VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
INTERNET: WWW.VOSZ.HU

2012. OKT.–NOV. 17. ÉVF. 6. SZÁM

Bemutatjuk a Prima Primissima jelölteket
Megyei Prima rendezvények
Európai Kereskedelem Napja

Október–November

Hirdetés

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

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

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

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

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
(Porta Irodaház)
Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja .
A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ
Hírek címû újság tartalmazza.
A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg.
A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe.

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás

Szervezeti Hírek

3

A 2012. évi Prima díjasok (Prima Primissima
jelöltek) névsora kategóriánként
MAGYAR IRODALOM
Kiss Anna
költô, drámaíró
Verseskönyvei közül valók a Fabábu, Az éden íze,
Az úrnô ezüst ujja, a Jár nyomomban,
gyermekkönyveibôl A holdnak háza van,
A téli utak ördöge. Drámai mûvei, köztük
a Basarózsák színpadon is sikert arattak.
Babérkoszorú-díjas.

Krasznahorkai László
író
Fontosabb regényei: a Sátántangó,
a Kegyelmi viszonyok, Az ellenállás melankóliája,
a Háború és háború és a Seiobo járt odalent.
Mûveit több, mint húsz nyelvre fordították le,
s a regényeibôl készült filmek is bejárták a világot.
Kossuth-díjas.

Tornai József
költô, író, mûfordító
Költôi életmûve, a Csillaganyám, csillagapám
négy könyve ötven verseskötetébôl áll.
Kilenc esszékötet szerzôje.
Mûfordítói munkájának legszebb darabjai
a Boldog látomások és Baudelaire A Rossz virágai.
Babérkoszorú-díjas.
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MAGYAR SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZET
Bodrogi Gyula
színmûvész
A Nemzeti Színház tagja.
Volt D'Artagnan, Napoleon, Peacock, II. Richárd,
Seress Rezsô, Henry Perkins, Willow atya,
Willy Loman.
A Külvárosi legenda, a Házasságból elégséges,
a Húsz óra fôszereplôje.
A Nemzet Színésze.
Kossuth-díjas.

Kósa Ferenc
filmrendezô
A tízezer nap címû diplomafilmje Cannes-ban
elnyerte a legjobb rendezés díját.
Filmjeit több, mint 50 országban vetítették.
Kiemelkedô mûvei: Ítélet, Nincs idô, Hószakadás,
A mérkôzés, Küldetés, A másik ember.
Kossuth-díjas,
Érdemes Mûvész.

Szinetár Miklós
rendezô
187 mûvet rendezett 12 országban, 30 városban.
Ismertebb rendezései: a Csárdáskirálynô,
a Koldusopera, a Tartuffe, a Rózsa Sándor,
A Sevillai Borbély, a Liszt sorozat, a Macbeth,
Az Ember Tragédiája.
Professzor Emeritus.
Kossuth-díjas.
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MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET
Sajdik Ferenc
karikaturista
Rajzfilmes munkái – köztük a Pom-pom meséi,
A nagy ho-ho-horgász, a Gombóc Artúr,
a bontott csirke reklámfilm – hatalmas sikert arattak.
Több száz könyvillusztrációja jelent meg.
Munkácsy-díjas, Érdemes Mûvész.
Budapest Díszpolgára.

Ujházi Péter
festômûvész
Munkácsy- és Érdemes Mûvész díjas festômûvész.
Az idén jelent meg Székesfehérváron,
az eddigi több mint négy évtizedes munkásságát
bemutató, közel kétezer festményt, dobozképet,
kerámiaszobrot, kollázst és grafikát tartalmazó
kétkötetes albuma.

V. Majzik Mária
képzômûvész
Magyar nemzeti himnuszunk szoborba álmodója.
Kápolnák, templomok belsô kialakítása,
nagyszabású dombormûvek, köztéri szobrok,
emlékmûvek fûzôdnek nevéhez Budapesttôl
az erdélyi Parajdon és Rómán át New Yorkig.
Magyar Örökség-díjas képzômûvész.
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MAGYAR TUDOMÁNY
Palkovits Miklós
akadémikus, agykutató
A Semmelweis Egyetem professzora.
Munkatársaival megalapozta a neuroanatómia
új ágát, a kémiai neuroanatómiát.
Agyi mikrodisszekciós technikát neveztek el róla.
Legtöbbet idézett magyar kutató.
Széchenyi-díjas.
Kétszer jelölték Nobel-díjra.

Ritoók Zsigmond
akadémikus, filológus
Az antikvitás irodalmát, esztétikáját,
az ókortudomány történetét kutatja.
Fontosabb munkái: Régi görög hétköznapok,
Színház és stadion, A görög énekmondók.
Nemzetközileg elismert kutató.
Széchenyi-, Bolyai-, Szent-Györgyi Albert-díjas.

Szemerédi Endre
akadémikus, matematikus
Kombinatorikával, számelmélettel,
algoritmuselmélettel foglalkozik.
Felfedezését Szemerédi-tételnek nevezték el.
Nevéhez fûzôdik a regularitási lemma megalkotása.
A matematikai Nobel-díjként számon tartott
Abel-díjjal is kitüntették.
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MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS
Batta András
zenetörténész
Egyetemi tanár, rektor.
Érdeklôdése: Liszt Ferenc, Richard Strauss zenéje
és a zenés színpad.
Vágya: a klasszikus zene népszerûsítése
és a Zeneakadémia fejlesztése.
Legnagyobb szakmai eredménye:
tíz nyelven megjelent operakalauza.

Grétsy László
nyelvész, professor emeritus
Fontosabb munkái: A szóhasadás,
Anyanyelvünk játékai, Szaknyelvi kalauz,
Anyanyelvi ôrjárat.
Nevét fôleg számos rádió- és tv-mûsora –
köztük a Vágó Istvánnal közös
Álljunk meg egy szóra! – tette országosan ismertté.
Magyar Örökség-díjas.

Szent István Király
Zenemûvészeti Szakközépiskola
A Záborszky Kálmán vezette intézményben
összefonódik az oktatás és az elôadómûvészet,
a muzsikálás és a közösségépítés.
A zuglói zenei mûhelyben 13,
különféle összetételû együttes mûködik,
az oktatás és kultúra példaértékû összhangját
valósítva meg.
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MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÔMÛVÉSZET
Balogh Balázs
építészmérnök
Számos lakóépületet tervezett.
Nevéhez fûzôdnek a kecskeméti
SOS Gyermekfalu tervei,
a Dunamenti Hôerômû 10-11. blokk,
a debreceni Kölcsey Központ
és a miskolci Kemény Dénes Sportuszoda
belsôépítészeti tervezése.
Ybl Miklós-díjas alkotó.

Lázár Antal
építészmérnök
A Népligeti Buszpályaudvar,
a Táncmûvészeti Fôiskola,
a BME Q épületének tervezôje.
Nevéhez fûzôdik a Tüskecsarnok tervezése.
2002 és 2006 között a BME dékánja volt.
Munkásságát Kossuth-, Yblés Pro Architektúra díjjal is elismerték.

Török Péter
tájépítész
Munkái: a Nemzeti Színház parkja,
a csákvári Esterházy, a hajósi érseki kastély,
a sárospataki vár, a Holocaust Múzeum kertje,
a Szent István Bazilika környezete,
a szegedi belváros.
Europa Nostra és Ybl Miklós-díjjal is
kitüntették.
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MAGYAR SAJTÓ
Benda László
külpolitikai szakújságíró
Szerkesztô-riporter.
Elôbb a Magyar Rádió, majd 1978 és 2011 között a
Magyar Televízió munkatársa volt.
Közel 100 országból tudósított.
Fôbb mûsorai: Panoráma, Objektív, Úton,
PoliTour.
Több szakkönyve jelent meg.
Táncsics Mihály- és Pulitzer-emlékdíjas.

Riskó Géza
televíziós sportfôszerkesztô
Számos lap fôszerkesztôje, igazgatója
a Szubjektív objektív, a Mai sport mûsorvezetôje volt.
A Duna TV, ma az MTVA sportfôszerkesztôje.
Kétszeres MOB Nívódíjas,
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének
birtokosa.

Süveges Gergô
mûsorvezetô
A Híradó, választási mûsorok, Nap-kelte,
Ma reggel után ma három csatornán
négy mûsort vezet.
Feleségével négy gyermekük van.
Apa-kép-írás címû sorozatában, könyveiben, elôadásaiban a házasság, a család értékeit
hangsúlyozza.
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MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELÔDÉS
Bihari János Táncegyüttes
Az együttest 1954-ben alapította
Novák Ferenc, a magyar néptáncmûvészet kiemelkedô egyénisége.
A hat évtizede tartó folyamatos munka
a külföldi és hazai fesztiválok díjai
nemzetközi és itthoni elismertséget szereztek
a ma kétszáz tagú társulatnak.

Halmos Béla
táncházzenész
A Sebô együttes alapító tagja,
a táncházmozgalom elsô prímása.
A hangszeres népzene kutatója-oktatója,
a zenetudományok kandidátusa,
oktatásszervezô, egyetemi tanár.
A Táncház Archívum alapítója.
Magyar Örökség díjjal is kitüntették.

Szerelmes Földrajz
2004 óta a Duna Televízió
egyik legnépszerûbb mûsora.
Epizódjaiban ismert, vagy a nagyközönség számára
éppen kevéssé ismert, közéleti személyiségek
mutatják be kedves tájukat, városukat,
városrészüket.
A mûsort Kamera Hungária díjjal is elismerték.
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MAGYAR ZENEMÛVÉSZET
Kodály Kórus Debrecen
1955-ben alakult, 1971-ben lett hivatásos együttes.
Számos hazai és külföldi zeneszerzô darabjának
ôsbemutatója fûzôdik nevéhez.
Komoly diszkográfiával büszkélkedhet.
Világhírû karmesterek sokasága
vezényelte a kórust.
Magyar Örökség-díjas.

Miklósa Erika
operaénekes
Fellépett a világ összes jelentôs operaházában,
a milánói Scala-tól a New Yorki Metropolitanig.
Énekelt Placido Domingóval
és Jose Carreras-szal.
Sporttal, tudatos életmóddal foglalkozó
civil szervezeteket képvisel.
Kossuth-díjas.

Szenthelyi Miklós
hegedûvész
Bejárta az egész világot több alkalommal.
A Magyar Virtuózok Kamarazenekar megalapítója.
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára.
20 szóló- és zenekari lemeze jelent meg.
Liszt-díjas és Kossuth-díjas mûvész.
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MAGYAR SPORT

Kulcsár Gyôzô
párbajtôrözô
Minden idôk egyik legeredményesebb párbajtôrözôje.
Olimpiákon 4 arany és 2 bronz,
világbajnokságokon 3 arany, 2 ezüst
és 4 bronzérmet nyert.
Irányítása alatt versenyzôi 20 olimpiai
érmet nyertek.
A Nemzet Sportolója.
A NOB Érdemrend birtokosa.

Magyar Zoltán
tornász
1973 és 1980 között
minden világversenyt megnyert.
Kétszeres olimpiai bajnok.
Lólengésben három világ- és három
Európa-bajnoki aranyérmet nyert.
A Magyar Torna Szövetség elnöke.
2012-ben Oklahomában beválasztották
a torna halhatatlanjai közé.

Portisch Lajos
sakkozó, nemzetközi nagymester
1958 és 1981 között kilencszer volt magyar bajnok.
1964 és 1990 között nyolcszor volt világbajnokjelölt,
1977-ben és 1980-ban elôdöntôs volt.
Az 1978-as sakkolimpián Buenos Airesben
aranyérmet szerzett.
A Nemzet Sportolója.
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl és az elvégzett
munkáról
2012. szeptember 18. – 2012. október 30.

1. 2012. szeptember 18-án A Kínai Mezôgazdasági Nagybani Piacok Szövetségének (CAWA) delegációját fogadtuk. A
megbeszélésen részt vett a Kínai-Magyar
Üzleti Tanács titkárságának képviselôje
is. Szóba került egy együttmûködési
megállapodás aláírása is a felek között.
2. 2012. szeptember 19-én a Hongkongi Kínai Vállalkozások Szövetségének delegációját fogadta szövetségünk ügyvezetô elnöke és az érintett munkatársak. A delegációt Guo Li asszony a Központi Népi
Kormány Honkongi Kapcsolattartó Irodájának helyettese vezette.
3. 2012. szeptember 21-én részt vettünk a
Budapest Bank, a Széchenyi Kártya
Program új partnerbankja által szervezett
szakmai és csapatépítô programon Visegrádon.
4. 2012. szeptember 26-án részt vettünk a
Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésén.
Napirend: "A lánctartozások visszaszorítását elôsegítô intézkedések".
5. A Szövetség ügyvezetô igazgatója és fôtitkára 2012. szeptember 27-én az együttmûködés kialakítása érdekében konzultációt tartott az EGIS, a TEVA és a
Richter Gedeon gyógyszeripari társaságok képviselôivel.

6. Szeptember 28-án a Szövetség fôtitkára
részt vett a HungáriaTakarék (egykori
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet)
pécsi fiókavatásain.
7. 2012. október 8. napján az MGYOSZ
szervezésû konferencia kerekasztal-beszélgetésen részt vett a Szövetség fôtitkára. Témakör: Kis -és középvállalkozások
a munkaerôpiacon.
8. 2012. október 9-én a Kínai Magyar Üzleti Tanács Üzleti Szemináriumot szervezett. A rendezvény célja az aktuális helyzet megismertetése és a KMÜT lehetôségeinek felvázolása volt. A rendezvényen
elôadást tartott a KMÜT titkára mellett
az NGM és a HITA képviselôje. Felszólaltak a kínai kapcsolatokban már tapasztalatot szerzett tagok.
9. 2012. október 10-én Kecskeméten került
aláírásra az ÉFOSZ-VOSZ együttmûködési megállapodás.
10. 2012. október 12 -én a soros elnök és a
fôtitkár üzemcsarnok-avatáson, majd a
területi Prima Gálán vett részt Szeghalmon.
11. 2012. október 15-én megkezdôdtek a jövô évre érvényes minimális bérre, garantált bérminimumra és az átlagkereset-a-
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jánlásra vonatkozó tárgyalások, amelyeket október 24-én folytattunk.

mint a Prima Primissima gála támogatásáról (a gála ásványvíz ellátásáról).

12. 2012. október 16-án volt a Magyar Jogász Egylet és a VOSZ közös konferenciája. A rendezvényt a Szövetség ügyvezetô elnöke nyitotta meg.

16. Október 26-án Zala megyében, október
27-én Hajdú megyében, a térségi közélet
nagy érdeklôdése mellett került megrendezésre a Megyei Prima díjátadó gála,
színvonalas mûsorral és számos vállalkozói elismerés átadásával. A rendezvényeken a megyei és országos VOSZ és a Prima Primissima Alapítvány képviselôi is
részt vettek.

13. 2012. október 17-én a Szövetség fôtitkára elôadást tartott a Magyar Tisztítástechnológiai Szövetség szakmai konferenciáján.
14. Október 16-18 között a VOSZ-BESZ
Zrt. kiemelt partnereivel közösen, részt
vett a ServiceExpo 2012 rendezvényén a
Budapesti Expo területén. A háromnapos rendezvény záró eseménye a 18-án
tartott sajtótájékoztató, ahol az újonnan
csatlakozó partner cégek – GDF Suez,
GRÁNIT Bank, Signal Biztosító - elsô
számú vezetôi mellett köszöntôt mondott a VOSZ fôtitkára és a VOSZ-BESZ
Zrt. vezérigazgatója is. A rendezvényen
együttmûködési
szándéknyilatkozat
aláírására is sor került, az eseményt a média és a szakmai közvélemény élénk érdeklôdése övezte.
Ugyancsak október 18-án került megrendezésre a Vas Megyei Prima gála,
amelyen részt vett a Prima Primissima
Alapítvány kuratóriumának titkára is.

17. 2012. október 27-én szövetségünk ügyvezetô elnöke és az érintett munkatársak
fogadták a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségén mostanáig
szolgálatot teljesítô, búcsúzó GAO Jian
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
asszonyt.

15. Október 25-én Dunaharasztiban tárgyalást folytattunk a Szentkirályi Ásványvíz Kft. ügyvezetô igazgatójával a cég
VOSZ-hoz való csatlakozásáról, vala-

Budapest, 2012. október 30.

18. Október 29-én kezdetét vette a VOSZ
szakmai országjáró elôadás-sorozata „Tények, trendek, tanácsok vállalkozóknak, hogyan tovább 2013-ban? ” címmel
– Bonyhádon és Székesfehérváron. A
programsorozatba bekapcsolódott a GFK
Hungária Piackutató Intézet igazgatója,
valamint a KAVOSZ vezérigazgatója is.
19. A beszámolási idôszakban 3 alkalommal
adtunk ki elektronikus hírlevelet.

Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató

Szervezeti Hírek
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Tájékoztató a VOSZ Elnökségének
és Ellenôrzô Bizottságának együttes ülésérôl
Idôpont:
2012. október 30. 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Tulip Inn Millennium Budapest
Budapest, VIII., Üllôi út 94-98
Jelenlét:
jelenléti ív szerint
Napirend
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Czomba Csaba soros elnök
2. Konzultáció a jövô évet érintô bérpolitikai kérdésekrôl (legkisebb havi munkabér,
garantált bérminimum, átlagkereset-ajánlás)
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
Dávid Ferenc fôtitkár
3. Elôterjesztés az „Év Vállalkozója” kitüntetô cím adományozására
Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató
4. Tájékoztató a VOSZ-BESZ Zrt. idei tevékenységérôl, távlati célkitûzéseirôl.
Elôadó: Szûcs Péter vezérigazgató
5. Egyebek

Határozatok
2012.10.30./1.
Czomba Csaba soros elnök tájékoztatást adott
az elôzô testületi ülés óta végzett fontosabb
munkákról. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul vette.

2012.10.30/2.
A testület megvitatta a jövô évi bérpolitikai
kérdésrôl szóló elôterjesztést, és meghatározta
a kötelezô bértarifák esetében (legkisebb havi
munkabér, garantált bérminimum) képviselhetô szövetségi álláspontot. A peremfeltételek meghatározása során figyelembe vételre
került a jövô évben várható nemzetgazdasági
teljesítmény (GDP) változása, a pénzromlás
üteme, az üzleti szféra várható foglalkoztatási
aktivitása, valamint a vállalkozások verseny és költségviselô képességének alakulása. Az
Elnökség – két tartózkodással – fogadta el a
bértárgyalásokon képviselhetô VOSZ álláspontot.
2012.10.30./3.
Az Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója kitüntetô cím adományozására vonatkozó
elôterjesztést (az egy szóbeli kiegészítéssel
együtt) az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.
2012.10.30./4.
A testület egyhangú szavazással fogadta el a
VOSZ-BESZ Zrt. idei tevékenységérôl és a
távlati elképzelésekrôl szóló tájékoztatót.
2012. 10.30./5.
A hatályos Alapszabály 3.7.3. számú pontja
alapján a VOSZ Elnöksége - egy tartózkodással - megszavazta a VOSZ Gyógyszergyártói
Szakbizottság létrehozását. A Szakbizottság
feladata a meghatározó magyarországi gyógyszergyártók szakmai érdekképviseleti munkájának támogatása, illetve megjelenítése a
VOSZ érdekképviseleti tevékenységében.
Kmf.
Dr. Dávid Ferenc s.k.
fôtitkár

Szervezeti Hírek
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Együttmûködés
az élelmiszeripari érdekképviseletben

A szerzôdés aláírói: Éder Tamás, az ÉFOSZ elnöke, Szarka Balázs, a VOSZ Országos Élelmiszeripari Ágazati szekciójának elnöke, és dr. Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára
A magyar élelmiszeripar fejlôdése az ágazat
minden szeplôjének –- vállalkozásoknak, érdekvédelmi szervezeteknek – közös érdeke.
Az erôk összefogásának újabb, fontos lépéseként a VOSZ Országos Élelmiszeripari Ágazati szekciója és az ÉFOSZ (Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége) Együttmûködési
szándéknyilatkozatot dolgozott ki, melyet a
sajtó képviselôinek jelenlétében írtak alá a
kecskeméti Városházán.
A VOSZ Országos Élelmiszeripari Ágazati
szekciójának elnöke, Szarka Balázs köszöntôjében kiemelte, hogy az együttmûködés célja
a két szervezet szakmai tapasztalatainak

összegzése. Hangsúlyozta: a mezôgazdaság
stratégiai ágazat, amely az élelmiszeripari feldolgozás nélkül csak “félkarú óriás”, de fejlett
agrárháttérre az élelmiszer-feldolgozásnak is
szüksége van. Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás elôtt a mezôgazdasági termékek
több mint felét feldolgozott állapotban exportálta az ország, arányuk mára 25 százalékra
csökkent. A privatizáció után szinte megszûnt
a magyar élelmiszeripari feldolgozás, már nagyon kevés üzem mûködik – tette hozzá.
Mint az élelmiszeripari termékek gyártásával és kereskedelemmel foglalkozó kecskeméti Univer cégcsoport elnöke, pozitív példa-
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ként említette a teljesen magyar kézben lévô
Univer cégcsoportot, ahol az élelmiszer-feldolgozáshoz integrálták a mezôgazdaságot.
Tájékoztatása szerint közel félezer termelôvel
vannak napi kapcsolatban, így tudják azt a
háromezer vagon nyersanyagot biztosítani
éves szinten, amire szüksége van a konzervipari ágazatuknak illetve az ételízesítô-gyártásunknak.
Éder Tamás, az ÉFOSZ elnöke utalt arra,
hogy a szervezetben a magyar élelmiszeripar
képviselete szinte teljes körû, a hazai élelmiszer-feldolgozás 70-75 százalékát lefedi. Komoly eredménynek nevezte, hogy sikerült
együtt tartani az elmúlt húsz évben a szakmai
érdekképviseletet.
Kiemelte, hogy a kormány is tisztában van
az élelmiszeripar jelentôségével, ezt a kedden
az ÉFOSZ és a Vidékfejlesztési Minisztérium
között megkötött stratégiai együttmûködési
szerzôdés is jelzi. Mivel azonban az agrárium
politikai súlya lényegesen nagyobb, mint az
élelmiszeripari feldolgozásé, ezért az elnök szerint az elmúlt évtizedekben az ágazat a támogatási rendszerbôl vagy kimaradt, vagy a sor
végére került.
Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára hangsúlyozta: a rendszerváltás óta 1,5 millió mun-
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kahely veszett el, amelybôl sokat vissza lehetne állítani a mezôgazdaságban és az élelmiszeriparban. Növelni kell a foglalkoztatást,
munkaalapú társadalmat építünk, ezért ki kell
használni a agrárium és az élelmiszeripar kínálta lehetôségeket – emelte ki a fôtitkár.

Részlet az Együttmûködési szándéknyilatkozatból:
A megállapodást létrehozók egyetértenek
abban, hogy az élelmiszer feldolgozás az
élelmiszer ellátás biztonságában betöltött
kulcsszerepe miatt nemzetgazdasági stratégiai ágazat. A mezôgazdaság és az élelmiszer
feldolgozás szoros kapcsolatát mutatja,
hogy a mezôgazdaságban megtermelt alapanyagok 70-75%-át jelenleg is az élelmiszeripar dolgozza fel.
Az ágazat stratégiai jelentôsége miatt fontos az élelmiszeripar talpra állítása, a versenyképességet javító kormányzati intézkedések meghatározása.
A két szervezet a fenti célokat szolgáló
szakmai ajánlást készít a kormány számára,
amit az erôs érdekképviseleti pozícióból
próbál érvényre juttatni.

Szervezeti Hírek

18

Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Prima gála

A Prima Díjak a munkáról szólnak. Nem szoros értelemben vett fizikai tevékenységrôl,
hanem egy szélesebb alkotótevékenységrôl –
hangsúlyozta Lits József, a VOSZ megyei elnöke.
Tízéves jubileumát ünnepli idén a Prima
Primissima Díj. A megyében 2005-ben alapították meg a díj helyi megfelelôjét, a JászNagykun-Szolnok Megyei Prima Díjat.
A gála az elmúlt nyolc évben közéleti eseménnyé vált. A Prima Díjra tíz területrôl polgármesterek és civil szervezetek ajánlásai
alapján választották ki a harminc jelöltet. A
döntôbe kategóriánként egy-egy jelölt jutott.
Hárman részesültek idén Prima Díjban: a
Pendzsom Néptánc Egyesület népmûvészet és
közmûvelôdés, Pór Péter sport és Radó Denise színház és filmmûvészet kategóriában. Idén
is volt mód arra, hogy a közönség is véleményt mondjon a jelöltekrôl, mely alapján
Bischof László kapta meg a közönségdíjat.
Tiszteletbeli Prima Díjjal ismerték el Baráth
Etelét a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökét.

Bischof László

Lits József (b) átadja a díjat Baráth Etelének (j)
A színvonalas gálamûsorban fellépett Mága Zoltán hegedûmûvész, Lôrincz Judit operaénekesnô, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a
Tisza Táncegyüttes, a Bartók Béla Kamarakórus.
„Pór Péter: Hangsúlyoznom kell, hogy ez az
elismerés nem csak nekem szól, hanem a csapatnak is. A mi sportágunk ugyanis csapatjáték, ha én kapok egy díjat, az az egész csapatnak a Szolnoki Olaj KK-nak is szól. Az igazi
tetteket a fiúk hajták végre a pályán, én csak
kívülrôl irányítom ôket.”
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„Radó Denise: Óriási megtiszteltetés számomra, hogy megkaphattam ezt a díjat. Külön fantasztikus érzés, hogy a Szigligeti Színház színpadán történt.”
„Bischof László: Az általam vezetett népdalkör tagjai is örömmel vették már a jelölést
is, és végig mellettem voltak. Egyébként azt
vallom, hogy számítani egy ilyen díjra soha
nem szabad, akkor az igazi, ha meglepetésként
éri az embert”
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„Lukácsi György Pendzsom Néptánc Egyesület: Nem csak a magam, hanem az egyesület
nevében is köszönöm az elismerést. Örülök,
hogy az ítészek úgy gondolták, jó helyre kerül
a díjjal járó elismerés. Én ebben biztos vagyok, közel nyolcvan olyan táncosunk van,
akiknek fejlôdésében, a ruhák elkészítésében
bizony elkél a segítség.”
VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
szervezete

Szervezeti Hírek
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Újabb kisvárosban adták át
a Megyei Prima díjakat
Békés megyében
2012. október 12-én
Ez évben hetedik alkalommal rendezték meg
a gálát Békés megyében! Mivel az ünnepséget
évente más helyszínen tartják, az idén Szeghalom adott otthont az eseménynek, melyen
a kultúrát kedvelôk sem unatkoztak, ugyanis
több együttes is színpadra léphetett, szórakoztatta a szépszámú közönséget.
Legelôször a megye kiváló mestereit szólították a pódiumra. A vésztôi, vendéglátásban
ismert Kurucsó Elek; a szeghalmi építési vállalkozó, Blaskó György; a füzesgyarmati hintókészítô, Galambos Sándor; a szeghalmi gumijavító, Berke József; a dévaványai hentes,
Vetési István; a füzesgyarmati cukrászházaspár, Tóth Lajos és Tóthné Csábi Katalin vehetett át elismerést.

Összesen hat cég és annak elsô embere érdemelte ki idén a Megyei Év Vállalkozója
oklevelet: így a körösladányi Fehér Antal, a
szeghalmi Mester Csaba, a dévaványai Nagy
Ferenc, a vésztôi Szabó László, a gyulai Tárnok János és a sarkadi Simon Lajos. Az Erste
Bank egy különdíjat is átadott, melyet a mikro- és kisvállalatok kaphatnak, ezt ebben az
esztendôben a szeghalmi Szabó László szikvízkészítô-mester vehette át, akit a sárréti városban mindenki csak „szódás Laciként” ismer.
Hagyománynak tekinthetô, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a
fôvárosban odaadományozza az Év Vállalkozója elismerést, a megyei szervezet erre a címre békéscsabai Bora Imrét és a szeghalmi dr.
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Kádár Gyulát terjeszti fel. A megyei szervezet
elnöksége a média különdíjat ítélt oda Szekeres András újságírónak.
Mivel harminc esztendôvel ezelôtt kezdte
meg mûködését két cég, azóta pedig nagy foglalkoztatókká nôtték ki magukat, több mint
száz embernek adnak munkát és megélhetést,
dicséretet kapott Bôdi János, a szarvasi Integrál Építôipari Zrt. elnök-vezérigazgatója, illetve Layer István, a szeghalmi Layer Kft. ügyvezetôje.
Az este végén adták át az idei Békés Megyei Prima-díjakat:
Cseh István gitármûvész Békéscsabán
nôtt fel, tehetsége már korán megmutatkozott. Számos zenei stílusban otthonosan mozog, a klasszikustól a népzenén át egészen a
rockig.
Lenkefi Zoltán vezeti a Békéscsabai Napsugár Bábszínházat, mely „mindent megtesz a
gyermekek mûvészeti neveléséért, a színvonalas és szórakoztató színházért”.
A Sárrét 100 Tagú Együttese négy településen – Körösladányban, Vésztôn, Füzesgyar-
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maton és Szeghalmon – mûködik, számos sikert ért el az utóbbi években.
A gála végén Nagy Mihály László megyei
elnök bejelentette: jövôre Békéscsabán az
újonnan felépült Csabagyöngye Kulturális
Központban csendül fel az ismert PRIMA signál!
Licska Balázs

Szervezeti Hírek
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Prima Díj átadó gála
Somogy megyében –
Kaposváron
Somogy megyében ez évben került sor a hatodik alkalommal a díjkiosztó ünnepségre.
Már az elôkészületek sejtették, ez más lesz,
mint az elôzôek. Más a helyszín (Dorottya
színházterem helyett a Kaposvári Csiky Gergely színház), más a rendezôstáb, más a mûsorvezetô, más a megjelent nagyérdemû, és más a
VOSZ képviselete, mivel Demján Sándor Úr
a VOSZ elnöke és kedves felesége is megtisztelte az ünnepséget.
Megjelentek a megye, a város vezetôi: Gelencsér Attila, a megyei közgyûlés elnöke, és
Szita Károly Kaposvár város polgármestere
személyében. Itt voltak az eddigi díjazottak
valamennyien.
A díjakat odaítélô zsûri, mint eddig minden évben most is nehéz helyzetben volt, de
sikerrel oldotta meg feladatát. A kettes szûrôn
átjutottak:
• Dr. Fábry Kornél – Kaposfüred plébános
• Egyed Tibor – Ybl és Diogenész-díjas
építészmérnök
• Csonka Béla – fotómûvész
• Dr. Kerekesné Pytel Anna – nyugalmazott tanár és karnagy
• Dr. Ozsváth Ferenc – nyugalmazott alpolgármester
• Dr. Szili Ferenc – nyugalmazott Levéltár
igazgató
• Horváth Béres János – fafaragó mûvész
• Horváth János Milán – mûvészettörténész
• Dr. Szirmay Endre – költô és mûfordító
Rájuk lehetett szavazni a Somogyi Hírlapban meghirdetett beharangozó és a Kapos TV
által bemutatott életutak alapján.

Csonka Béla

Dr Fábry Kornéllal beszélget Czene Attila
A közönségdíjat ezúttal Kerekesné Pytel
Anna nyugalmazott karnagy - zenepedagógus
nyerte, a három príma díjon pedig
– Csonka Béla fotómûvész
– Dr. Fábry Kornél kaposfüredi plébános
és
– Ozsváth Ferenc nyugdíjas iskolaigazgató
osztozott.
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Ozsváth Ferenc
A színvonalas mûsort, a nyertesekkel Czene Attila fôszerkesztô közremûködésével készült riportok tették felejthetetlenné, ahol a
résztvevôk hallottak mûvészeti, emberi próba-
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tételeikrôl, a fények és mikrofonok kereszttûzében.
Az est méltó záróakkordjaként, Demján
Sándor Úr a VOSZ elnöke adta át a megye kiváló vállalkozóinak az elismerô okleveleket,
majd a magyar gazdaság elôtt álló gondokat
elemezve a vállalkozói lehetôségek felvillantásával kívánt kellemes kikapcsolódást a megjelenteknek.
A díjátadó ünnepség eredménye a színház,
mint intézmény és a VOSZ Somogy megyei
szervezetének egymásra találása, és a szóban
kézfogással paragrafált egyezség: a következôekben a Prima Díj átadások helyszíne a színház lesz, a VOSZ pedig jelentôs szerepet vállal
a különbözô bérletek értékesítésében, és a
színház épületének tervezett felújításában,
korszerûsítésében.
Daxner Gábor
VOSZ Somogy megyei Elnök
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24

Az összefogást ünnepelte
a kereskedelmi szakma
Budapest, 2012. november 6.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg az
Európai Kereskedelem Napját. A hagyományosnak tekinthetô eseményen a hazai kereskedelem képviselôi az ágazat problémáira
hívták fel a figyelmet. A budapesti eseményen átadták a hazai kereskedelem legrangosabb elismeréseit is.
Kevés olyan szektor van, amelyik ennyire
egységesen tudta demonstrálni, hogy ez a
szakma mit jelent az országon belül – hangsúlyozta az Európai Kereskedelem Napja alkalmából Budapesten tartott szakmai találkozón
Krisán László. A VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának elnöke az idén nyolcadik alkalommal megrendezett ünnepségen
kiemelte: az ágazat a legnagyobb foglalkoztató
Magyarországon, ráadásul az 533 ezer alkalmazott 80 százaléka nô. A hazai GDP 13 szá-

zalékát adó kereskedelem tavaly 8000 milliárd dolláros forgalmat bonyolított. Az elnök
éppen ezért partnerséget, arányosságot és kiszámíthatóságot kért a kereskedôk nevében a
kormánytól. Ezt pontosítva elmondta: fontosnak tartja az ágazat, hogy a jogszabályalkotást
egyeztetés elôzze meg, hogy a 8000 milliárdos
bevételû szektor adóterhelése arányos legyen,
felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, a vállalkozói szférát vagy a lakosságot érô folyamatos
adóváltozások a kereskedelem jövedelmezôségét is befolyásolják.
Az esemény szakmai védnökségét adó Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter nevében Lenner Áron, az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) belgazdaságért felelôs helyettes államtitkára azt hangsúlyozta: a kormány és az NGM folyamatosan azon munkál-
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kodik, hogy a lehetô leghatékonyabb eszközökkel segítse az ágazatot. Ennek részeként a
régió legkedvezôbb vállalkozói környezetét
igyekeznek kialakítani Magyarországon. A
helyettes államtitkár a helyzetet elemezve elmondta: hazánkban, a 2002–2006 közötti dinamikus növekedés után az uniós átlagot
meghaladó szinten csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Lenner Áron, idézve az esemény
„Együtt a vásárlókért!” jelmondatát úgy vélte:
jelzi azt az összefogást, amelyhez segítséget
nyújt a fogyasztóvédelmi törvény is. Ez, amellett, hogy a vásárlók érdekeit szolgálja, fontos
versenyelônyt jelenthet a jogkövetô vállalkozások számára. A helyettes államtitkár kitörési pontként nevezte meg az elektronikus kereskedelmet, melyet a szakmai fórumon résztvevô ágazati képviselôk is megerôsítettek.
Antalffy Gábor, a Kereskedôk és Vendéglátók Országos érdek-képviseleti Szövetségének
(KISOSZ) ügyvezetô elnöke a kiskereskedôk
nevében nem csak az elmúlt 8–10 évben fokozódó adóterheket, de a kormány legújabb, a
pénztárgépek NAV-rendszerbe való bekötését
elôirányzó javaslatát is bírálta. „Sokan a megszûnés határán mûködnek, ha egy ilyen pluszköltségre kényszerítik ôket, olyan helyzetbe
kerülhetnek, hogy megfontolják a folytatást”
– tette hozzá.
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A növekvô adóterhek negatív hatását
emelte ki Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség fôtitkára is. Úgy látja, elsôsorban a kisvállalkozások vannak rossz helyzetben, ugyanakkor – tette hozzá – az sem jó,
hogy a kormány indokolatlanul hozza rosszabb helyzetbe a külföldi tulajdonú vállalkozásokat. Mindez a kereskedelmen túl kihathat
az egész nemzetgazdaságra, mivel ronthatja a
befektetôi bizalmat, ezáltal pedig a növekedési kilátásokat.
Kiemelte: az elôrejelzések alapján 2013
végére a 2004-es szintre eshet vissza a hazai
fogyasztás, ugyanakkor a beruházások visszafogása miatt nem várható gyors növekedés
sem. A nagyberuházások visszafogásáról számoltak be a fórum ágazati résztvevôi is. Csûrös Aliz, az Auchan expanziós igazgatója és
Iglódi-Csató Judit, a Tesco marketingigazgatója is kiemelte: nagyobb fejlesztésekkel mindenképpen megvárják az ágazatot terhelô különadó kivezetését, így a következô évben inkább az elektronikus kereskedelmi rendszerük fejlesztésére koncentrálnak az üzletláncok. Zs. Szôke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP
Szövetség elnöke a Coop üzletláncnál zajló
felújítási, informatikai és oktatási programot
említette mint rövid távon várható fejlesztést.
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Az eseményen ünnepélyes keretek között
adták át a szakma legrangosabb elismeréseit, a
Klauzál Gábor díjat és a Magyar Kereskedelemért Nagydíjat.
Az Európai Kereskedelem Napjának
2012. évi kitüntetettjei:
Kluzál Gábor Díj:
– Gablini Gábor, a Gablini Kft. tulajdonos-ügyvezetô igazgatója
– Takács László, a Barcs Coop Zrt. elnökvezérigazgatója
– Dr. Schmidt Tamás, a Budapesti Mûszaki Egyetem Professor emeritusa
– Dózsa László, a Pannonsport Kereskedelmi Kft. ügyvezetô igazgatója
– Prosits Attila, a WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltetô Kft. ügyvezetô
igazgatója
– Erdélyi Imréné, az ER-TANK Kft. ügyvezetô igazgatója
Magyar Kereskedelemért Nagydíj:
– Baumgartner Ildikó, a GEORGIKON
COOP Zrt. 3. sz. GYÖNGYSZEM ABC
pénztárosa
– Hohner Mátyásné, a Barcs Coop Kereskedelmi Zrt. boltvezetôje

– Kovács Éva, a miskolci INTERSPAR
csemege osztályos szakeladója
– Kardos Krisztián, az Invitel Távközlési
Zrt. vállalati ügyfélszolgálati munkatársa
– Tóth János, az Auchan Budaörs zöldség
osztály csoportvezetôje
– Balogh Zsuzsanna, a Mazda Óbuda Kft.
értékesítési tanácsadója
– Fülöp Zsolt, a Dodo 2000 Kft. logisztikai
vezetôje
– Poltavec Irina, a METRO Kereskedelmi
Kft. árukihelyezô és értékesítési munkatársa
– Buncsek Zsoltné, a dm Kft. eladó-pénztárosa
– Csele Istvánné, a Tesco Global Áruházak Zrt. baromfi pultos kollégája
– Várkonyi Ágnes, a WestEnd City Center Niagara tér 2. Óra&Ajándék üzlet
vezetôje
– Bíró Zoltán, az RT5 Taxi Holding Kft.
etikai munkatársa, személyszállítója
VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató
Szekció
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„Csepel Örökség Díj” kitüntetésben
részesült az ADU Oktatási Központ

Az Adu Oktatási Központ igazgatója Sepsi
Zsigmond nagyon örül a kitüntetésnek,
mert mint mondja, ez is bizonyítja, hogy igazán elismerik a több mint húszéves munkájukat.
Az ADU Oktatási Központ igazgatója,
Sepsi Zsigmond újabb kitüntetésre lehet
büszke, ugyanis október 23-án az önkormányzat Csepel Örökség Díjat adományozott az iskolának. A vezetô erre a kitüntetésre
legalább olyan büszke, mint többek között a
Socratesdíjra, amit korábban Oxfordban vehetett át.
– Az egész egy felnôttképzési vállalkozással
indult – mesélt lapunknak a kezdetekrôl Sepsi Zsigmond – A rendszerváltás után óriási
volt a munkanélküliség, ezért úgy gondoltuk,
hogy igény lesz ilyen képzésre.
A vállalkozást továbbfejlesztettük és késôbb létrehoztunk az alapítványi szakközép- és
szakiskolát. Együttmûködési szerzôdést kötöttünk két fôiskolával is, így budapesti tagozatot
is indítottunk másoddiplomás képzésre. Ez
leginkább azoknak volt jó, akiknek munkahelyük megszûnt, nem tudtak elhelyezkedni,
vagy más szakmát is meg akartak tanulni. Ezt
követôen
már oktatási központtá váltunk. A kilencvenes évek végén Dunaújvárosban és Karcagon is lett tagintézményünk.
Jelenleg a vidéki tanulóinkkal együtt 1600
diákunk van. Ráadásul volt olyan év, ahol
több mint 10 ezer hallgatót képeztünk fel-

nôttképzési rendszerben. A hallgatók jelentôs
része, a vállalatok által beiskolázott dolgozók
voltak, illetve azok akik részt vettek a munkaügyi központ által indított, finanszírozott átképzô tanfolyamokon – mondta a vezetô, aki
azt is elárulta, hogy melyek a legnépszerûbb
szakmák.
– A vendéglátóipari sokak számára vonzó,
de népszerûek a kereskedelmi, informatikai,
közgazdasági képzéseink is. Rendelkezünk saját tanmûhely bázissal is. A felnôttképzésnél a
kínálatunkban megtalálhatóak a fizikai szakmák is - targoncavezetô, hegesztô, szerszámkészítô - ebben a képzési keretben vállalatoknál
alakítjuk ki a tanmûhelyt. Az iskolánk fejlôdésénél egyébként arra is figyeltünk, hogy inkább munkahelyi környezetet teremtsünk,
hisz mi az életre is szeretnék felkészíteni a tanulóinkat.
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Széchenyi Kártya Program
– 170 ezer vállalkozás nem tévedhet!

Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban azonban
mind megegyeznek: a folyamatos mûködéshez, és a vállalkozás fejlôdéséhez pénzre van
szükségük. Legyen szó a napi likviditási
gondok megoldásáról, alapanyagok beszerzésérôl, beruházások megvalósításáról vagy
akár uniós pályázaton való részvételrôl, a
Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke
közül valamelyik biztosan hatékony megoldást nyújt a hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások finanszírozási problémáira. A
Program jelentôségét a hazai gazdaság fejlesztésében az eddig elért eredmények szemléltetik legegyszerûbben: már több mint 170
ezer vállalkozás, összesen 1100 milliárd forint összegû hitelhez jutott a Széchenyi Kártya Program valamelyik konstrukcióját
igénybe véve.
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. 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.
A Széchenyi Kártya Program az elmúlt 10
év során bebizonyította, hogy szükség van a
vállalkozások igényeinek megfelelôen kialakított programokra, de fontos a hiteltermékek
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 Szé-
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chenyi Kártya esetén az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány készfizetô kezességvállalása 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. szep-
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tember 1-jétôl a Széchenyi Kártya Program
újabb elemmel egészült ki: a KAVOSZ Zrt. a
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával a Széchenyi Kártya Program agráriumra való
kiterjesztéseként – elindította az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciót. 2012 tavaszától
pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítô két új termék, a Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel és a Széchenyi Támogatást
Megelôlegezô Hitel is elérhetôvé vált a vállalkozások számára.
A Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek forgalmazásába az évek során egyre
több hitelintézet kapcsolódott be, 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 be-
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szerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó
forgóeszköz beszerzésre is.
Az Agrár Széchenyi Kártya az agrárium
igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció, melyet a mezôgazdasági termékek elôállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdô-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezôgazdasági ôstermelôk, családi gazdálkodók,
egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként mûködô kis- és középvállalkozások vehetnek igénybe. Az egy, kettô vagy három
éves lejáratú folyószámlahitel hitelkeretének
összege minimum 500.000,– Ft, felsô határa
25 millió Ft. A Konstrukcióhoz a magyar állam 2% kamattámogatást és kezességi díjtámogatást biztosít.
A Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel lehetôséget ad rá, hogy azok a vállalkozások, akik
a szükséges önerô hiányában nem tudnak részt
venni EU-s pályázatokon vagy nyertes projektjüket nem tudják megvalósítani az idôközben keletkezett likviditási problémájuk
miatt, mégis élhessenek a pályázatok adta lehetôségekkel. Az igényelhetô hitelösszeg
1–50 millió forint lehet, a futamidô 12–120
hónap.
A Széchenyi Támogatást Megelôlegezô
Hitel az elnyert EU-s forrásokhoz történô
gyorsabb hozzájutást segíti elô azok megelôlegezése révén. Az igényelhetô hitelösszeg
1–50 millió forint lehet, a futamidô 12–60
hónap.
A Széchenyi Kártya Program koordinálásán és az új termékek fejlesztésén túl a KA-

VOSZ 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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Új szakmai magazin a KKV-knak

Hogyan szerezzünk hitel nélkül forrást a vállalkozásunkhoz? Miként lesz pályázati pénz egy jó ötletbôl? Milyen költségeket lehet elszámolni az új cégautó adóknál? Érdemes-e most irodát vagy telephelyet váltani vagy hogyan kell hatékony online
marketing stratégiát kitalálni? Milyen elônyei vannak az új kisadóknak és mennyibe kerül cégünk informatikai megújítása?
Számtalan kérdés, ami az Ön cégénél is válaszra vár.
A hazai lappiacon hiánypótlónak tekinthetô
KKV szakmai magazin és az ezzel párhuzamosan
mûködô internetes oldal, a kkvplusz.hu ezekre
igyekszik gyakorlatiasabb válaszokat adni, szakértôk tollából. A tanácsokat megfogadva hatékonyabbá, gördülékenyebbé, sôt olcsóbbá tehetô az
Ön vállalkozásának mûködése – mondta Dely Tamás, a magazint kiadó Intermak Kft. ügyvezetô
igazgatója. Nem kell tehát száz helyrôl begyûjteni
az információkat, a KKV magazin oldalain minden
hónapban megtalálhatók a válaszok a vállalkozásokat érintô legaktuálisabb kérdésekre.
A legfrissebb számból:
– Felveszi-e a versenyt az EVA-val a kisadók
rendszere?
– Önrész-finanszírozási tippek az uniós pályázatokhoz
– Faktoring és lízingtanácsok

– Pályázatírás lépésrôl-lépésre
– Így spórolhat százezreket az irodabérleten
– Hogyan lehet hatékonyan felépíteni cégünk
Facebook-megjelenését?
– Olcsóbb lehet a céges autóflotta üzemeltetése
– Miért jó üzlet a borhotel?

Elôfizetési kedvezmény VOSZ-tagoknak!
Éves elôfizetés: 4740 Ft helyett 3990 Ft.
Elôfizetés: kkvplusz.hu/elofizetes
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A látvány-csapatsportágak támogatásának
elônyei
Miért érdemes támogatni az öt látvány-csapatsportág
valamelyikét a magyarországi mikro-, kisés középvállalkozásoknak?
Bardóczi Gábor, Nemzeti
Sport Intézet (NSI) fôigazgatója
A rendszerváltás óta nem sikerült még kormányzatnak
olyan jelentôs elôrelépést
tenni a sportfinanszírozás területén, mint a Nemzeti
Együttmûködés Kormányának. Az öt látvány-csapatsportág (labdarúgás, vízilabda, kosárlabda, kézilabda,
jégkorong) számára, a társasági adóról és osztalékadóról
(Tao) szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011es módosítása az államháztartás alrendszerein
belüli alternatív forrásokat biztosít a megalapozott tervek alapján végrehajtott fejlesztések
számára.
Az Emberi Erôforrások Minisztériumának
(EMMI) háttérintézményeként mûködô
Nemzeti Sport Intézet (NSI) fontos célja az új
sportfinanszírozási rendszer (Tao) hatékony
mûködtetésének bemutatása, a látvány-csapatsportágak támogatásával járó elônyök minél szélesebb körben történô megismertetése.
Az NSI a Tao forrásból megvalósuló sportfejlesztési programok ellenôrzô szervezete, amely
amellett, hogy folyamatosan végzi a kérelmekkel kapcsolatos elszámolások vizsgálatát,
2012-ben több mint 200 helyszíni ellenôrzést
is elvégzett, emellett több tucat tájékoztatót
és szakmai konferenciát tartott az érintett
sportágak, érdekelt cégek, vállalkozások képviselôinek.

Támogatásban részesülhet; országos
sportági szakszövetség, sportszervezet, utánpótlás-nevelést végzô közhasznú alapítvány,
vagy önkormányzati feladatot átvállaló oktatási intézmény (sportiskola), valamint a Magyar Olimpiai Bizottság.
Hogyan mûködik a Tao kérelmezési-támogatási mechanizmusa? A Kedvezményezettek
elsô lépésben elkészítik sportfejlesztési koncepciójukat, amelyet eljuttatnak a jóváhagyást végzô szervhez (ez az illetékes sportági
szakszövetség vagy az NSI). A kérelem elbírálását követôen az elfogadásra, elutasításra,
esetleg hiánypótlásra vonatkozó határozat
megküldésre kerül a Kérelmezô részére. Ezt
követôen nyílik lehetôsége a Kérelmezônek
támogatókat keresni.
Miért éri meg az egyes cégeknek, vállalkozóknak a Tao-sportágak támogatása? A
cégek anyagilag is jobban járnak, ha a társasági adójukkal támogatják az érintett sportszervezeteket, hiszen kibôvített kedvezményben részesülnek. A támogatás az adóalapban – mint költség – elszámolható, ezáltal csökken az adófizetési kötelezettség, ami
10–19%-os megtérülést jelent. A támogatás
egyben adókedvezményként is érvényesíthetô, ami további 100%-os megtérülés.
Összesen tehát legfeljebb 119%-os megtérülésrôl beszélhetünk. (A vállalatok társasági
adójuk legfeljebb hetven százalékát fordíthatják e célra.) A „reálhozam” azonban ennél magasabb is lehet, mert a finanszírozási
idô nem feltétlen 1 évet jelent, emellett pedig a következô év adóelôlege is jelentôsen
csökkenthetô.

Tájékoztató
KKV-k regisztrálási lehetôsége egy központi platformon
Az elképzelések szerint a 2013/2014-es támogatási idôszakban a Magyarországon mûködô mikro-, kis- és középvállalkozások
(KKV-k) egy akkreditációs rendszer segítségével regisztrálhatnak majd egy központi
platformon, amely összeköttetésben lesz a
sportfinanszírozásban részt vevô, támogatásban részesülô összes sportszervezettel. Az akkreditáció közvetlen célja, hogy a felhívásra
jelentkezô KKV-k közül kiválasztásra kerüljenek azok, amelyek megjelenhetnek a Tao
rendszer keretein belül és közülük a sportszervezetek szabadon, de nem kizárólagos jelleggel választhatnak. Ennek eredményeként a
KKV-k lehetôséget kapnak a termékeik értékesítésére, míg a sportszervezetek kedvezményes áron juthatnak hozzá magyarországi vállalkozások termékeihez, szolgáltatásaihoz. Az
akkreditált KKV-k az akkreditációval nem
részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban.
A regisztráció feltétele: Magyarországon a
jelentkezés benyújtásának idôpontjában bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasá-
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gi Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezô
KKV.
A konstrukció segítségével javítható a
KKV-k piaci helyzete, valamint munkahelyek
megôrzése és az új munkahelyek teremtése
egyaránt megvalósulhat.
2012-es támogatások
A 2011/2012-es támogatási idôszak számokban: 1550 jóváhagyott sportfejlesztési
program, 33.5 Mrd Ft kiadott támogatási igazolás a 43 Mrd Ft jóváhagyott kérelembôl,
melyhez 11.7 Mrd Ft önerô párosult.
Új mezek, felújított öltözôk, új orvos diagnosztikai készülékek, több és jobb minôségû
sportszer, villanyvilágítással ellátott mûfüves
pályák, labdajáték csarnokok az utánpótlásneveléssel foglalkozó edzôk bérének biztosítása, edzôtáboroztatási feltételek megteremtése,
edzôi továbbképzés-lehetôségek… és még
hosszasan sorolhatnánk. Az új sporttámogatási rendszer egyben új fejezetet is nyitott a magyar sportfinanszírozásban, világos jelzéseként
annak, hogy a sport valóban stratégiai terület
a Kormány számára.

Az új sporttámogatási rendszer megvitatása a VOSZ Sportvállalkozási Szekció ülésén
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Évzáró gondolatok
a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
munkájáról, lehetôségirôl,
a gazdasági helyzetrôl, a változásokról
„Köz intelligentia, egyedüli valóságos erô;…”
Széchenyi István: Világ
A Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
(GÁPB) munkaadói oldala a közelmúltban
külön ülésnapot szentelt a munkaerôpiaci
stratégiai folyamatok sajátos problémáinak.
Kiemelt kérdésként szerepeltek a hosszú távú
hatással bíró és a gyors alkalmazkodást segítô
képzési formák (felsôfokú képzés, felnôttképzés) szabályozási változásai, valamint a kormányzati gazdasági stratégia gépipart érintô
elképzelései.
Az elmúlt évtizedekben a magyar munkaerôpiac versenypiaci szegmensében megjelenô
munkavállalók rendkívül gyors és átfogó változások közepette próbálták munkaerôpiaci jelenlétünket megôrizni, sajnos változó sikerrel.
Az ezredfordulóra a munkahelyek szerkezete erôteljesen átalakult, a munkaerôpiacon elfogyott a szabadon hozzáférhetô kínálat, mind
nagyobb számban jelentek meg korszerû és iskolázott munkavállalók iránt keresletet támasztó munkahelyek. Jellemzô volt, hogy a
fiatal és iskolázott munkavállalók keresete jelentôsen nôtt, az idôsebb munkavállalók tapasztalata leértékelôdött.
A kereslet megnövelte a fiatalok érdekeltségét a minél magasabb iskolai végzettség
elérésében. A nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezô munkáltatók a kétezres évek elején
már az újradefiniált munkahelyi követelményeknek megfelelô (nyelvet tudó, társas kompetenciákban erôs, kooperatív) munkavállalókat alkalmaztak. Ennek következtében jelentôsen megnövekedett a magasabb iskolai
végzettségûek iránti kereslet. Az évtized elejé-

re a kereslet vezérelt átalakulás lelassult, illetve megállt. Ugyanakkor – amint azt Adler Judit a GKI kutatásvezetôje annak idején feltárta – a KKV szektor a munkatapasztalatokkal
rendelkezô, széles gyakorlati tudású, mégis kisigényû munkavállalókat kereste (volna). Ez
az igénykép egyre távolabb került az iskolarendszerû képzések intézményi céljaitól.
A GÁPB megalakulása óta eltelt közel tíz
év alatt sok fórumon igyekezett együttmûködni a források és a felelôsség gazdáival, kevés sikerrel. A „termelés” és a „fogyasztás” munkaerô-piaci egyensúlyát keresô törekvések szempontjából a 2008/09-es feldolgozóipari piaci
változásai újabb fordulatot hoztak. Láthatóvá
vált, hogy a termelés a fenntartható gazdasági
fejlôdés, a növekedés és jólét elsô számú motorja. Napjaink gazdasága számos kihívás elôtt
áll, ezzel párhuzamosan pedig számos lehetôség bontakozik ki.
A következô évek – gazdasági növekedés
szempontjából – perspektivikus területei között Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a magyarországi Amerikai Kereskedelmi
Kamara (AmCham) rendezvényén az autóipart, az elektronikai, a zöld és az egészségipart,
az innovatív iparágakat, a szolgáltatásokat, a
mezôgazdaságot és az élelmiszeripart, a logisztikát, a bionikát, a kreatív gazdaságot valamint
a turizmust említette. Hozzáfûzte: a 2014 és
2020 közötti nemzeti fejlesztési programokat is
ezekre a területekre fogják összpontosítani.
A nemzetgazdasági miniszter elmondta: Magyarország mindhárom világgazdasági központ-
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tal – Ázsia, Európa, Észak-Amerika – szerves
kapcsolatban áll. Az Európai Unió (EU) kulcspiacainak elérhetôsége szempontjából Magyarország kedvezô helyzetben van, és az ország
azt szeretné, ha Közép-Európa lenne az EU gazdasági motorja – emelte ki a tárcavezetô.
Ugyanakkor a Randstad munkaerôpiaci
szolgáltató arra hívja fel a figyelmet – a legfrissebb elôrejelzésekre hivatkozva – hogy a magyar munkaerôpiacról csaknem 150 ezer jól
képzett szakember hiányzik majd 2020-ban.
A cég az idén készített kutatást és tanulmánykötetet a magyar és nemzetközi munkaerôpiaci helyzetrôl. Véleményük szerint – a
munkavállalók képzettsége és a munkaadói
elvárások közötti eltérések esetében – a legnagyobb fenyegetést a kereslet-kínálat egyensúlyára mégis az jelenti, hogy a középfokú végzettségûekbôl csaknem félmillióval több lesz
annál, mint amennyien el tudnak majd helyezkedni.
A Randstad szakemberei szerint a magyarországi helyzet megoldásához több tényezô szükséges. Ezek közül az egyik elsô az oktatási reform, vagyis a vállalatok elvárásainak
megfelelô szakterületen végzett, magasan képzett szakembereket kell biztosítani ahhoz,
hogy csökkenjen a munkanélküliség várható
szintje. Az alacsonyan képzettek, illetve az
oktatási rendszerbôl korán kilépôk számára
hatékony oktatási formát kell találni és át kell
alakítani az álláskeresést támogató rendszert is
– vélekedik a cég.
A Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
munkáltatói oldalának képviselôi úgy látják,
hogy szükséges és idôszerû a szociális partnerek hazai gyakorlatának formálásához figyelembe venni az ismert európai tapasztalatokat, amelyekbôl az alábbiak rajzolódnak ki.
Csökkenteni kell a munkaerôpiac szegmentáltságát és a bizonytalan státusú (szürke,
fekete stb.) foglalkoztatási formák arányát.
Elô kell segíteni a régóta kiszorultak fenntartható integrációját és a szaktudás elsajátítását.
A munkaerôpiac perifériájára sodródottak – a
nôk, a fiatalok és az idôsebb munkavállalók,
közöttük is különösen a hátrányos helyzetû
térségekben lakók – körében intenzív és eredményorientált felnôttképzést kell nyújtani,
hogy megtarthassák munkájukat, vagy újat találjanak. A források és az alkalmazkodási idô
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szûk keretei között fontos a megszerzett tudás
valorizálása és a képzés rugalmassága.
A fejlôdés gátjai:
• A nyelvi és informatikai felkészültség
hiánya
• a lakás mobilitás alacsony foka,
• a demográfiai tényezôk alakulása.
• a tanulmányi idôszak sajátosságai (hatékonyság csökkenés, késôi munkakezdés
stb.)
• az egészségi állapot jellemzôi (csökkenô
várható élettartam, kiesés a munkavégzésbôl stb.)
A változás folyamatából a jelenleginél többeknek kellene gyôztesen kikerülnie és kívánatos lenne a nagyobb mértékû mobilitás is.
Arra van szükség, hogy a perifériára sodródottak közül minél többen tudjanak kitörni jelenlegi helyzetükbôl.
Az átalakulási válság az elmúlt emberöltônyi
idôben több hozzánk hasonlóan nyílt gazdaságú és kis ország számára jelentett gondot és
ösztökélt a kiút keresésére. Azok az országok,
amelyek sikeresen küzdöttek meg a válsággal
a kiutat a szakképzettség korszerûsítésében, a
foglalkoztathatóság megteremtésében találták
meg. Ebben a folyamatban komoly szerepet
játszottak a szociális partnereknek.
A szociális partnerek ellenôrizték az erôforrások felhasználását, mértékadó módon befolyásolják a munkaerôpiaci folyamatok alakulását, a szereplôk rugalmas alkalmazkodását.
A szociális partnerek hatásos problémakezelésének mûködési tere nemcsak felkészültségük,
hanem a társadalmi elfogadottságuk és az igazgatási szervezetek önmérséklô magatartása révén jött létre. Az elismert felhatalmazottság a
szociális partnerek autonóm párbeszédének
ösztönzô erejévé vált.
A GÁPB hasznosnak tartja és ajánlja a jó példák tanulmányozását és a tapasztalatok gondolkodást gazdagító elemzését. Ezekben szerzett tapasztalatai felhasználásával, további
kezdeményezésekkel szorgalmazza a megfelelô
cselekvési módokra szóló megállapodások létrehozatalát. A hazai megoldás kialakítása másolással ugyan nem, de az eredményekbôl való okulással biztosan hatékonyabbá tehetô.
Dr. Hajdú László
EU szakjogász
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3. EuroSkills
Szakmunkás Európa Bajnokság

A 2012. október 4–6. között a belgiumi Spa-Francorchamps-ban megrendezett 3. EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokságon az ÉVOSZ szakmai
támogatásával induló ács és kômûves versenyzôk
közül az ács csapat harmadik helyezést, a kômûves versenyzô pedig hatodik helyezést ért el.
A bronzérmes ács csapat tagjai, Nagy Dávid, az
ajkai Bercsényi Miklós Szakiskola, valamint Világosi
Zoltán, a békéscsabai Kós Károly Szakiskola volt tanulói. Dávid a Leonardo program keretében egy
éve a franciaországi Les Compagnons Du Devoir
mesterképzésében vesz részt. Nyúl-Tóth Gábor kômûves versenyzô a kecskeméti Gáspár András SZKI
volt tanulója. Mindhárom versenyzô az ÉVOSZ által ez év áprilisában a Construma Kiállítás keretében szervezett Válogatóversenyen nyerte el az Európa Bajnokságon való részvétel lehetôségét.
A verseny külön érdekessége, hogy a szárazépítô szakmában a szintén a franciaországi Compagnons-nál egy éve továbbtanuló Kupás Gergô, a
francia csapat tagjaként ezüstérmet nyert.

Az EuroSkills az idei évben az ácsok és a szárazépítôk kétfôs csapatversenyen, míg a kômûvesek
egyéni versenyben mérték össze tudásukat.
Az ÉVOSZ az MKIK-val kötött szponzori
megállapodás értelmében a kômûves és ács versenyzôk kiválasztást és szakmai felkészítést koordinálta. Ehhez a munkához a JAF Holz Ungarn
Kft., a Wienerberger Zrt. a Baumit Kft. és a Saint
Gobain Építôanyag-kereskedelmi Kft. mellett
Piltman Miklós ács vállalkozó, az ÁJK-Satec Kft,
a Bosch Kft, valamint a RothoBlaas, a SEMA
Szoftver, a Pitzl Vasalat, továbbá az MKIK, a
BKIK, a VOSZ és a Tetôépítôk Egyesülete nyújtott anyagi és szakmai segítséget.
A fiatal szakmunkások 3. Európa Bajnokságán
42 szakmában 24 ország versenyzôi mérték össze tudásukat. A szakmunkásversenyt, és az ezzel egy idôben szervezett szakmai bemutatókat és konferenciákat több mint 60.000 látogató tekintette meg.
ÉVOSZ

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

38

Tájékoztató

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

40

Tájékoztató

Vosz-Hírek

41

A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel/Fax.: 1- 222-6234)
marjay.gyula@vosz-kmrsz.hu, www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Dr. Kiss Endre
7621 Pécs, Rákóczi út 1. (Tel.: 72-227-800)
voszbaranya@t-online.hu
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Versegi János
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
versegi.janos@verbau.hu
www.voszbkm.hu
Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Andrássy út 6. I/20.
(Tel/Fax: 66-448-190)
nmihalylaszlo@gmail.com
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
voszborsod@upcmail.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Szakács József
6726 Szeged, Szerb u 176. (Tel/fax: 62/4o5-010)
csongradvosz@vnet.hu
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, www.voszzala.hu
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
Agrár- és Élelmiszeripari Szekció
Dr. Kiss József
1222 Budapest, Gyár u. 15. 1/112.
kissjozsef@magyarkutato.hu
Egészségügyi Szekció
Dr. Bombera Géza
2030 Érd, Petôfi u. 100.
(Tel.: 23/366-143)
bombera@t-online.hu
Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
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

Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció
Krisán László
1062 Budapest, Váci út 1-3. West End „A”
irodatorony
kszsz@vosz.hu
Környezetvédelmi és Hulladékfeldolgozó
Szekció
Zalán Barnabás
9024 Gyôr, Puskás Tivadar út 12.
Tel.: 96-313-109
info@edmeh.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

Vosz-Hírek
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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

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

11. 01.-04.14.

Bringóhintó Kkt.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

20%

20%

20%
04. 15.-10. 31.

10%
Trezor-Liktor Kft.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

(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.

10%

Kedvezmények
CÉG

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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.

CÍM

45

3300 Eger,
Kisasszony u. 6.

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

(06-96)
315-741

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

(06-1)
344-5212

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

1047 Budapest,
Baross u. 99.

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

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

KEDVEZMÉNY
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%

(06-1)
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

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

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

(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

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

KEDVEZMÉNY

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

1011 Budapest,
Fô u. 10.

(06-1)
485-0699

(06-1)
483-2360

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

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%

Webdesign, web-alapú fejlesztések,
desktop software fejlesztések

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

10%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

1222 Budapest,
(06-1)
Nagytétényi út 112.
281-1945
www.vektorkft.hu
csibieva@vektorkft.hu
kereskedelem@vektorkft.hu

(06-1)
281-1947

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

Flash 9 Kft.

H. P. GY. Bt.

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

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

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

1084 Budapest,
József u. 48.

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

RPE Kft.

Recruiment Kft.

(06-30)
901-4840

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

06-30620-0500

(06-1)277-3703

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

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

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

06-20209-94-98

Spirituális elemzés: www.extraszensz.hu
- BEMER mágnes- és Jade köves
gerincterápia - Alakformáló és bronzosító álló szoláriumok - Ökotermékek forgalmazása: egészségmegôrzés energia megtakarítás - környezetvédelem - természetes életmód - pénzkereset
(06)-96560-089

(06-1)780-55-31

(06-1)277-3703

(06-46)505-267

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

KEDVEZMÉNY

7%

5–10%

5–10%

10%

20–25%

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

5–10%

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

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

5–15%

25%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

SKICC Reklámiroda

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

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

B & K Épülettervezô
és Kivitelezô Mérnöki
Iroda Kft.

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

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

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

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

+36-82414-851

TELEFAX

Cégtáblakészítés, kirakati portál feliratok, címfestés, autóreklámok,
-felíratok.
Épület-reklámfestések, falfestmények készítése

+36-46382-933

+36-30937-5002

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

+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

+36-1377-0176

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%

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

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

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

06-46505-452

KEDVEZMÉNY

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.

15%

5%

15%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

Kedvezmények
CÉG

CÍM

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

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

Nyámádi Istvánné
WowWe Média

2315 Szigethalom,
Veres Péter u. 14.

06-70
445-1449

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

Languages
International Bt.

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

36-209346-101
36-30
8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles
fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

1097 Budapest,
Boráros tér 7.
(Duna ház)
III. lépcsôház 3.
és 1/2 em. 5. ajtó
www.inispalyazat.hu

06-20310-5381
06-20949-2277
06-20985-8763

06-1210-2478

Díjtalan pályázatfigyelés, cégek és
önkormányzatok pályázatra való
minôsítése, pályázatok elkészítése,
teljes körû projektmenedzsment
(támogatási összeg lehívása/elszámolása), tanácsadás projektötletek kidolgozásában

KEDVEZMÉNY

10%

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

15%

10%

10–20%

10–25%

sikerdíjukból
15%

Várjuk tagjaink jelentkezését, akik termékeiket, illetve szolgáltatásaikat kedvezménnyel tudják ajánlani a VOSZ-tag vállalkozóknak.
HÍVJA A VOSZ-T, HOGY MEGISMERJÉK! Telefon: 414-2181
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