását.
Eszközei:
– folyamatos egyeztetés a munka világának szereplôivel (ágazati munkaadói
szervezetek, általános munkaadói szervezetek, kamarák)
– a szakképzés-irányítási tevékenység hatékonyabbá tétele az MKIK és a szociális partnerek együttmûködésével, az
egyéni és a munkaerô-piaci igények egymáshoz való közelítésével. Fontos a mûszaki képzés kiterjesztése, a szakképzés
erôsítése, mint a válság utáni idôszakra
való felkészülés egyik lépése
– a foglakoztatási szervezetek és a munkaerô-piaci kutatások információinak
elemzése és eljuttatása az érintettekhez
– a piaci/gazdasági állapotokat vizsgáló
kutató-szolgáltató intézetek anyagai
alapján döntés elôkészítô ajánlások és
javaslatok kidolgozása
– a szociális partnerek részvételének erôsítése a regionális fejlesztések kidolgozásában
– a témával kapcsolatos rendezvények illetve tájékoztatók szervezése, szakértôk
bevonása
Dr. Hajdú László
EU jogász
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Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szentlôrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Abaúj TakarékTakarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6400
6344
6050
6000
7754
7626
7626
7720
7700
7623
7634
3794
3849
9700
3530
3910
3441
3530
5900
6753
6782
6722
6723
8000

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

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

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
76-486-711/129
77-481-789/201.
30-6800-876
30-219-8904
76-371-132
77-421-228
78-404-394
76-457-308
76-502-160
69-569-981
72-518-149
72-200-460
72-465-125
69-511-093
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
46-344-451
47-352-022
49-530-519
46-515-923
68-512-356
62-552-473
62-581-006
62-540-017
62-312-925
22-502-338
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Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövô és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Környe-Bokod Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
9022
9200
9330
9400
9021
9155
9400
9022
9022
9028
9090
9021
9024
9300
9200
9400
9100
9023
4026
3580
4090
3530
3300
3300
3200
3000
5000
5400
5000
5440
2500
2510
2851

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

Utca
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
Fô tér 21.
Széchenyi tér 17-18.
Bajcsy-Zs. u. 13.
Fô u. 85.
Erzsébet u. 14.
Árpád u. 38/A.
Schweidel u.11.
József Attila út 43.
Dózsa Gy. út 1.
Árpád út 25.
Szent Imre u. 92.
Soproni u. 93.
Kökény u. 9.
Kôszegi út 5.
Fô u. 86.
Lajta u. 33.
Bethlen u. 6-8.
Szent István u. 25/b.
Hôsök útja 8.
Széchenyi u. 94.
Katona tér 7-9.
Széchenyi u. 18.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 22.
Sólyom u. 3.
Dózsa Gy. u. 24.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Bajcsy-Zs. U. 11
Bécsi u. 64.
Alkotmány u. 14.

Telefon
96-550-720
96-578-355
96-240-222
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-524-704
96-327151
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-593-307
96-576-264
99-506-635
96-561-245
96-518-460
52-422-767
49-540-730
52-573-035
46-507-918
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
56-350-410
56-514-478
56560-131
33-412-944/122
33-503-090
34-573-204
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Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Pátria Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Rétköz Tksz.
Rétköz Tksz.
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Hungária Takarék

Megye
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
Szabolcs-Sz.B
Tolna
Tolna
Tolna

Ir.sz.
2840
2900
2890
2360
2351
2373
1053
2340
1065
2220
2200
1181
2760
2377
2376
2364
2119
1093
2310
1201
8700
7400
7500
4600
4644
4531
4400
4400
4700
4900
7140
7030
7150

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

Utca
Rákóczi F. u. 7/a.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kôrösi út 116.
Fô út 66/a
Kossuth Lajos út 1.
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Kossuth L. u. 77.
Üllôi út 399.
Dózsa Gy. út 10.
Kossuth L. u. 34/a.
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.
Petôfi u. 12.
Vasvári Pál út 25.
Fazekas J. tér 9/a.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Budai út 24.
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.

Telefon
34-361-254
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-170
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
29-640-266
29-510-023
29-374-110
29-378-160
28-547-750
1-456-5072
24-530-371
1-421-5809
85-515-164
82-411-220
82-552-820
45-410-161
45-435-030
42-230-328
42-455-526
42-597-562
44-500-278
44-511-018
74-493-805
75-511-240
74-550-940
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Takarékszövetkezet
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Hungária Takarék
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

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

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

Telefon
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-521-709
94-512-660/142
94-594-013
87-471-611/107
88-575-506
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-906
92-549-150
93-516-711
83-545-951
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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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: Dr. Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 21. (Tel.: 74-510593
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
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari Szekció
Kári János
1077 Budapest, Dob u. 73.
(Tel.: 06-30-9223-612, Fax: 295-0537)
info@uniohotel.hu
Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekció
Dr. Kiss Zoltán
1093 Budapest, Czuczor u. 6. (Tel.: 217-6426,
Fax: 218-8680)
kiss.zoltan@universitas.hu
Informatikai szekció
Dr Kádas Péter
1013 Budapest, Pauler u. 11.
06-20579-6659
peter.kadas@protege.hu
Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekció
Dr. Sztranyák József
1134 Budapest, Kassák L. u. 78./Lepény épület
06-20-965-1961
j.sztranyak@primordial.hu

Oktatási és Szakképzési Szekció
Sepsi Zsigmond
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
30-9863-099
sepsi.zsigmond@adu-csepel.hu
Pénzügyi Szekció
Illy Katalin
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
(Tel: 414-2481; Fax: 414-2180)
illykati@gmail.com
Sportvállalkozási Szekció
Horváth Ferenc
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
(Tel.: 06-30-931-6711)
horferserleg@horferserleg.axelero.net
Textil és Ruházatipari Szekció
Hannauerné Szabó Anna
6800 Hódmezôvásárhely, Vöröskereszt u. 6.
(Tel./fax: 62-241-348, 06-30-7393-119)
anna.hannauer@innowear.hu

7100
9700
8200
8800

1066
1158
1215
1221

Tolna
Vas
Veszprém
Zala

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

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.

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.

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

74-510-593
94-323-193
88-420-710
93-317-733

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

79-520-042

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

vosztm@t-online.hu
krisztavosz@gmail.com
voszveszprem@mailbox.hu
zalavosz@chello.hu

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

1-705-7082

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

74-510-594
94-323-193
88-420-710
93-317-733

32-423-860
82-410-478
42-504-338

56-512-375
34-305-092

56-512-370
34-305-092
32-423-860
82-410-475
42-504-337

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

3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 18.
47-523-093
1096 Budapest
Haller u. 23–25.
1-705-7081
B. ép. fsz. 1.
6500 Baja
Roosevelt tér 1. fsz. 5. 79-520-043

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Nagykanizsa

3100 Salgótarján
7400 Kaposvár
4400 Nyíregyháza

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.

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

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

Fekete Ferencné
Nádor Péter
Varga Katalin
Gyurákovics Imre

Köblös Katalin
Dr. Varga Józsefné
Gugcsó Zoltánné
Bárány Károly

Takács Sándorné
Rába Krisztina
Spengler Veronika
Horváth Péterné

Varga Tamás
Kiss Jánosné
Czomba Tímea

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

20-980-6602
30-4965-828

30-696-2354

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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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.

KEDVEZMÉNY

10%

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

10%

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

6%

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

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

(06-1)
380-5403

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

15%

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

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

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

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

5%
10%

10%

10%
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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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Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Kft.

Parallel
Számítástechnikai Kft.

Recruiment Kft.

SKICC Reklámiroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

1161 Budapest,
József u. 18.

(06-1)2733-310

(06-1)2733-311

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

10–20%

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

06-20209-94-98

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

06-209339-559

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

+36-30754-9711

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

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

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

+36-46382-933

5–15%

25%

10%

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

10%

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

10-20%

15%

5%
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B & K Épülettervezô
és Kivitelezô Mérnöki
Iroda Kft.

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

+36-82414-851

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

+36-1347-0242
06-70394-3862

TAX ON 24
Adószakértô
és Könyvviteli
Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 11.

06-82222-151
06-30865-3515

Klick Computer Kft.

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

06-46413-347,
06-46505-450

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

+36-30937-5002

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

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

TELEFAX

+36-1377-0176

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

06-46505-452

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

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

Mez&Mol Kft.
Gumiszerviz és
Kézi autómosó

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

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

06-46
507-709

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

MTB-TECH Kft.

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

(06-1)
297-4069

(06-1)
297-0470

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

KEDVEZMÉNY

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

15%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%

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

15%

10%
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Nyámádi Istvánné
WowWe Média

2315 Szigethalom,
Veres Péter u. 14.

06-70
445-1449

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

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

VOSZ-Hírek

Tartalom
Belépési Nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
A Kormány gazdaságpolitikájának félidôs értékelése a VOSZ kezdeményezéseinek,
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