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

Prima Primissima Alapítvány
Adószám: 18180963-2-42

Dr. Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
a VOSZ testületi ülésén az Új Széchenyi Tervrôl tartott elôadást

Január

Hirdetés

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

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

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

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

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

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

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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

✄

A TEÁOR kód szerinti tevékenység: ……………………….....……………………………...…

1

Szervezeti Hírek

2

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

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2010. november 10. – 2011. január 25.)
1. 2010. november 10-én részt vettünk a
Coop Üzletlánc 15 éves mûködése alkalmából megrendezett ünnepségen, amelyen - többek között - köszöntô beszédet
mondott a VOSZ ügyvezetô elnöke.
2. 2010. november 11-én a VOSZ oktatási
igazgatója elôadást tartott a Szaszet
TISZK rendezvényén Marcaliban a
„Munkaadók elvárásai a szakképzés területén" címmel.
3. November 22-én megbeszélést folytattunk a Fejér megyei elnök által bemutatott energia-megtakarító rendszert forgalmazó céggel és számba vettük a továbblépés lehetôségeit (pl. a cég Széchenyi Kártya Klub ajánlattevô lehet).
4. 2010. november 23-án a VOSZ delegációja Gablini Gábor társelnök vezetésével látogatást tett a Vajdaságban. Tárgyalt a vajdasági adminisztráció vezetôjével és más szakemberekkel az együttmûködés jövôjérôl és a közös pályázati lehetôségekrôl
5. November 26-án Takács Ildikó szervezésében rendkívül értékes megbeszélést
folytattunk az ERSTE Bank képviselôivel, amely alapján komoly esély van arra, hogy a bank az eddigi támogatásán túl
a Megyei Prima mozgalmat és a Megyei
Vállalkozói Napokat is támogassa a
2011-es évben. (Az egyeztetés dec. 22-én
folytatódott.)
6. 2010. november 30-án a Szövetség oktatási igazgatója elôadást tartott a Balaton-

7.

8.

9.

10.

felvidék – Somló TISZK rendezvényén
Tapolcán „A szakképzés új irányai munkaadói szemmel” címmel.
2010. november 29-én a VOSZ és az
MKIK közötti együttmûködés keretében
aláírásra került az a dokumentum,
amelyben újabb szakmák vizsgabizottsági
tag delegálásának jogát kapták meg a
munkaadói érdekképviseletek. Az MKIK
összesen 125 szakma gondozási jogát kapta meg. A VOSZ a jövôben 27 szakmában delegál vizsgabizottsági tagokat.
A VOSZ társadalmi és hivatali vezetése,
a PP kuratórium tagjai november hónapban 17 helyszínen vettek részt területi/megyei Prima Díjátadó Ünnepségeken. A Díjátadó Gálák valamennyi esetben magas színvonalúak voltak és jelentôs közérdeklôdésre tartottak számot.
Ugyancsak november hónapban került
sor - a már tradicionálisnak nevezhetô "Hallatjuk a hangunkat!" fórumsorozatra, amelynek öt város adott otthont: Székesfehérvár, Szolnok, Nyíregyháza, Eger
és Szombathely).
A minimális bér emelésére és a 2011. évi,
vállalkozási szintû átlagkereset növelésre
irányuló tárgyalások október végétôl november végéig tartottak. A munkaadói
oldal szóvivôje az említett témakörben a
VOSZ képviselôje volt. A bérmegállapodás megkötésére 2010. december 2. napján került sor. A 2011. év január 1. napjától a legkisebb munkabér összege:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

78.000,--Ft/hó/fô, a garantált bérminimum összege: 94.000,- Ft/hó/fô.
A VOSZ égisze alatt került megrendezésre
november–december hónapban - egynapos tanfolyamok keretében - „A Kormány
akcióprogramjainak és egyéb intézkedéseinek hatása a vállalkozások gazdálkodására rövid- és középtávon” címû elôadássorozat, hat helyszínen: Nagykanizsa, Budapest, Gyôr, Miskolc, Tatabánya, Eger)
December 1-jén ülést tartott a VOSZ
Sportvállalkozási Szekciója, amelyen tájékoztató jellegû elôadást tartott a szövetség ügyvezetô igazgatója és fôtitkára.
2010. december 3. napján nagyszabású
rendezvénnyel ünnepeltük a Vállalkozók
Napját. (Kitüntetési Ünnepség, Gazdaságpolitikai Fórum, PP Díjátadó Gála)
2010. december 14-én ülést tartott az
Emberi Erôforrás Szekció. Az ülés témája az atipikus foglalkoztatás és a munkaerô-kölcsönzés volt.
A nemzetgazdasági miniszter kérésének
megfelelôen meghosszabbításra javasoltuk
(2011. szeptember 30. napjáig) a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokba delegált VOSZ-képviselôk mandátumát.
2010. december 15-én sajtóközleményt
adtunk ki az üzletek vasárnapi nyitva tartásával kapcsolatban, majd december 29.
napján MTI interjú keretében erôsítettük meg álláspontunkat.
December 7. és 8. napján kétnapos képzés keretében évzáró irodavezetôi értekezletet tartottunk, amelyen értékeltük
az irodahálózat elmúlt éves tevékenységét és tájékoztatást tartottunk a jövô év
várható tendenciáiról és feladatairól.
Az MGYOSZ-szal közösen megkezdtük a
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) mellett mûködô Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottság (Business and Industry Advisory Council BIAC) budapesti jubileumi 50. közgyûlésének és a hozzá kapcsolódó nemzetközi konferenciának a szervezését
(2011. április 7-8.)
December 9-én tájékozódó tárgyalást
folytattunk az FBN-H Felelôs Családi
Vállalkozások Magyarországi Egyesülete
képviselôjével, a 2011-tôl induló együtt-

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

mûködés lehetôségeirôl. A második megbeszélésre 2011. január 17-én került sor.
December 20-án megbeszélést folytattunk az Országos Takarékszövetkezeti
Szövetség ügyvezetô igazgatójával a takarékszövetkezetek és a VOSZ 2010. évi
együttmûködésének értékelésérôl és a továbblépési lehetôségekrôl.
2011. január 6-án tárgyaltunk a QUAESTOR cégcsoport képviselôjével, a kedvezményes vállalkozói nyugdíjprogramok területén várhatóan rövidesen megnyíló, új lehetôségekrôl.
2011. január 11-én Nagykanizsán, a
VOSZ Zala megyei elnökével és a VOSZ
Információs és Szolgáltató iroda vezetôjével folytatott tárgyalás után – eleget téve a Zalai VOSZ Tagok Klubja meghívásának – Hévízen - a régiós Agrárgazdasági Napon - elôadást tartottunk három
megye (Zala, Vas, Somogy) agrárvállalkozói részére. Ezt követôen Zalaegerszegen, a Klub tagjaival közösen értékeltük
a tavalyi évet és tekintettünk elôre az
idei gazdaságpolitikai változások felé.
2011. január 14-én a VOSZ képviseletében részt vettünk az Új Széchenyi Terv
bemutatóján
2011. január. 22-25. között a VOSZ soros
elnöke, Csicsáky Péter úr a magyar kormány delegáció tagjaként egyiptomi látogatáson vett részt, ahol együttmûködési szerzôdést írt alá az Egyiptomi Üzleti
Szövetséggel.
Január 24-én megbeszélést folytattunk a
Takarékszövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége, egyben az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet elnökével, a Szövetséggel való együttmûködés
továbbfejlesztési lehetôségei tárgyában.
Elkészítettük a tavaszi tisztújító közgyûlések zavartalan és szabályszerû megrendezését segítô „Útmutató” tervezetét.
A beszámolási idôszakban 8 alkalommal
készítettünk elektronikus hírlevelet,
amely széles körben került terjesztésre.

Budapest, 2010. január 24.
Dávid Ferenc
fôtitkár

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

Idôpont:
2011. január 25. (kedd) 10.00 óra
Helyszín:
Tulip Inn Hotel Budapest Millennium
Budapest, Üllôi út 94-98.

5. Kedvezményes szolgáltatások vállalkozóknak a közép-magyarországi régióban – a
VOSZ-KMRSZ és az általa létrehozott
VoszKszo költségoptimalizáló klaszter gyakorlatában (tájékoztató)
Elôadó: Radács Ferenc KMRSZ elnök

Jelenlét:
jelenléti ív szerint

6.

Napirendi javaslat
Az Elnökségi ülés napirendi javaslata
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Csicsáky Péter soros elnök
Dávid Ferenc fôtitkár

2. A fôtitkári munkakör betöltésére vonatkozó választás
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök

3. Felkészülés a 2011. évi tisztújító közgyûlésekre
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
Perlusz László ügyvezetô igazgató

Egyebek

A napirend elôtti tájékoztató keretében dr.
Molnár Ágnes államtitkár asszony az egységes
fejlesztéspolitika rendszerének, a támogatási
és pályázati rendszer változásainak, valamint a
kitörési pontokhoz kapcsolódó pályázatoknak
fôbb elemeit ismertette a szövetség vezetô testületeivel. Az Elnökség támogatásáról biztosította a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot és
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, hogy a
hangsúlyozottan a hazai kis- és középvállalkozók versenyképesebbé tételét célzó, egyszerûbb adminisztrációval hozzáférhetô pályázatokról a vállalkozók megfelelô információt
kaphassanak. Ebbôl a célból csatlakozott a
VOSZ – az MKIK-val közösen – ahhoz az országjáró körúthoz, amelynek az a feladata,
hogy a megújuló pályázati rendszert a vállalkozóknak bemutassa.

Határozatok
2010. 01. 25./1.

4. Az elôzô évi területi PP rendezvények és
az országos PP Gála értékelése
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök

A Szövetség fôtitkára tájékoztatást adott az
elôzô testületi ülés óta végzett fontosabb
munkákról. A beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul vette.
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2011. 01. 25./2.
Az ügyvezetô elnökség - egyhangú szavazással
- ötéves idôtartamra (2011. február 1. - 2016.
január 31.) a VOSZ fôtitkárává választotta
Dávid Ferencet. A testület felhatalmazta a
Szövetség ügyvezetô elnökét, hogy a fôtitkárral a határozott idôtartamra vonatkozó munkaszerzôdést megkösse, és kézjegyével ellássa.

2010. 01. 25./3.
A napirendi pont keretében a Szövetség ügyvezetô elnöke köszönetét fejezte ki az Elnökség tagjainak az elmúlt 5 éves ciklusban végzett tevékenységéért. Kiemelte, hogy a területi szervezetek elnökeinek és vezetô testületeinek kiváló munkája nyomán a VOSZ társadalmi szerepe megnôtt, amelynek egyik bizonyítéka a Megyei Prima rendezvénysorozat
egyedülálló sikere. Az ügyvezetô elnök hangsúlyozta, hogy a VOSZ jövôbeni tekintélyét

és meghatározó szerepét a tevékeny területi
szervezetek és a karizmatikus helyi vezetôk
biztosítják. Olyan megyei vezetôkre van szükség, akik fellépése nyomán erôsödik a területi
szervezetekben a tagság szervezettsége és biztosítja a VOSZ reputációjához méltó, magas
színvonalat. Ennek az elvárásnak megfelelô
területi elnök és területi vezetô testület megválasztása az idei tisztújítás tétje. Ezért a jelölés és a tisztújítás során törekedni kell arra,
hogy tekintélyes és aktív területi vállalkozók
kerüljenek a helyi vezetô testületekbe. Az
ügyvezetô elnök a Szövetség tisztségviselôit
arra kérte, hogy a megyei (területi) elnöki aspirációkról (jelölésekrôl) tájékoztassák a Szövetség hivatali vezetését és biztosítsák számukra a közgyûléseken való részvétel lehetôségét.
Az Elnökség - az Ellenôrzô Bizottság támogatásával - egyhangú szavazással jóváhagyta az
ügyvezetô elnök iránymutatását és elfogadta a
napirendi ponthoz kapcsolódó "Útmutató"ban rögzített munka - és ütemtervet.

Szervezeti Hírek
2011. 01. 25./4.
Az ügyvezetô elnök kiemelte, hogy a területi
Prima Díjak rendszere országosan ismertté és
elismertté vált, erôsítette a VOSZ befolyását,
és nagymértékben javította a Szövetség tekintélyét. Kérte a jelenlevôket és rajtuk keresztül
a vállalkozói közösséget, hogy a jövôben is tekintsék "szívügyüknek" a magyar tudományos-, kulturális és sportélet támogatását.
Demján Sándor megköszönte minden tisztségviselônek, közremûködônek, segítônek és
támogatónak, hogy az elmúlt évben minden
megyében magas színvonalú díjátadó gálákon
ismerték el a kiváló teljesítményeket.

2011. 01. 25./5.
Az Elnökség az „Egyebek” napirendi pontban
megismerve és elfogadva Kemény Péter, a
VOSZ KBT. delegáltja írásos beszámolóját a
Közbeszerzési Tanácsban végzett munkáról,
támogatta Daxner Gábor Somogy megyei elnök tárgyban tett javaslatát, amelyben a
VOSZ kifejezi azon szándékát, hogy tevôlegesen részt vesz az új közbeszerzési törvény elôkészítésében, amelyhez elengedhetetlen feltétel, hogy az új közbeszerzési törvény tervezete
idôben eljusson a Szövetséghez.

2011. 01. 25./6.
Az Elnökség az Egyebek” napirendi pontban
támogatta Dr. Bombera Géza, az Egészségügyi
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Szekció által jegyzett elôterjesztést, amely az
ipari kémkedéssel kapcsolatos problémakör
felmérésére és ennek elemzése után a megoldáshoz szükséges lépésekre vonatkozik. Az
testület azzal a kiegészítéssel élt, hogy az „ipari kémkedés” problémájával együtt kerüljön
kezelésre az üzleti titoknak minôsülô bármilyen adatok illegális eltulajdonítása is.
Radács Ferenc, a VOSZ–KMRSZ elnöke tájékoztatta az Elnökség és Ellenôrzô Bizottság
tagjait a regionális szervezet által elindított
VoszKszo Közüzemi Szolgáltatásokat Optimalizáló Klaszter munkájáról és eredményeirôl és
tevékenységének országos kiterjesztésére tett
lépésekrôl. Az Elnökség több tagja hozzászólásában hangsúlyozta, hogy országos szinten a
vállalkozók tízezreit elérô és a Klaszteréhez
hasonló profilú szolgáltatókkal is rendelkezô
Széchenyi Kártya Klub ajánlatai a VOSZ tagjai, illetve Széchenyi kártya tulajdonosok számára ingyenesen rendelkezésére állnak. Az
ülést levezetô elnök, Gablini Gábor a napirenddel kapcsolatban kialakult vita lezárásakor elmondta, hogy minden, a vállalkozók és
a VOSZ érdekében végzett munkát és kezdeményezést támogatni kell, de határozottan fel
kell lépni minden, a VOSZ egységét és érdekeit veszélyeztetô folyamattal szemben, továbbá javaslatot tett a téma külön alkalommal történô megtárgyalására.
Budapest, 2011. január 25.
Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár
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Összefoglaló
a VOSZ – „Hallatjuk a hangunkat!”
2010. évi Gazdasági Fórumsorozatáról
Új kormány, új elképzelések –
a VOSZ ismét hallatta a hangját…

Az új kormány megalakulása és elsô gazdaságpolitikai, gazdasági intézkedései
megjelenése óta elsô alakalommal, az egyébként
immár hagyományosnak
mondható, „Hallatjuk a
hangunkat!” Gazdasági
Országos Fórumsorozaton,
öt megyeszékhelyen, Székesfehérváron, Szolnokon, Nyíregyházán, Egerben és Szombathelyen találkoztak a VOSZ vezetésének képviselôi a megyék vállalkozóival.
A Fórumsorozat fô célja az volt, hogy a
vállalkozók közvetlen tájékoztatást kapjanak
a VOSZ álláspontjáról a kormány két igen
fontos, gazdaságpolitikai intézkedés csomagjáról, a június 8-airól és az október 18-airól.
Elôadás hangzott el az Új Széchenyi Terv vitairatról, továbbá a kibôvített Széchenyi Kártya Program lehetôségeirôl. A VOSZ fôtitkára és ügyvezetô igazgatója részletesen indokolta a VOSZ álláspontját az intézkedésekkel és
a Tervvel kapcsolatban. Végül a rendezvényeken részt vevôk a kis és középvállalkozások
piaci lehetôségeit és fôleg az adott régió, megye gazdasági potenciálját tanulmányozták a
GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetô
igazgatójával, Kozák Ákossal.
Többnyire a megyeházák Dísztermében
zajló tanácskozásokon a vállalkozók nagy

számban jelentek meg. A méltó környezetben
megrendezett elôadásokat élénk érdeklôdés
kísérte, a hallgatóság számos kérdést intézett
az elôadókhoz. A Fórumokon 2010 ôszén is,
szinte kivétel nélkül, megjelentek országgyûlési képviselôk, a megyei közgyûlések vezetôi
és a városi önkormányzatok polgármesterei,
alpolgármesterei, a térségben lévô közhivatalok, hatóságok, a Széchenyi Kártya Programban résztvevô bankok vezetôi, képviselôi. A
rendezvényen kifejtették, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is örömmel fogadták
el a VOSZ meghívását erre a kötetlen formában történô eszmecserére a vállalkozókkal.
Felszólalásukban elismerôen nyilatkoztak a
fórumokról, miszerint kiváltképp fontosnak
tartják az ehhez hasonló tanácskozásokat,
amelyek pótolhatatlan lehetôséget biztosítanak számukra a személyes információ- és véleménycserére a vállalkozókkal és az érdekképviseleti szervezetekkel.
Néhány megyénél a megyeszékhely környékén lévô települések vezetôi is részt vettek
a Fórumokon.
Aktív médiaérdeklôdés jellemezte a megyei rendezvényeket. A helyi televíziók, rádiók, az írott sajtó és az internetes újságok vezetôi, munkatársai a szervezôkkel mindenütt
megtalálva a közös hangot, fontosnak tartották, hogy tudósítsák a széles közvéleményt az
elhangzottakról. A tudósításokon túlmenôen
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rendkívül sok interjút készítettek az elôadókkal, helyi vállalkozókkal, területi, önkormányzati vezetôkkel a Fórumsorozat témaköreirôl.
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A rendezvény sajátossága volt, hogy a Fórum elôtt, mintegy 30 percben, informális
megbeszélésre is sor került, az elôadók és a helyi vezetôk között a régió, a megye gazdasági
helyzetérôl, a VOSZ megyei tevékenységérôl.
Mindenütt érzôdött, hogy a megyei VOSZ elnökök véleményére, tanácsaira a megyei és
városi vezetôk igényt tartanak, emellett üdvözölték, hogy a háttéregyeztetéseken lehetôségük nyílt a Szervezet központi vezetôivel is
személyesen konzultálni. Az informális beszélgetés is nyitott volt a sajtó számára.

évek óta hangoztatja, hogy a minimális bérjövedelmeknek is a közteherviselés alá kell esniük. Az ágazati különadót, - tekintettel az állami költségvetés stabilitásának fontosságára a VOSZ tudomásul vette. Fontos azonban,
hogy az ebbôl befolyó pénzt ne szociális
kiadásra, hanem közvetve, vagy közvetlenül a
gazdaság élénkítésére használják fel (adósság
törlesztés, vagy a gazdaságba történô visszaforgatás). Azt azonban nem szeretnék, ha a különadó más formában, az elôre tervezett idôszaknál hosszabb ideig kötné gúzsba azokat az
ágazatokat, amelyek jellemzôen beruházás
orientáltak. Nem támogatja viszont a VOSZ a
nôk korkedvezményes nyugdíjba vonulási lehetôségét, miközben a korcentrum felfelé mutat (egységesen 65 év).

A Fórumokon Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ
fôtitkára, mindenütt hangsúlyozta, hogy a
VOSZ alapvetôen egyetért a kormány gazdaságstabilizáló és élénkítô programjával, különösen indokolt a társasági adó újragondolása,
a kisadók számának csökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, illetve a kistermelôk helyzetbe hozása. Ugyancsak fontos a
Széchenyi Kártya Program kibôvítése és az
uniós források elosztásának átszervezése. A
kormány intézkedéseinek ezen pontjai komoly szimpátiára találtak a kis- és középvállalkozói szektorban is. Az egykulcsos személyi jövedelemadó új rendszere és a minimális bér
megadóztatása is támogatható. A szervezet

Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója elôadásain elmondta, hogy az Új Széchenyi Tervet a VOSZ összességében jónak tartja, látják azt is, hogy az Unió által megkövetelt 3 százalék alatti GDP arányos hiánycél a
kormányt kényszeríti a célzott, szelektív fejlesztési stratégiára. Mindez a termelô ágazatokban kell bôvüléshez vezessen. Ám az elôállított termékek jelentôs részét a belsô piacok
nyilvánvalóan nem lesznek képesek felszívni,
így az élénkítést a termelô ágazatok mellett az
export piacok irányába kell tolni. Ugyanakkor a beinduló növekedés, makro- és mikroszinten is új finanszírozási kérdéseket vet fel.
Erre kiváló és bizonyítottan hatékony eszköz a
Széchenyi Kártya Program, amely támogatásának meghosszabbítása, illetve a program ki-
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terjesztése különösen kedvezô a hazai mikro-,
kis- és közepes vállalkozások számára.

Kozák Ákos, a GfK Hungária Piackutató
Intézet ügyvezetô igazgatója az ország adott
térségeinek gazdasági potenciálját vázolta fel,
a lehetséges vásárlóerôt és a vásárlóerô fogyasztási szokásait mutatta be. Ezzel az
elôadással, mint a korábbi „Hallatjuk a hangunkat!” VOSZ Fórumokon is, a rendezôk
igyekeztek támpontokat biztosítani a jelenlévô vállalkozók számára a térségben várható
jövôbeni trendek alakulásáról.
A vállalkozók véleménye szerint a
VOSZ képviselôi és a megyei vállalkozók találkozói nagyon hasznosak a friss információk és az aktív véleménycserék érdekében.
Szinte kivétel nélkül a rendezvények a tervezettnél tovább tartottak, jó hangulatú véleménycserék, beszélgetések alakultak ki a
gazdaságpolitikai intézkedésekrôl, a gazdaság helyzetérôl, a kis és középvállalkozók lehetôségeirôl.

Dióhéjban az informális megbeszéléseken,
Fórumokon elhangzottakról
Székesfehérvár
Az informális megbeszélésen Vargha Tamás,
a megyei közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselô elmondta, hogy a megye déli részének
fejlesztése nagy odafigyelést igényel, a munka-

nélküliek visszavezetése a termelésbe csak
szervezett programokon keresztül valósítható
meg. A megyei hivatalok, közintézmények,
objektumok üzemeltetésében nagyobb szerepet kívánnak szánni a helyi vállalkozóknak,
de emellett tudatában vannak annak is, hogy
elsôsorban termelô munka kell.

A Fórumon résztvevô alpolgármester, Égi
Tamás elmondta, hogy az önkormányzat azzal is lehetôségeket tud biztosítani a vállalkozásoknak, hogy a városban nincs építmény- és kommunális adó. Így a helyi vállalkozóknál marad mintegy 2 millió forint, ami
a termelésbe beforgatható. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vállalkozók
jól érezzék magukat, hiszen –úgymond- csak
a bôvített újratermelés ad lehetôséget a gazdaság helyreállítására. Szeretnék megteremteni a „Vállalkozó Várost”, segítve a helyi
vállalkozókat.
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A megyei önkormányzat képviseletében
Mátrahalmi Tibor, az Önkormányzati Iroda
Intézményvezetô helyettese a termelô munkahelyek létrehozásán keresztül a vállalkozások erôsítésének fontosságát említette. Emellett szükség van a jelenlegi közfelfogás és morális helyzet javítására is, amelyet véleménye
szerint a politikusok példamutatásával kellene kezdeni. Nagy hangsúlyt kell fektetni a
gazdasági életben a csalók kiszûrésére, a körbetartozások megszüntetésére. Ez utóbbiban
az államra is jelentôs feladatok hárulnak.
Kiemelte, hogy a magyar márkákat meg
kell erôsíteni, a széles közvéleményt be kell
vonni a magyar termékek felé történô orientálásba, amelyre a Hungarikum Program jó lehetôséget biztosít.
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hozzá kíván járulni az építkezésekhez. Ez a
vállalkozó érdeke is.
Lehet mondani a megye kettészakadt, a
Felsô Jászságban még munkaerôhiány is van
és a szomszéd megyékbôl is bejárnak dolgozni,
az Alsó Jászságban pedig 20%-os munkanélküliség van. Ez ráadásul azzal is párosul, hogy
itt igen alacsony a munkaerô mobilitása.
Mindenki helyben szeretne elfoglaltságot találni, és nem hajlandó kilométereket utazni,
hogy dolgozhasson.
Változtatni kell a szakképzésen is, elsôsorban a piac igényeit kell szem elôtt tartani. A

Szolnok
Dr. Csoór György a megyei Közgyûlés megjelent alelnöke és Balla György, Szolnok alpolgármestere üdvözölte a rendezvényt, valamint
kölcsönös együttmûködést és tapasztalatcserét
kért a VOSZ megyei és országos vezetésétôl,
hogy megfelelô gazdasági környezetet alakíthassanak ki a vállalkozók számára, hiszen véleményük szerint a gazdaság talpra állításában
nélkülözhetetlen szerepük van.
A tanácskozáson elhangzott, hogy az utak
fejlesztése nélkül a megye és a megyeszékhely
fellendülése késhet, ezért az úthálózat felújítását, az autóút megépítését mindenütt szorgalmazzák és a megye, a város a maga erejébôl is
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régióban a gépipar jelentôs, ugyanakkor olyan
hiányszakmák vannak, mint a forgácsoló. Sôt,
korábban 5860 gépipari hallgató volt, ma 313
fô tanul csak ezen a területen. A szakképzésben a gyakorlati képzés aránya is nagyon alacsony, a vizsgáztatás rendje pedig bonyolult,
idôben hosszan elnyúló.
A kezdô vállalkozókkal is kellene foglalkozni, hiszen az indulás problémáival sokszor
magukra maradnak.
A rendezvény végén az alpolgármester
kérte, hogy a megyei VOSZ vállalja fel, hogy
a vállalkozók bevonásával javaslatot dolgoznak ki a felesleges jogszabályok, a túladminisztrált ügyintézések módosítására, a tapasztalatok alapján amúgy is végrehajthatatlan
szabályok kivonására.

Nyíregyháza
Seszták Oszkár, a megyei Közgyûlés elnöke,
országgyûlési képviselô elmondta, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között
szükséges megoldás a különadó és a nyugdíjrendszer megreformálása. Gazdaságpolitikai
fordulatra van szükség országosan is. A vállalkozások tôkehiányának kapcsán megemlítette, hogy a Széchenyi Kártya Program az egyik
legjobb megoldást jelenti finanszírozásukhoz.
Felhívta a figyelmet a helyi „patrióta” gazdaságpolitika alakítására a VOSZ bevonásával.
Tragédiának nevezte, hogy a lehívott európai

uniós támogatások nagy része nem termelô
beruházásokra ment el, ráadásul az egyik területen csak 10%-os a felhasználás, és 1.800
milliárd forintnak megfelelô összeg nem került lehívásra.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, országgyûlési képviselô kijelentette,
hogy Magyarország versenyképességének növeléséhez munkahelyeket kell teremteni,
amelyhez piac kell. A helyi vállalkozókat
kell helyzetbe hozni, akár a pozitív értelemben vett „protekcionizmussal” is. A mikró-,
kis-, és középvállalkozói szektor finanszírozási gondokkal küzd, fôként a 1-2-3 fôs vállalkozások, amelyeknek forráshoz juttatása
elengedhetetlen. Véleménye szerint a megyének mezôgazdasági adottságait kell kiaknáznia. Elmondása szerint az érdekképviselet
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és a politika között együttmûködésre van
szükség.
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Eger

Javasolta, hogy január közepére tanácskozást hívjanak össze a megye, a települések vezetôi, vállalkozók képviselôi számára az északkeleti régió „mozgásba hozása” érdekében.
A tanácskozáson szóba került nyíregyházi
intézmények közétkeztetése, amiben meglepô
módon külföldi cégek jeleskednek. Szót ejtettek a korábban jól virágzó, mára már lerombolt mezôgazdasági vertikum, termelés – felvásárlás - feldolgozás – értékesítés újraélesztésének szükségességérôl, lehetôségeirôl.

Sós István, Eger alpolgármestere elmondta,
hogy a vállalkozókat levélben keresték meg,
hogy összegyûjtsék a javaslatokat az Új Széchenyi Terv helyi alkalmazásához. A Geotermikus konferenciát is azzal a szándékkal rendezték, hogy a hôforrásokban gazdag terület
lehetôségeit jobban kiaknázzák. A város
elöregedik, nagy számban elvándorolnak a városból. Talán célzott és tudatos bérlakás programmal és kvalifikált munkahelyek teremtésével megállítható ez a folyamat.

Az elhangzottakra reagálva Pekó László, a
megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
megerôsítette, nagy szükség van arra, hogy a
„Szavunkat hallassuk”, de arra is, hogy az illetékesek „Hallják is meg azt”! Ma még bizakodóak
vagyunk az új kormány tevékenységével a vállalkozókat illetôen. Ez így volt korábbi kormányváltásoknál is, és a vállalkozók nem szeretnének
újból csalódni. Nagy jelentôséget tulajdonít a
gazdaságban, kereskedelemben dolgozó vállalkozók összefogásának, kölcsönös együttmûködésének. Emellett további kiemelt prioritásként említette a szakképzés új alapokra helyezését.
Szóba került, hogy a térségben a vállalkozások 90%-a mikro és kisvállalkozás, a 30 éve
elindult GMK-ból, Bt.-bôl fejlôdtek ki, ma
sem tôkeerôsek. Mégis, a fizetési rendszer miatt
sok esetben a „kicsi” hitelez a „nagynak”!

A rendezvényre más települések polgármesterei is meghívást kaptak, Mezôtárkány
polgármestere, Tóthné Szabó Anita az úthálózatok rossz minôségére, valamint a megfelelô infrastruktúra hiányára hívta fel a megje-
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lentek figyelmét, amelyek sok esetben gondot
jelentenek a vállalkozásoknak. Példaként említette, hogy nemrégiben két vállalkozó is telephelyet keresett a településen, de aggodalmuknak is hangot adtak az úthálózat állapota
miatt.

térségben Szihalmot és Mezôtárkányt is érinti
a program, növelve a foglalkoztatottsági színvonalat.
Szerencsi Gábor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának vezetôje megerôsítette, hogy az úthálózat fejlesztése elengedhetetlen, helyi és országos szinten
is, hiszen kulcskérdés a gazdaság fejlôdésének
szempontjából.

Szombathely

Herman István, országgyûlési képviselô
a rendezvényre közvetlenül a Parlament Gazdasági Bizottságának ülésérôl érkezett, és
megerôsítette, hogy a helyi vállalkozásokat be
kell vonni a helyi közbeszerzésekbe, ezzel biztosítva fennmaradásukat és fejlôdésüket.
Nagy szerepet szánnak a Foglalkoztató
üzemek létrehozásának, mûködtetésének.
Úgy vélte a „Beteg Ország- Beteg Gazdaság”
ördögi körbôl tudatos rehabilitáló, egészséghelyreállító programokkal lehet kilábalni. A

Kovács Ferenc, a megyei Közgyûlés elnöke,
országgyûlési képviselô rövid köszöntôje után,
emlékeztette a jelenlévôket, hogy az eddig bevezetett tehercsökkentô intézkedésekkel a
korábban meghirdetett irányban, tehát valóban a gazdaság, kiemelten pedig a magyar vállalkozások fejlesztése, helyzetbehozása felé indult el a kormány. Elmondta, hogy kollektív
szemléletváltásra van szükség a gazdaság kérdéseit illetôen, és fôként a termelô ágazatokat
kell erôsíteni. Hozzátette, hogy a szakképzésnek ebben rendkívül nagy szerepe van, amelyet szintén meg kell reformálni. Maga is vállalkozó volt korábban és most örül, hogy részt
vehet a törvényhozásban, remélve, hogy a
„gazdaság valós mûködéséhez„ sikerül közelebb hozni, igazítani a törvényalkotó munkát.
A megye 216 településénél létkérdés a közüzemi-, a közúti- és a vasúti fejlesztés. Az autópályának már évekkel korábban meg kellett
volna épülnie, bekapcsolva a megyeszékhe-
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lyet az országos gyorsforgalmi hálózatba és
Nyugat Magyarországot jobb helyzetbe hozva.
De nem csak az átmenô tranzit forgalomból
akarják kivenni a részüket, hanem éppen az
Új Széchenyi Tervvel a gyógyfürdô turizmust,
a gyógyfürdôkkel összefüggô kutatást is fejleszteni akarják. A termelô ágazatban pedig jelentôs nyugati cégek betelepülésével számolnak.
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Molnár Miklós, Szombathely alpolgármestere elmondta, hogy új alapokra kívánják
helyezni a várospolitikát, amelynek elsôdleges
és legfontosabb célja a gazdaságélénkítés. Fel
kell állítaniuk egyfajta preferencia sorrendet,
amiben most a vállalkozások támogatása elsôrendû feladat. Bár a korábbi vezetés, nemes és
humánus célokból sok beruházásba belekezdett, de ezzel mára kritikus helyzetben hozta a
város költségvetését. A gazdasági-pénzügyi racionalitásra is nagy szükség van.
Székely Klára, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi Központ adjunktusa, felhívta a megjelent vállalkozók figyelmét, hogy intézetükben rengeteg kutatási kapacitás van kihasználatlanul, egyben bíztatta
is ôket arra, hogy bizalommal forduljanak
hozzájuk igényeikkel.

Szônye József, megyei VOSZ elnök
mindezekkel egyetértve, csak annyit tett
hozzá, hogy a kormány gazdasági programja
jó, csak az intézkedések bevezetési üteme
lassú. A munkahelyteremtést maga is fontosnak tartja, de emellett a meglévôk megtartását is támogatni kell. Hiszen egy újat
létrehozni költségesebb, mint egy meglévôt
fenntartani.
Dr. Kondor János, a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnöke
szerint a sokak által említett 1 000 000 új
munkahely megteremtése az elkövetkezô
évek alatt, világválság hatásait is figyelembe
véve nehezen elérhetô, elégedettek lehetünk,
ha ennek a fele megvalósul. A régi munkahelyek pedig megmaradnak, nem kerülnek felszámolásra, mert akkor ugyan ott lennénk,
ahol most. Hozzátette, hogy a válság kikényszeríti azt is, hogy új megoldásokat, új utat találjunk a gazdaság felvirágoztatására.
Példaként említette a „Krízis Kamara
2010” programot, amelybe vállalkozókat, karitász szervezeteket vontak be.
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A fórumsorozat helyszínein felszólaló vállalkozók többsége a közterhek csökkentését és
a jelenlegi adórendszer átláthatóbbá tételét
várja a kormánytól. A Széchenyi Kártya Programról mind elismerôen nyilatkoztak, üdvözölték annak kiterjesztését. Valóban hatalmas
és szinte az egyetlen segítség számukra. Sajnálatos, hogy míg eleinte eszközbeszerzésre és
fejlesztésre, az utóbbi években viszont jellemzôen fôleg likviditási gondjaik áthidalására
vették igénybe. Továbbá elmondták, hogy a
pénzintézetek sok esetben nem azonos feltételeket szabnak, amely nagyban nehezíti az
igénylést.
Felvetették a multik fizetési morálját a beszállítókkal szemben, amin szerintük csak törvényi úton lehet javítani.
Egyöntetû volt a vélemény, hogy a VOSZ
mindaddig támogatja a kormányprogramot,

amíg az a március 8-án, a kormányzásra készülô erôk és a VOSZ tanácskozásán megtárgyalt
és elfogadott hat pont mentén halad.
Készítette: BusinessPlus Consulting Kft.
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Konferencia-sorozat
a VOSZ egyes régióiban
A konferencia a Szociális és Foglalkoztatási Hivatal
támogatásával jött létre

A VOSZ a Szociális és Foglakoztatási Hivatallal kötött pályázati együttmûködés keretében Ht szinhelyen megrendezte a már hagyományosnak mondható konferencia sorozatát
„A kormány akcióprogramjainak és egyéb
intézkedéseinek hatása, a vállalkozások gazdálkodására rövid és középtávon” címmel. A
program összeállításához egyeztetés zajlott a
VOSZ megyei szervezeteivel, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságával, Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség, a MAG Zrt munkatársaival konzultálva a munkaügyi, adóügyi, pénzügyi szakemberekkel.
A téma kiválasztására a korábbi értékelô
lapok által adott válaszok voltak irányadók,
valamint a gazdasági életben zajló folyamatok
követése.
Megjegyzendô, hogy az ország gazdasági és
politikai folyamatai miatt, annak érdekében,
hogy a hallgatóság naprakész információkat
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kapjon, az elôadók az adott konkrét elôadásra
történô felkészülés közben is, a szükségessé
vált módosításokat elvégezték. A konferenciákra érdemben november 15 után kerülhetett sor, miután az adótörvényeket a parlament elfogadta.
Az oktatás helyszínei az alábbiak voltak:
Nagykanizsa, Budapest (VOSZ KVBSZ),
Gyôr, Miskolc, Tatabánya, Eger. Az
elôadók: Illy Katalin a VOSZ Pénzügyi Szekció Elnöke, adótanácsadó, Erzse Tibor a
VOSZ Humánpolitikai Szekciójának tagja,
munkaügyi szakértô, Tardos János a VOSZ
GPB titkára, továbbá egyes régiók adóhivatali vezetôi, és szaktanácsadói, munkaügyi vezetôk, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség regionális munkatársai.
A rendezvények színhelyei minden tekintetben megfeleltek az oktatási eljárásnak. A
helyiségek részben kamarai székhelyen, vagy
vállalkozásfejlesztési központban, amelyek
azonban rendelkeztek önálló konferencia teremmel, ahol a technikai felszerelést nagy biztonsággal üzemeltetni lehetett (számítógép,
projektor).

A résztvevôk részére kiadásra kerültek az
elôadások jegyzet formátumban, így azon kívül, hogy megkapták az anyagot és az elôadók
elérhetôségét, a megfelelô helyen jegyzetelni
is tudtak, valamint az elôadásokat követôen a
hallgatóság VOSZ megyei szerveinek elnökeitôl megkapta az elôadások anyagait elektronikus formában.
A rendezvényen biztosított étkezés és ital
(kávé és üdítô) felszolgálás mindenütt megfelelô volt mennyiségben és minôségben
egyaránt.
Az oktatás folyamán megjelenítettük a
VOSZ logóját tartalmazó „roll up” reklám
felületet, valamint a dokumentumokon a
konferencia sorozat támogatójaként a pénzügyi forrást biztosító Szociális és Foglalkoztatási Hivatalt.

Szakmai kérdések
A témakörök kialakításánál a teljes körûségre
törekedtünk, amelyet ugyanakkor korlátozott,
hogy bizonyos kérdésekben a szabályozás
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kialakulatlansága miatt nem tudtunk minden
kérdésre válaszolni. Ezek voltak az Új Széchenyi Terv és a jövô évi pályázatok struktúrájával és konstrukcióival kapcsolatos információk, valamint a részlegesen az adók kérdésköre. Bár a parlament nov. 15-én elfogadta az
adó és járuléktörvényeket, valamint az adózás
rendjérôl szóló jogszabályokat, de a költségvetés kapcsán meghozandó, ún. Saláta törvényben még szabályoz fontos kérdéseket, amelyek
kimenetele még nem látható. Az elôadók
ugyanakkor a hallgatóság igényeinek figyelembevételével elsôsorban azon témákra tértek ki, amelyekre érdeklôdés volt tapasztalható.
A munkaügyi témakör legnagyobb érdeklôdésre számottartó kérdései voltak:
A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok
• Munkaviszony
• Mire kíváncsiak és hogyan lepnek meg
bennünket a munkaügyi felügyelôk?
• Mi a helyszíni ellenôrzés menete és
módszere?
• Mi lehet az ellenôrzés végeredménye?
• Téves kifejezések és tévhitek a munkaügyben
• Bejelentési kötelezettség (T1041,
T1042E)
• Munkaidô nyilvántartás (jelenléti ív),
munkaidô beosztás
• Munkaidô, pihenôidô, munkaközi szünet, rendkívüli munkavégzés
• Vasárnapi munka, munkaszüneti napon végzett munka
• Minimálbér
• Bérezés kérdései, bérelszámolás, szabadság kiadása
• Munkaviszony megszüntetése
• Személyi jövedelemadó változásai
Az adóügyi témakör legnagyobb érdeklôdésre számottartó kérdései voltak:
• Társasági adó változásai 2010. 01.félévre és 02.félévre bontva
• Egyéni vállalkozói adó 2010. 01. félévben és 2010.02.félévben
• Adományok áfa mentessége
• Számla példányokkal kapcsolatos megszûnt rendelet ismertetése
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• Elvárt jövedelem nem alkotmányellenes, de eltörlésre kerül ez a törvényi
kötelezettség
• Cafeteria rendszer pozitív változása,
teljesen új fogalom lesz a megújulási
kártya
• Különadó kötelezettek
Az Új Széchenyi Terv és az aktuális gazdaságfejlesztési pályázatok témakör legnagyobb
érdeklôdésre számottartó kérdései voltak:
• Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) kitörési pontjai, fô fejezetei
• A KKV-k, valamint a hazai vállalkozások szerepének növekedése az új gazdaságpolitikában
• A KKV-k-nak juttatható források átcsoportosításának lehetôségei, (EU és
állami források), vissza és vissza nem
térítendô források, kamat és garanciatámogatás,
• A források biztosítását szolgáló intézményrendszer átalakítása, a pályázati
konstrukciók egyszerûsítése
• A pályázatok strukturális változásai
operatív programokként, valamint a
GOP szerkezeti rendszere prioritásonként, illetve a fontosabb vállalkozásokat támogató pályázatok kiemelten a
fejlesztési és munkahely-teremtési lehetôségek.
A konferenciákon az alábbi létszámban
vettek részt a hallgatók: Nagykanizsa 47 fô,
Budapest 41 fô, Gyôr 29 fô, Miskolc 61 fô, Tatabánya 51 fô, Eger 22 fô1, összesen 251 fô.
A konferenciákon (két esetet kivéve) a
helyi rádió és televízió is résztvett és hírt
adott.
Új eleme a rendezésnek, hogy két helyszint kivéve a VOSZ helyi szervezete bevonta a szervezésbe
a helyi kamarát is, ezzel megvalósult a két szervezet
közötti együttmûködés is.
A tanfolyam szerves részét képezte az értékelô lap kiosztása és anonim kitöltésének le-

1

Rendkivüli idôjárás miatt a vidékrôl jövôk sokan
lemondták.
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hetôsége is. A rendezô szerv több cél megvalósítására kívánja felhasználni az értékelést.
Egyrészt ebbôl megtörténhet az oktatás és az
oktatók minôsítése, másrészt megállapítható
és korrigálható utólag, hogy helyes volt-e a
témaválasztás. Ezen túlmenôen azonban
legalább ennyire fontos, hogy megtudjuk a
hallgatóságtól, hogy milyen kérdések foglalkoztatják ôket és a jövôre nézve hasznos információt kapunk a szakmai programok összeállításához. Ezen túlmenôen választ kapunk arra,
is, hogy milyen eszközöket használjunk, ha információt kívánunk eljuttatni a vállalkozókhoz. Az elôadók és az elôadások színvonalának megítélése, a 4,4, és 4,6-os osztályzatot érte el, kivéve néhány gyengének ítélt pályázati elôadást, ahol a hallgatóság hiányolta a
konkrétumok ismertetését.
A hallgatóság feltûnô aktivitást mutatott
az értékelô lapok kitöltésénél, ezen belül is a
felsorolta, milyen érdeklik és azt milyen formában kívánja elsajátítani. A hallgatóság
nagy része már a korszerû tájékoztatási formákat (e mail és web lap) igényli, valamint konzultációt is magában foglaló elôadásokat hallgatna.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a
• A korábbiakhoz képest is nagyobb aktivitás és érdeklôdés jellemezte a konferencia sorozatot.
• Kiemelkedô az igény az e mailon keresztül történô tájékoztatásra és egyre
növekvô az igény a Honlap használatára a hírek közlésére.
• Résztvevôk, akik igénylik a folyamatos
tájékoztatást és megadták e mail elérhetôségüket is, rákerülnek a VOSZ
címlistájára és rendszeresen kapják a
jövôben a VOSZ Hírlevelét.
• Többen jelezték, hogy hasonló fajsúlyos témákat ne tegyünk egymás mellé,
mert nem tudják befogadni.
• Egyre többen fogalmaznak meg újabb
témákat, amelyekrôl hallani kívánnak! Persze az igényfelmérô lap nem
tudja tükrözni a témák súlyozását
sem regionálisan, sem a témák mélységét illetôen, de mindenképpen jelzi
az igényt és az éhséget az információk
iránt. Ennek az igénynek a kielégítése továbbra is fontos feladata a
VOSZ-nak!
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A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Prima Gála

Zsúfolásig telt a Miskolci Nemzeti Színház nézôtere 2010.november 20.-án szombaton,
ugyanis kiosztották a B.-A.-Z. megyei Prima
díjakat.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Szervezetének Elnöksége 2010-ben hirdette
meg újra a B.-A.-Z. megyei PRIMA díjat
2007 után.
Prima díjat kapott a Magyar Sport kategóriában a SPIDER extrém mentôcsoport /a
legendás Mancs kutya csapata/, a Magyar Zenemûvészet kategóriában Bátor Tamás a Miskolci Operafesztivál Kft ügyvezetôje, operaénekes, a Magyar Sajtó kategóriában Kiss László az Észak-Magyarország napilap fôszerkesztôje.

Balról: Bátor Tamás, Kiss László,
Spider mentôcsoport képviseletében
Lehoczki László

Közönségdíjas a szavazatok alapján a Cantus Firmus énekegyüttes lett. A Prima díjasok egy Mancs kutyát ábrázoló szobrot is átvehettek: ez lett a Prima díj helyi jelképe. A díjátadáson jelen volt Demján Sándor a VOSZ
ügyvezetô elnöke is, a megyei közgyûlés elnöke dr Mengyi Roland, valamint a VOSZ országos vezetôségének számos tagja, a VOSZ, a
BOKIK, az ÉMGK vezetôi, a helyi gazdasági,
kulturális, politikai élet prominensei.
Demján Sándor köszöntôjében elmondta: a teljesítmény, az értékteremtés becsüle-
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tét, a tisztességes fizikai és szellemi munka
rangját vissza kell állítanunk, különben az ország nem fog kitörni az elszegényedés csapdájából.
A gálaesten kiosztották a „Megyei ÉV Vállalkozója 2010” díjakat is:
AZ ÉV SZÁLLODAIGAZGATÓJA
Ivacs Lajos
(Hungest Hotels Zrt. Hotel Palota)
AZ ÉV TERMELÔVÁLLALATA
IGAZGATÓJA
dr. Mátyás Ernô
(Gyógyító Ásványok Geoproduct Kft.)
AZ ÉV BIZTONSÁGTECHNIKAI
VÁLLALKOZÓJA
Hényel Zoltán
(Felaxy 2000 Kft.)
AZ ÉV ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓJA
Malejkó László
(Malejkó Fémprofilház Kft.)

AZ ÉV KÁRSZAKÉRTÔJE
Szegedi József
(Egyéni vállalkozó)
AZ ÉV INFORMATIKAI
VÁLLALKOZÓJA
Koleszár Péter
(Microware Hungary Kft.)
AZ ÉV ÉTTERMI VENDÉGLÁTÓJA
Dudás Szabolcs
(Anyukám Mondta Kft.)
AZ ÉV PÉKSÉGE IGAZGATÓJA
Negrutz Ágoston
(Vekni Sütôipari Kft.)
AZ ÉV KOVÁCSOLÓIPARI
VÁLLALKOZÓJA
Kovács István
(Kovács Kft.)
AZ ÉV NAGYKERESKEDÔJE
Dr Pauleczki Zsuzsanna
(Pauleczki Vin Kft)
VOSZ BAZ Megyei Szervezet
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6. Prima Díjátadó Gála
Nógrádban

Salgótarjánban a József Attila Mûvelôdési
Központ Színháztermében 2010. november
20-án mintegy 400 vendég elôtt rendezték
meg a 2010. évi NÓGRÁDI PRIMA DÍJÁTADÓ GÁLÁT. A rendezvényen megjelent és díjat adott át: Csomor Gábor a VOSZ
Nógrád Megyei Szervezet örökös tagja- PP
Kuratórium tagja, dr. Lovassy Tamás a PP Kuratórium titkára, Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Közgyûlés Elnöke, Székyné dr. Sztrémi
Melinda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere és Hannauerné Szabó Anna Textil
és Ruházati Szekció vezetôje.

Egy új színfoltja volt a Gálának, hogy Gazsi Ferenc megyei elnök meghívását elfogadva
jelen volt és a díjátadásnál részt vett: Sebes-

tyén Márta PP 2003. Sváby Lajos PP 2005. és
Vitray Tamás PP 2003.
Az oktatás, sport és mûvészet kategóriában érkezett 33 javaslatból a zsûri választotta
ki a kategóriánkénti 3 – 3 jelöltet, majd titkos
szavazással döntött a VOSZ Nógrád megyei
elnöksége a PRIMA díjasokról.
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Balról: Mustó János, Oroszlánné Mészáros Ágnes, Siketné Zsiga Judit, Gabora János
Mûvészet kategóriában:
Mustó János festômûvész,
Oktatás kategóriában:
Oroszlánné Mészáros Ágnes
nyugalmazott könyvtárvezetô,
Sport kategóriában:
Gabora János spotszervezô nyerte el.

A Közönségdíjat a balassagyarmati RIDENS
Speciális Szakiskola Nyírjes kapta.
Átadásra kerültek; az év vállalkozói oklevelek: Dr. Putnoky-Benedek Zsuzsanna P&S
Dentál Bt, Pintér Andrásné Gyógykapu Kft
Salgótarján, Bp-n a Vállalkozók Napján ve-
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szik át; Szabó Imréné AXAMO Kft Kazár,
Schneider László Schneider Terv Kft Balassagyarmat és Bodnár Béla egyéni vállalkozó Salgótarján. Az év vendéglátósa Manusek Béla
Tarján Vendéglô Salgótarján, az év pékmester
Bálint Tibor Romhány lett.
A VOSZ Nógrád Megyei Szervezet Partner Nívó Díját a Balassagyarmati Városi TV
érdemelte ki.
A 15 év alatt innovatív nagyvállalatot
felépítô Csillik Zoltán (Delta-Tech Kft) sajnos 2010. május 1-én 44 éves korában el-
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hunyt. A nagyszerû vállalkozó emlékét
megôrzendôen – a VOSZ Megyei Szervezet
elnöksége megalapította – a Vállalkozás az Innovációért – Csillik Zoltán díjat.
Elsôként 2010-ben Szabó József Kétbodony, gépi forgácsoló vállalkozó kapta meg.
Gazsi Ferenc a VOSZ Megyei Szervezet
Elnöke meghívott mindenkit a 2011 évi Gálára november 19-ére ide a színházterembe.

VOSZ Nógrád Megyei Szervezete
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Prima Gála Tatabányán
Pordán Zsigmond, a VOSZ KEM elnöke

A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 2010. november 27-én tartotta Tatabányán, a Modern Üzleti Tudományok Fôiskola
aulájában a Megyei Vállalkozók Napját és
Príma Díj átadó Gálaestet.

Popovics György, a KEM Közgyûlés elnöke

Az eseményen megjelent Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára, Perlusz László, a
VOSZ ügyvezetô igazgatója, Gablini Gábor, a
VOSZ soros alelnöke, Csomor Gábor, a Prima
Primissima Kuratórium tagja, Tardos János, a
VOSZ Ellenôrzési Bizottságának tagja, Popovics György a Komárom-Esztergom megyei
Közgyûlés elnöke, ezen kívül a megye és a város közéleti személyiségei - köztük vállalkozók, polgármesterek, érdekképviseleti szervek
képviselôi-, a 10 Príma jelölt és természetesen
a támogatók.
Pordán Zsigmond a VOSZ Komárom-Esztergom megyei elnöke köszöntôjében kiemelte, hogy a rendezvénynek két üzenete van: az
összefogás és a siker. Vállalkozói összefogás a
válságból való kilábalásban és összefogás a
megye szellemi életének támogatásában. A
gazdaság sikere megteremtheti az anyagi jólétet, de társadalmi jólét csak a gazdaság, a tudomány, az oktatás, a mûvészetek és a sport
együttes sikerével jöhet létre.
Az est elsô részében 2010. ÉV Vállalkozója elismerést kapott: Fábián Józsefné könyvvizsgáló és Kovács Jánosné, a Komáromi
Nyomda és Lapkiadó Kft. ügyvezetô igazgatója, további 10 vállalkozó Megyei Szakmai elismerésben részesült.

Pordán Zsigmond, a VOSZ KEM elnöke

A Príma Díjak átadása elôtt a kiemelt támogatók elismerô oklevelet kaptak, majd né-
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Középen az Év Vállalkozói

2010. Megyei Év Vállalkozói

hány perces videófilmet nézhetett meg a közönség a 10 jelöltrôl.

madár?" kezdetû népdalokat, majd egy áthangszerelt Bach-korált adtak elô. A tatabányai Pozsár-Hajdú Ilona ünnepi dalokat énekelt, akirôl tudni kell, 1993-ban az Országos
Ki-Mit-Tud verseny gyôztese volt. A Népház
Show Formációs Táncegyüttes egyik legújabb
számukat, a Swinget, adták elô, mely a Macskafogó zenéjére készült, majd a MASK és egy
temperamentumos, forró hangulatú latin

A Gálaesten csodálatos számokat játszott
a tatai dandárzenekar, köztük Maurice Ravel
egyik leghíresebb mûvének, a Bolero-nak egy
rövidített változatát, karmesterük meghangszerelte a széles körben ismert és elismert "Kis
kece lányom" és a "Hol jártál az éjjel, cinege-

Prima Díj jelöltjei

Szervezeti Hírek
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Támogatók

Prima Díjasok

tánc kíséretében vehették át a Megyei Príma
Díjat.

A többi 6 jelölt is értékes 200-400 EFt értékû jutalomban részesült.

2010. évben Komárom-Esztergom megyében Príma Díjat és 1-1 MFt-ot kapott:
• A Magyar Honvédség 25. Klapka
György Lövészdandár Tata Helyôrségi
Zenekara
• Boros Ilona, Népház Show-Formációs
Táncegyüttes mûvészeti vezetôje
• Gubicza Antal, testnevelô tanár
A beérkezett közönségszavazatok alapján
ebben az évben a Príma Díj mellé 500 EFt-ot
kapott:
• A LIMES Történelmi Szemle folyóirat

A Díjátadást követôen ünnepi vacsorával folytatódott a rendezvény, ahol a „2010.
Év Borásza” címet elnyerô Neszmélyi Szôllôsi Pincészet finom borait kóstolhatták a
résztvevôk és természetesen ismét fergeteges hangulatú bállal fejezôdött be a rendezvény.
VOSZ Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete

Szervezeti Hírek
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Fair sztrájktörvényt!

Magyar köztársaság Alkotmánya: „70/C. § (2)
A sztrájkjogot az ezt szabályozó törvények keretei között lehet gyakorolni."
A Magyar Köztársaság Országgyûlése a
karácsonyi ünnepek elôtt módosította a
sztrájkról szóló 1989. évi. VII. sz. törvényt. A
társadalmi vita elmaradt. Ha nem maradt
volna el, az Országos Érdekegyeztetô Tanács
plenáris ülésén ismertettem volna a javaslataimat, amelyeket itt közreadok. Mert hiszek
benne, hogy az elôttünk álló egy évben lesz
lehetôség arra, hogy a törvény alkalmazásának húszéves gyakorlatát szakmai alapon elemezzük, és közös akarattal változtassuk meg,
amit meg kell. A decemberi korrekció indokolt és idôszerû volt, hiszen hatálybalépésével jelentôsen javulhat a közszolgáltatások
igénybevételének biztonsága és színvonala a
jogszerû munkabeszüntetések ideje alatt.
(Nem lévén jogász, tartózkodom a „technikai megoldások” minôsítésétôl.) Az új norma szándéka, hogy az érdekvitában álló feleket a konfliktus megoldására ösztönözze: azaz
ne vitatkozzanak idôtlen idôkig a még elégséges szolgáltatás szintjérôl, a megállapodás
halvány reménye nélkül. A törvény garantálja, hogy a jövôben a közszolgáltatások területén a még elégséges szolgáltatások biztosítása nélkül ne legyen mód törvényes munkabeszüntetésre, s a „vétlen áldozatok”, a
közvélemény idôben tájékozódhasson a
munkabeszüntetés körülményeirôl, a várható szolgáltatási színvonalról. Ezt a munkaadói szervezetek már régóta szorgalmazták,
hiszen az elmúlt években mindannyian –
vállalkozók, munkavállalók, nyugdíjasok és
diákok – megtapasztalhattuk egy ilyen szabályozás hiányának kellemetlen, csaknem drámai következményeit.

Emlékezzünk 2007 decemberére, amikor
egy több ágazatra kiterjedô sztrájkot tartottak, az országot „csuklóztatták” a karácsonyi
ünnepek elôtt, és kajánul a képünkbe nevettek, miközben az igazság bajnokának szerepében tetszelegtek. A tavaly januári BKVmunkabeszüntetés is megmutatta a sztrájktörvény „hézagosságát”, amit a szervezôk
szemérmetlenül ki is használtak. Mindkét
esetben cinikus magatartást tanúsítottak a
szervezôk, nem voltak tekintettel az ünnepekre, a kemény télre, az ország nehéz gazdasági helyzetére és az alacsony jövedelmû társadalmi rétegek érdekeire. Nemcsak munkaadójuknak okoztak gazdasági hátrányt (ez
sztrájk esetén természetes), de fellazították a
társadalmi rendet is, és veszélyeztették a lakosság biztonságát. Túszul ejtették az országot!
A 2010. januári sztrájk „kiverte a biztosítékot” nemcsak a budapestieknél, hanem az
országos munkaadói szövetségeknél is. Az Országos Érdekegyeztetô Tanács munkaadói oldala – még a parlamenti választások elôtt –
összeállított egy javaslatcsomagot az elmúlt
három-négy év szomorú tapasztalatai alapján.
Erre a Bajnai-kormány érdemben már nem
reagálhatott, így a választások utánra maradt
az elodázhatatlan feladat: a sztrájktörvény
korszerûsítése.
A kurta, „szellôs”, rendeltetésszerûen
csaknem alkalmazhatatlan törvény biztosan
megérett a felülvizsgálatra és a bôvítésre.
Míg a versenyszféra szereplôinek alapvetô
munkahelyi kapcsolatait szabályozó munka
törvénykönyve kétszáznál több paragrafusból
áll, addig a sztrájktörvény ráfér egy A4-es oldalra.

Szervezeti Hírek
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Tisztességes és javító szándékoktól
vezérelve a jövôbeni változtatásoktól a következôket várom:
– Az átdolgozott jogszabály tartalmazza a
munkabeszüntetések kezdetének és végének bejelentési és betartási kötelezettségét (vö.: „gördülô sztrájk”). A két
fent említett sztrájk során mindenkit
bizonytalanságban tartottak, káoszt teremtettek. A sztrájkjog senkit nem jogosít fel arra, hogy társadalmi szintû
szorongást, félelmet és bizonytalanságot keltsen. A szervezett munkabeszüntetés alapjog, de ez a jog csak addig terjedhet, amíg más (alkotmányos)
jogot nem sért: például a szabad mozgáshoz (helyváltoztatáshoz) vagy az
egészségügyi és oktatási szolgáltatások
igénybevételéhez fûzôdô alapjogot.
A munkabeszüntetés elôtt a konfliktusban álló feleknek együtt kell pontos
tájékoztatást adniuk a szolgáltatás elmaradásáról s a kiesést pótló intézkedésekrôl.
– A jogszabály írja elô a szolidaritási
sztrájk megkezdése elôtti egyeztetési
kötelezettséget és gyakorlása alatt követendô szabályokat. Ha a „rendes”
sztrájk megkezdése elôtt van egyeztetési kötelezettség, akkor a szolidaritási
sztrájkot megelôzôen is lennie kell. A
jelenlegi törvény semmiféle feltételhez
nem köti a szolidaritási sztrájk megkezdését, nem tudható, hogy az milyen kiterjedt lehet, és meddig tarthat.
– Az új jogi norma definiálja a sztrájkjoggal való visszaélés alapeseteit és a
jogellenes sztrájkgyakorlathoz kapcsolódó következményeket (pl. kártérítési
kötelezettség).
– A sztrájktörvény határozza meg a jogszerû munkabeszüntetéshez a támogatottság szintjének mértékét és igazolásának módját. Ez is kulcskérdés. Egy
30–35 ezer fôt foglalkoztató, monopolhelyzetben lévô és stratégiai jelentôségû állami nagyvállalati csoport üzemszerû tevékenységét (és az országot)
nem béníthatja meg 3-4 ezer munkavállaló. Szigorú és magas limit indo-

kolt. (Zárójelben: a munkáltatót is
gondolkodásra és tárgyalásra készteti
egy 50–70 százalékos „belsô” alkalmazotti sztrájktámogatás, nem beszélve a
„külsô”, az adott kon?iktusban közvetlenül nem érintett munkavállalók
szimpátiájának fontosságáról. Ahol
nagyvállalati szinten a munkahelyi közösség 50–70 százaléka egyetért a munkabeszüntetéssel, ott a társadalmi tûrés
és megértés szintje is magasabb. Ilyenkor a lakosság is észleli, hogy nem „maroknyi ellenálló” keseríti meg dolgos
mindennapjait.
– A törvény biztosítsa a munkabeszüntetésben részt nem vevô munkavállalók munkavégzéshez való jogát. Nem
sztrájktörôkrôl beszélek, hanem azokról a munkavállalókról, akik nem kívánnak részt venni a munkabeszüntetésben. Ahogy a sztrájkban részt vevôk döntését és cselekedetét, úgy a
munkabeszüntetéstôl távolmaradók
munkavégzéshez való jogát sem érheti sérelem. Tehát aki dolgozni akar
(és tud) a sztrájk alatt, az hadd dolgozzon.
– A törvény melléklete tartalmazzon egy
ún. „sztrájkszótárt”, mely segítheti a
munkabeszüntetéshez kapcsolódó kifejezések egységes értelmezését. Szükséges a „sztrájktörés”, a „demonstrációs”,
„figyelmeztetô” vagy „vad sztrájk” pontos meghatározása.
– Az új, egységes szerkezetû sztrájktörvénynek tisztáznia kell, hogy a munkabeszüntetés idôtartama alatt a sztrájkolók által igénybe vett, de a munkáltató
tulajdonában lévô ingatlanok (raktár,
garázs, mûhely, iroda stb.) használatának költségei (fûtés, világítás) milyen
arányban terhelik a kon? iktusba keveredett feleket. Emlékezzünk: a BKVsztrájk alatt a pilóták a vállalati tulajdonban levô fûtött helyiségekben „szabadidôs foglalkozáson” vettek részt.
Vajon kinek a költségén?!
Remélem, hogy a fenti javaslatsor nem ellenérzést vált ki az olvasóból, hanem újabb és
újabb elgondolások közzétételére ösztönöz.
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Ki-ki rengeteg nemzetközi példát hozhat pró
és kontra érdekei, hovatartozása és szimpátiája szerint. Egységes uniós gyakorlat ezen a területen nincs, magunknak kell kialakítanunk
a sztrájk gyakorlásának normáit és kultúráját.
Hiszek benne, hogy a tisztázó jellegû és garanciákat is tartalmazó új jogszabály védettséget
nyújthat a szereptévesztôkkel, a felelôtlenekkel és az immorális magatartást tanúsítókkal
szemben, legyen szó akár munkáltatóról, akár
munkavállalóról.
Bizonyára lesznek (remélem, nem sokan),
akik azonnal rám húzzák a vizes lepedôt, és
„csípôbôl” munkavállaló- és sztrájkellenes
elemnek bélyegeznek. Tôlük annyit kérek:
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próbálják meg elhinni, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok, a szociális párbeszéd és
partnerség igaz híveként, javító szándékkal
terjesztettem elô javaslataimat, melyek nem
irányulnak a sztrájk tradicionális alapjogának
csorbítására.
A sztrájk az érdekérvényesítés kemény eszköze. Az áttekinthetô és közérthetô szabályok
az ún. kemény sportok esetében is jól szolgálhatják a játék tisztaságát, ha azokat következetesen betartják, s ha valamennyi versenyzô
a fair játék híve.
Megjegyzés: az írás a Népszabadság 2011.
január 20-i számában jelent meg.
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VOSZ – Kínai Kereskedelmi Fejlesztési
Tanács (CCPIT)

Mint tagjaink elôtt ismeretes, Demján Sándor úr, a VOSZ ügyvezetô elnöke a Kínai Kereskedelemfejlesztô Tanács elnökével Sanghajban a magyar miniszterelnök és delegációja jelenlétében együttmûködési megállapodást írt alá. A két szervezet vezetôi abban is
megállapodtak, hogy 2011-re munkaprogramot dolgoznak ki a megállapodás célkitûzései
megvalósítására. Ennek érdekében tették meg
javaslataikat a Kínában mûködô magyar diplomáciai képviseletek, Kusai Sándor nagykövet úr vezetésével.
A beérkezett elképzeléseket ezen az úton
megismertetjük tagjainkkal annak érdekében,
hogy érdekeltségüket az egyes akciókban felmérjük. Kérjük ezért, hogy azon tagunk, ki a
tervezett elképzelésekhez hozzá kívánna szólni, véleményét Varga Júlia úrhölgynek, a
VOSZ nemzetközi igazgatójának varga.julia@vosz.hu illetve Lôrincze Péter úrnak, a
VOSZ ügyvezetô elnöke fôtanácsadójának
plorincze@t-online.hu szíveskedjék megküldeni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csungkingból már várunk az év elsô felében delegációt
Magyarországra.
A Sanghajban aláírt együttmûködési szerzôdés keretet adhat a kétoldalú vállalatközi
együttmûködésekhez. Az együttmûködési lehetôségek köre széles, kezdve a külkereskedelmi lehetôségek feltérképezésével (export-import), a technológiai együttmûködéseken keresztül a tôkevonzásig, valamint a kínai befektetési lehetôségekig, iparági közös projektekig. Évente több kölcsönös üzleti delegáció
révén növelhetô a vállalati együttmûködések,
partnerségek lehetôsége és száma.

A magyar cégek körében az alábbi ágazatokba tartozó cégeket érdemes kiemelt figyelemmel kísérni: élelmiszeripar, agrárium, energetika, gyógyászat (kórház-, labortechnika, orvosi berendezések), turizmus,
K+F.
A technológiák körében leginkább: mezôgazdaság és élelmiszeripar (állattenyésztés, élelmiszergyártás, alkoholos és üdítôital
gyártás, egészséges táplálkozás, wellness),
környezetvédelem (urbanizáció, közlekedés,
vízgazdálkodás, hulladékkezelés, árvízvédelem,), építôipar, (új anyagok, új technológiák, tervezés), energetika, alternatív energia.
A magyar cégek számára elsôdlegesen érdekes témák: saját termékhez helyi forgalmazó partner Kínában, cég-, illetve képviseletnyitás, sourcing, gyártás-kihelyezés.
A kínai cégek számára elsôdlegesen érdekes témák: Magyarország, mint az EU piacra
jutás kiindulópontja: az európai piacra lépéshez helyi forgalmazó partner, regionális értékesítési csatornák, cég-, illetve képviseletnyitás, modern technológia, know-how.
A kínai cégek körében az alábbi ágazatokba tartozó cégeket érdemes kiemelt figyelemmel kísérni: logisztika, autóipar, elektronika,
ICT, távközlés, háztartási elektronikai berendezések, fehéráruk, alternatív gyógyászat, turisztika, K+F, illetve a tôkepiaci és infrastrukturális befektetések.
A területi fókuszt tekintve Peking és
Sanghaj – mint a két tradicionális gazdasági centrum – mellett mindenképpen érde-
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mes kiemelt figyelmet fordítani a következôkre:
– Csungking (Chongqing): az ország belsô részében a kínai kormány fejlesztéspolitikájának egyik prioritását jelentô,
30 milliós, 80 ezer km2 méretû agglomerátum, ahol számos iparág (gép- és
jármûgyártás, elektronika és IKT) rohamosan fejlôdik (2010-ben nyílt magyar fôkonzulátus);
– Shenzhen: a hi-tech iparágak központja (kereskedelmi képviselet nyitása
2011 elsô felében tervezett);
– Jilin tartomány és Csangcsun (Changchun) város: a jármûgyártás tradicionális
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központja Kínában, ide exportált 2009ben közel 600 millió USD értékben motorokat az Audi Magyarországról.
Konkrét tevékenységi területek, melyekben a CCPIT segítséget nyújthat:
– vállalati delegációk szervezése, küldése-fogadása, számukra szakmai programok összeállítása;
– ágazati programok;
– társszervezôként segítség szemináriumok szervezésében;
– kiállítási részvétel szervezése;
– jogi és egyéb tanácsadási segítség nyújtása.

Tájékoztató
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Az építôipari szakmacsoport versenyzôi
sikeresen szerepeltek az EuroSkills
Szakmunkás Európa Bajnokságon
EuroSkills 2010 – Lisszabon
Lisszabon irányt mutat az európai szakképzés színvonalának
növelésére
December 9-e és 12-e között Európa 27 országának több mint 400 fiatalja mérte össze szaktudását a lisszaboni Szakmunkás Európa Bajnokságon. Magyarország 15 szakmában, köztük az építôipari szakmacsoportban nevezett
be versenyzôket. Az EuroSkills a már több
mint ötvenéves hagyományokra visszatekintô
WorldSkills világversennyel ellentétben

A bronzérmes építôiparos csapat:
Hoffer Dávid mûvezetô, Rezes Sándor kômûves, Száraz Ádám burkoló, Bolvári István ács,
Oross Anral bádogos

egyúttal csapatverseny is, ahol a szakmacsoportot alkotó szakmák versenyzôinek egyéni
teljesítménye mellett a csapat közös teljesítménye is értékelésre kerül. Az Európa Bajnokságon az egyes szakmákban megrendezett
nemzeti versenyek huszonöt évesnél fiatalabb
gyôztesei vehettek részt.
Az építôipari szakmacsoport tagjai Rezes
Sándor kômûves, Bolvári István ács, Száraz
Ádám hidegburkoló, Oross Antal bádogos és
Hoffer Dávid mûvezetô, akik az ÉVOSZ által
áprilisban a Construma Kiállítás keretében
megrendezett válogatóverseny gyôzteseként
szereztek jogot az EuroSkills versenyen való
részvételre. A versenyzôk szakmai felkészítéshez az ÉVOSZ augusztusban Pécsett egyhetes
edzôtábort szervezett, amelyhez a Jaf Holz
Ungarn Kft., a Mapei Kft., a Baranya Tégla
Kft., valamint Piltman Miklós ács vállalkozó
biztosított anyagokat és szerszámokat.
A lisszaboni EuroSkill versenyen a magyar építôipari szakmacsoport versenyzôi
kiemelkedô eredményt értele k!
Bolvári István ács, és Hoffer Dávid mûvezetô versenyzô ezüstérmet nyert, a magyar építôipari csapat pedig a csapatversenyben harmadik helyezést ért el. A csapat többi tagja is
a középmezônyben végzett, Rezes Sándor kômûves ötödik, Száraz Ádám burkoló és Oross
Antal bádogos pedig hatodik helyezett lett.
A versenyzôk felkészítésében és a nemzetközi zsûri munkájában Dr. Hantos Zoltán,

Tájékoztató

NyME – ács; Dr. Vidovszky István, BME – kômûves; Fábián Zoltán. MAPEI Kft. – burkoló;
Pém Attila, BME – mûvezetô és Schreiner Péter, Bádogcenter Kft. - bádogos szakértô vett
részt.

Háttér információ
A most második alkalommal megrendezett
EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokság a
szakmai kiválóságok bemutatása mellett
egyúttal a szakmai ismereteknek az európai
gazdasági növekedésben játszott fontos szerepét is hangsúlyozni kívánta.
Az EuroSkills verseny legfontosabb célkitûzései:
• A szakmai verseny megrendezésével
segítse az Európai Uniót, illetve a tagországokat a szakképzés szakmai követelményszintjének emelésében és Unió-szerte támogassa a szakmai kiválóság
elismerését.
• Erôsítse a szaktudásnak és a szakképzésnek az Európai Unió gazdasága és
társadalma szempontjából játszott fontos szerepének tudatosítását.
• Az európai szakmunkásversenyek egész
sorát fejlessze ki az EU-tagállamok számára.
• Biztosítsa, hogy az EuroSkills szakmai
verseny tükrözze vissza a tagállamok,
illetve az Európai Unió egészének sokféle és változó szakmai követelményeit.
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• Ösztönözze a tagországokat arra, hogy
mind nagyobb számban vegyenek részt
az EuroSkills versenyen, és ezáltal bôvítse és fejlessze a tagországokban szervezett szakmai versenyek körét és a
struktúráját.
A versennyel párhuzamosan szervezett
nemzetközi konferenciák és szemináriumok a
szakképzésért felelôs politikusok, szaktanárok
és gyakorlati oktatók, valamint a nyilvánosság számára is lehetôséget nyújtanak arra,
hogy áttekintsék és megvitassák az európai
szakmai képzés és oktatás legfontosabb kérdéseit és kihívásait. A neves elôadók javaslatokat fogalmaztak meg az európai szakképzés
színvonalnövelésének lehetôségeirôl.
A díjátadó záróünnepségen a szervezôk
bejelentették, hogy az EuroSkills versenyt a
továbbiakban hasonló tartalommal és formában, de WorldSkills Europe néven rendezik
meg. A következô verseny házigazdája 2012.
októberében Belgium lesz. A szakmunkás fiatalok jövô év szeptemberében Londonban
megrendezésre kerülô WordSkills Szakmunkás Világversenyen mérhetik össze tudásukat.
A versenyrôl bôvebb információt az
ÉVOSZ Titkárságán Pete Zoltán ad. (Tel: 3096-14-326), illetve további hírek a www.evosz.hu, valamint a www.euroskills2010.pt és a
www.skillshungary.hu honlapokon olvashatók.
Budapest, 2010. december 15.
Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ
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Interjú Chikán Attila közgazdásszal,
a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának
elnökével
Elhangzott 2010. november 17-én, 19.00 órakor
az Info Rádió Aréna címû mûsorában
Mûsorvezetô (MV): Exterde Tibor

Exterde Tibor mûsorvezetô: - Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak. Exterde Tibor
vagyok. A stúdióban itt van Chikán Attila
közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem
tanára. Jó estét kívánok! Köszönöm.
Chikán Attila közgazdász, a Budapesti
Corvinus Egyetem tanára: - Jó estét kívánok!
MV: - Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Megalapozott a jövô évi költségvetés?
Chikán Attila: - Azzal kezdeném, hogy
nemcsak a költségvetésnek van egyenlege,
hanem a költségvetés megítélésének is. Tehát
van pozitív és negatív oldala, amiket egymással szemben kell értékelni. Pozitívnak számít,
azt gondolom, az, hogy a 3 százalékos költségvetési hiány tartására van esély, hogy a kormány a saját és az európai uniós elvárásoknak
megfelelô költségvetési hiányt tartja. A költségvetés másik pozitív oldala az, hogy ennek a
3 százalékos kitûzött hiánynak megvan a fedezete. A kormány ugyan olyan intézkedésekkel, amikrôl külön-külön is érdemes beszélni,
de biztosított a saját maga számára egy olyan
mozgásteret, ami lehetôvé teszi, hogy ez a
hiány tényleg reálisan tartható legyen.
MV: - Válságadók, nyugdíjpénztár.
Chikán Attila: - A másik oldala a dolognak az, hogy nem látszanak azok az intézkedések, amelyek a költségvetési hiány tartásának

a hosszú távú fedezetét jelentenék, azok a
szerkezeti reformok a gazdaságban, amelyekrôl
most már lassan évtizedes távlatban beszélünk, és amelyek úgy állítanák helyre az
egyensúlyt, hogy annak tartósan pozitív hatása lenne a gazdaság egészére is. Ez tehát egy
olyan költségvetés, amely egy nagyon súlyos
válsághelyzetben lévô gazdaságból nagyon kemény és kockázatos intézkedésekbôl kihozható volt. Az, hogy mi történik a következô év
végéig, hogy ennek milyen ára lesz, hogy ezt a
költségvetést tartani tudjuk, azt majd a jövô
fogja meghozni.
MV: - Az nem baj, hogyha ebben a költségvetésben nem látszanak az államháztartási egyensúly megteremtésének azok a lépései, amelyek egy tartós javulást idézhetnek
elô? Magyarán mi lesz, hogyha kimennek az
elvileg idôleges válságadók?
Chikán Attila: - Itt egy sokkal általánosabb kérdéshez kell visszanyúlni és ez pedig az
Orbán-kormányba fektetett bizalomnak a
kérdése, hiszen nagyon sok olyan intézkedés
van a levegôben, amit részben meghoztak,
részben pedig kilátásba van helyezve, és amelyeknek a kimenetele kérdéses: amiben
egyelôre csak bízhatunk, hogy pozitív eredményeket fog hozni. Egy kormány hivatalba lépése után elsô intézkedéseivel valamennyire
megteremti azt a légkört, amiben a tevékeny-
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ségét folytatni akarja. Az Orbán-kormány
hosszú idô után elôször mutatott egy koncepciót arra nézve, hogy hogyan akarja a gazdaságot és tulajdonképpen az egész társadalmat
irányítani. Ezzel lehet egyetérteni, vagy egyet
nem érteni, de elôzôekben sok éven keresztül
mindig én magam és nagyon sokan mások azt
mondták, hogy koncepciótlanul vergôdünk.
Most errôl nincsen szó. Az Orbán-kormány
világosan kifejezte, hogy a felsô középosztályra támaszkodva a gazdaság egészének a növekedésével, fellendítésével akarja kihúzni az
országot a kátyúból olyan átmeneti drasztikus
intézkedésekkel, amelyek akár a korábban értelmezett törvényességnek a határait is feszegetik vagy át is lépik, és megígérte azt nekünk,
hogy ennek kapcsán két-három, esetleg négy
év múlva tulajdonképpen ott fogjuk találni
magunkat, hogy az ország egy egészen más pályára állt, hogy azokat a gazdasági és politikai
eszméket, amelyeket az elôzô kormányzás követett, ezeket sutba dobtuk, és az ország egy
növekedô és prosperitási pályára fog állni.
Nos ebben lehet hinni, vagy lehet nem hinni.
Az én személyes értékelésem, már csak azért,
hogy letegyem rögtön a voksot, az, hogy elvileg ennek a teljesülése lehetséges, de hallatlanul kockázatos. A beszélgetés során majd ennek a részleteire is kitérhetünk. Ennek a bizalomnak a része a költségvetési hiány tartásának a lehetôségébe vetett bizalom is. Hát
ugye most el kell hinnünk, ha akarjuk, hogy a
következô évben beindulnak azok a strukturális reformok, amikrôl olyan sok szó esett, mert
hiszen meg lett ígérve. Na most...
MV: - A költségvetésben nemigen látszanak.
Chikán Attila: - Egyáltalán nem látszik
benne, de nem is azt ígérték. Azt ígérték,
hogy jövôre beindulnak, tehát hogyha most
ezt nagyon modellszerûen akarjuk látni, akkor
ennek a következô évi költségvetésben kellene majd meglátszania. Másik kérdés az, (én
közgazdászként azt kérdezem), hogy vajon
miért nem voltak ezek a reformok jobban elôkészítve, hiszen azért a Fidesz hosszú ideje tudhatja azt, hogy kormányra fog kerülni. Azt
nyilván nem tudta, hogy kétharmados többsége lesz, de azért azt, hogy az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás reformját végre kell és
végre is akarja hajtani, ez nem tegnap derült
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ki. Én azt gondolom, hogy bizony ilyen szempontból most hátrányban vagyunk ahhoz a lehetôséghez képest, hogyha ennek az alapjai
kidolgozva rendelkezésre álltak volna, amikor
a kormány hivatalba lépett. Másik kérdés persze, hogy hogyan ütemezi. Még akkor is ütemezhette volna késôbbi kezdésre ezeket a reformokat, de nem látszik az, hogy ezek meg
lettek volna, vagy akár ma meglennének
ezeknek a reformoknak a keretei.
MV: - Mennyiben segíthet a reálfolyamatokon az a hit, amirôl ön beszél? Mennyivel
lesz több munkahely? Mennyivel lesz nagyobb fogyasztás, kereslet, amibôl ez a növekedés elindulhat attól, hogy azt mondjuk,
hogy hiszünk abban, hogy a kormány majd
megcsinálja a strukturális reformokat?
Chikán Attila: - Nem a hitbôl lesz a több
munkahely meg a reálszféra fellendülése, az
nyilvánvaló. Bár azt meg kell hagyni és azért
ez egy fontos dolog, hogy a bizalom az egy közgazdasági kategória is. Tehát egy olyan társadalomban, amelyik hisz, bízik a jövôben, abban sokkal inkább van esély arra, hogy pozitív
lépések, bátor, kockázatvállaló tevékenység
folyik vállalkozói körökben és ez meghozhatja
a gyümölcsét. Egyelôre itt még nem tartunk.
Itt a bizonytalanságnak a körei járnak körülöttünk, de elvileg lehetséges. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak az egy nagyon komoly problémája és ez hosszú idô óta,
nem az Orbán-kormánnyal kezdôdött, hogy a
reálgazdaságot túlságosan kívül helyezte az érdeklôdésén és a pénzügyi szféra kérdései azokat a helyeket is elfoglalták a gondolkodásban, ahol azért kellett volna helynek maradnia a reálszféra számára. Én ebben látom fô
okát egy olyan jelenségnek – csak példát
mondok - hogy a kis- és középvállalatok fejlôdési lehetôségeit illetôen (miközben húsz éve
minden kormány ígéri, hogy javítani fog rajta) nemigen történt semmi. Mert akkor, amikor a konkrétumokra kerül a sor, akkor át kéne lépni azon az egyszerû tényen, hogy közöljük, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, meg
hogy a munkát terhelô járulékokat csökkenteni kell és konkrétan reálgazdasági megfontolásokkal kellene élni. Ezzel nem éltek az
elôzô kormányok, és én csak remélni merem,
hogy a mostani kormány majd fog, mert eddig
még ennek a jelei is csak alig látszanak.
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MV: - Milyen jeleket kell keresni a költségvetésben azoknak, akik arra a kérdésre
akarnak választ kapni, hogy melyik ágazat,
milyen vállalatcsoport, milyen munka törhet ki 2011. január elsejétôl?
Chikán Attila: - Ezt azzal kezdeném, hogy
én továbbra is piachívô vagyok, bár ez most
egy elátkozott vagy annak tûnô fogalom, errôl
szívesen beszélnék még egyébként, nem tudom, lesz-e rá idô.
MV: - Lesz.
Chikán Attila: - Tehát én azt gondolom,
hogy nem a kormányzatnak kell kijelölnie
azokat az ágazatokat, ahol nekünk versenyelônyt kell szereznünk, ezt a piacra szeretném
bízni. Az egy másik kérdés, hogy vannak a
gazdaságnak adottságai, amelyeknek alapján
lehet tudni azt, hogy melyek azok az ágazatok,
ahol a magyar vállalatoknak nagyobb esélye
van arra, hogy nemzetközileg versenyképesek
legyenek és ezáltal a GDP vagy a GNP - ki
melyiket akarja ebbôl a szempontból hallani –
növekedéséhez hozzá tud járulni. Az a helyzet, hogy itt nincs semmi meglepetés. Tehát
ezek azok az ágazatok, amiket szinte az utca
embere is elmondana és sajnálatos módon
nem csekély mértékben ezek azok az ágazatok,
amelyeket most a válságadó terhel. Tehát magyarán...
MV: - Bank, energia, távközlés.
Chikán Attila: - A gépjármûgyártás,
gyógyszergyártás, informatikai rendszerek, tehát azok a korszerû ágazatok, amelyekre olyan
büszkék voltunk és vagyunk abból a szempontból, hogy a magyar gazdaság exportszerkezete mennyire korszerû nemzetközi mércével mérve. Nos ez az egyik problémája tulajdonképpen a jelenlegi intézkedéseknek, hogy
olyan ágazatokat sújt, amelyek a növekedést
hordozzák és nagyon nehéz egy gazdasági növekedést úgy elérni, hogy közben kiveszem a
gazdaságból a pénzt.
MV: - Volna honnan máshonnan pénzt
elvenni? Azt mondják, hogy onnan kell elvenni a pénzt, ahol van és azért van, mert
azok jól dolgoztak.
Chikán Attila: - Az az igazság, hogy ezzel
bizonyos fokig egyet lehet érteni, tehát pénzt
csak onnan lehet elvenni, ahol van. Ez a gazdaság egy nagyon mély válságba került, ami
2008-2009-ben már világosan látszott, hogy

hosszú távú lesz. Ezzel kapcsolatban én nagyon-nagyon szeretném elmondani, hogy ennek három összetevôje van, és hogyha ezt a
három összetevôt nem tudjuk nagyon világosan, nagyon jól megérteni és hozzájuk illô intézkedésekkel kezelni, akkor itt nem lesz kilábalás. Mert az egyik része ennek a válságnak
azok a múltból örökölt olyan problémák,
amelyeknek a változtatására csak nagyon
hosszú idô alatt lehet számítani. Én ide sorolom példának okáért a korrupciónak a kérdését, amiben Magyarország finoman szólva
nemzetközi szempontból nem szerepel jól. A
közép-európai átlagnak megfelel, de ennél
többet kellene tudni ahhoz...
MV: - És ezt hoztuk magunkkal.
Chikán Attila: - Ezt hoztuk magunkkal
évszázadok óta, azt lehet mondani. Ezen rövid
távon nem lehet semmilyen kormánynak változtatni, javítani. De hogy egy más típusú
ilyen öröklött problémát mondjak, amivel
most is küzdünk, ez az eltartottak magas aránya. Ezen se lehet egyik kormányzati ciklusról
a másikra változtatni, hosszú idô alatt alakult
ki, tulajdonképpen vissza kell menni bôven a
szocializmus idôszakára, amikor ennek a
felépülése elkezdôdött, amikor már beszéltünk
a koraszülött jóléti államról, a nyugdíjazások
nagylelkûségérôl. Hiába igaz az, hogy az egyes
embereknek fejenként kevés nyugdíjat fizettünk, de tény, hogy a kilencvenes években
inaktívak lettek emberek milliói és a számuk
az eltelt idôben még növekedett is tovább.
Ilyen és más hasonló hosszú távú problémák
vannak. Az egyik része a dolognak, amely
miatt én mindig azt mondtam az elmúlt idôszakban, hogy a kormány ne ígérjen túl sokat,
ne akarjon nagyokat mondani, mert ezek a
dolgok ezek olyan fékek, amiken nincs ereje
változtatni.
MV: - A harmadik tényezô, ha jól emlékszem arra, amit éveken át mondott, az a racionalitás feladása a rövid távú döntések érdekében.
Chikán Attila: - Ez így van, ez a másik fô
tényezô a hibás kormányzati gazdaságpolitika,
aminek a kulcsa azt gondolom, az, hogy a rövid távú politikai érdekek mindig felülírták a
gazdasági racionalitást. Itt van egy nagyon érdekes dolog, nevezetesen az, - én most észleltem így utóbbi idôben barátokkal beszélgetve,
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hogy mennyire igaz - hogy tulajdonképpen
úgy néz ki, mint hogyha a politika meg a gazdasági szakemberek háborúja folyna ebben az
országban most már hosszú ideje: nem akarjuk
megérteni egymást. Úgy tûnik, mintha teljesen más nyelvet beszélnénk. Ez se most kezdôdött, tehát nem csak az Orbán-kormányról
beszélek, messze visszamenôleg, már a rendszerváltás idôszakára is vonatkozik. De hogy
mostanra konkretizáljuk, olyan dolgok hangzanak el afelôl, hogy a közgazdaságtanban mi
újság van, meg hogy a közgazdaságtan mit csinál, hogy az elképesztô. Hogy a piac mindenhatóságába vetett hittel le kellene számolni.
Nincs egyetlen olyan értelmes közgazdász, aki
azt gondolta volna, hogy a piac mindenható.
Teljesen világos, hogy a globális válság is
legalább annyira kormányzati kudarc, mint
amennyire piaci kudarc. Se ultizni, se futballozni nem lehet szabályok nélkül, a szabályok
meghatározása meg az állam feladata. Ha
rosszak a szabályok, akkor rosszul fog mûködni a piac. Tökéletesen világos, nem tud a két
dolog egymásnak feszülve mûködni. A kormányzati tevékenységnek más a racionalitása,
ennek egy politikai háttere van és ez egy teljesen más logikával mûködik, mint a gazdasági racionalitás. És önkritikusan meg kell állapítani, hogy mi, közgazdászok se voltunk mindig elég türelmesek vagy belátóak afelôl, hogy
a kormányzat a saját racionalitása szerint cselekszik, amit megint csak lehet szeretni vagy
nem szeretni, egyetérteni vele vagy nem, de
egyértelmû, hogy van ilyen. Én azt gondolom,
hogy nagyon jó lenne egy megbékélést hirdetni a két szakmai réteg között, mert az az igazság, hogy mindarról, amirôl beszélünk, semmiféle jót nem lehet egy-két év múlva mondani, hogyha olyan intézkedések sorozatát
hozzuk meg, amelyek a közgazdaságtan elemi
racionalitásának ellentmondanak.
MV: - Ilyen intézkedéseket látott az új
kormánytól?
Chikán Attila: - Sajnos látok. Minden
olyan intézkedés, amelyik ellentmondást hordoz a piac és a gazdaság szempontjából, az ebbe a kategóriába sorolható. Az elôbb mondottam: nem fejeztem be a gondolatot, elnézést
kérek, a különadókkal kapcsolatban az példának okáért nyilvánvaló, hogy a különadóknak
a progresszív ágazatokból való beszedése az
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lassítja a gazdasági növekedést, rontja a gazdasági növekedés esélyeit. Nyilvánvaló, hogy a
bankadó rontja a bankszféra versenyképességét, rontja a hitelezés esélyeit, megint csak kiveszi a pénzt a gazdaságból, ezáltal csökkenti a
gazdasági növekedést, és így tovább. Az, amit
nem fejeztem be az elôbb, az az a gondolat,
hogy egy ilyen mély válság van, ezt a kormány
örökölte. Válsághelyzetben valóban kell válságintézkedéseket hozni, és én azt gondolom,
hogy bármilyen rosszul is érinti ezeket az ágazatokat a különadó, ezzel együtt ezt túl fogják
élni. Ebbôl ki lehet mászni, ez nem egy olyan
probléma, amivel ne lehetne megbirkózni. A
különadó léte viszont gazdaság egésze számára
szinte nagyobb gond, mint az egyes vállalatok
számára. Látni kell azt, hogyha a közgazdasági
racionalitásnak több teret adnánk, akkor
máshová helyeznénk hangsúlyokat ezzel kapcsolatban is és akkor már régen elkezdtünk
volna az innovációval, az oktatással foglalkozni, azokkal a dolgokkal, amelyek hosszú távra
oldják meg a gondokat. Tehát a rövid távú intézkedés igenis legyen rövid távú, ott nagyon
sok mindent el lehet fogadni arra vonatkozólag, hogy vészhelyzet van és tüzet oltunk,
hosszú távon azonban ma nem látszik az, hogy
ebbôl hogyan lehetne kilábalni. Az semmiképpen nem megoldás, hogy meghosszabbítjuk majd a különadókat meg a Robin Hood-adót, meg a bankadót.
MV: - Most úgy tûnik, hogy ez történik.
Táblázatban elrejtett tervezetek mutatják,
amit aztán késôbb a kormány mond is, hogy
igen, hosszabb lesz.
Chikán Attila: - Fideszes vezetôk szájából
lehet hallani - némi joggal természetesen -,
hogy nem lehet azt tudni, hogy három vagy
négy év múlva mit fog csinálni a kormány.
Akár a kormányoldal részérôl, akár a kritikusok részérôl találgatások, hogy három-négy év
múlva hol leszünk. Ezzel kapcsolatban az
egyik problémának azt látom, hogy a kockázat, amirôl már beszéltem, amit a kormány
vállal, az nagyon nagy mértékben éppen azt
hozza magával, amitôl ez a kormány nagyon
szeretne menekülni, nevezetesen a külföldtôl
való függést. Ugyanis azt, hogy hova fogunk
jutni ez alatt a három-négy év alatt, az ebben
a felállásban az eddigieknél nagyobb mértékben függ attól, hogy mennyire fog a világgaz-
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daság számunkra kedvezôen mûködni, hogy
Németország tényleg kétszer olyan gyorsan
fog-e nôni, mint az Európai Unió átlaga, hogy
a német gazdaságon belül azok a szektorok
fognak-e elôtérbe kerülni, ahová mi exportálunk. Tudjuk azt, hogy bô egyharmada az exportunknak Németországba megy. Lehet tovább ezt ragozni, ennek nagyon sok vonatkozása van, de bizony a világgazdasági konjunktúrától nagyon nagy mértékben függünk.
MV: - Azt mondta, hogy azok az ágazatok, amelyek a jó teljesítményük miatt is
megkapták a válságadókba való meghívást,
azok azt túl fogják élni. De hogyan lehet racionálisan tervezni, ha nem tudják, hogy mi
lesz két-három-négy-öt év múlva?
Chikán Attila: - Nehezen. Pedig a racionális tervezés a piacgazdaság alapja. Tehát
amennyiben nem lehet racionálisan tervezni,
akkor nagyon egyszerûen az történik, hogy a
bankok, a vállalatok, vállalkozók kockázati
felárat építenek be a tevékenységükbe, tartalékot képeznek arra az esetre, hogyha negatív
események következnek be és ez többletköltséget ró a társadalomra. Nagyon egyszerûen ez
a helyzet. Tehát magyarán még akkor is, hogyha a végén nem következik be a kedvezôtlen
esemény, akkor is az arra való készülés...
MV: - A veszélyt meg kell fizetni.
Chikán Attila: - ..., az a várakozás, így
van, azt is meg kell fizetni. Tehát nagyon sokszor mondják vállalatvezetôk, vállalkozók,
hogy persze fontos az, hogy az adóknak milyen
a mértéke, de még sokkal fontosabb az, hogy
mennyire kiszámítható az, hogy milyen adót
kell fizetni, hogy leülhessen és kiszámolhassa
azt, hogy hogyan fog alakulni a tevékenysége,
illetve annak eredménye.
MV: - Mi lehet az az ok, ami például a
Költségvetési Tanács növekedési elôrejelzését megkülönbözteti a kormányétól és a
munkahelyteremtés ütemét is jelentôsen
egy 300 ezres számmal? Valaki téved?
Chikán Attila: - Másként árazzák be például ezeket a kockázatokat. Tehát másként
súlyozzák azokat az eseményeket, amelyeket
várhatunk.
MV: - A kormány bízik, a Költségvetési
Tanács meg számol?
Chikán Attila: - Tartok tôle, hogy van
benne igazság: a kormány jobban bízik, mint a

Költségvetési Tanács. A Költségvetési Tanács
meg az is lehet, hogy óvatosabb annál, mint
amilyen lehetne, hiszen a szervezeti érdekekbôl ugye az következik, hogy ô egy masszív,
stabil dolgot mondjon, ami mindenképpen
tartható, a kormány pedig jobban elengedi
magát, mert ô szeretne optimistább lenni, optimizmusra építeni. És hát legyünk egészen
ôszinték, egy olyan helyzetben, amikor ilyen
fantasztikus mértékû a kormány támogatása,
nehezen várható el a politikustól, hogy visszafogja magát, hiszen ez a kormány most akármit csinál szinte, az emberek ujjonganak, nagyon sokan, nem mindenki nyilván. Ez a tôke
egy darabig biztosan eltart, tehát erre a társadalmi tôkére lehet építeni egy darabig a kormányzati politikát, nem örökre természetesen.
MV: - Ült már a másik oldalon is, volt
gazdasági miniszter. Ezért kérdezem, mit
gondol, nem kéne most a kockás papíron
számoló elemzôknek egy picit visszafogniuk
magukat, hogy ne pont ezt a hitet támadják,
ami a kormány kétharmados támogatása...
támogatottsága mögött megvan és amire a
kormány ezeket a nagy súlyú intézkedéseit
alapozza?
Chikán Attila: - Én nem érzek támadást,
komoly támadást. Tehát itt én azt gondolom,
hogy ezeknek a szervezeteknek, a számvevôszéknek is meg a Költségvetési Tanácsnak is,
de még igazában véve az elemzôknek is, akik
ugye némiképpen azért még inkább függetlenek, az a feladatuk, hogy hideg fejjel számoljanak és legyenek inkább óvatosak, konzervatívak a számításaikban. Ez nem jelenti a kormány „támadását”, ezeket az elemzéseket a
kormánynak komolyan mérlegelnie kellene.
Sajnos, most nem ezt látjuk.
MV: - Az, hogy hosszú távon, középtávon már fenntarthatatlan a pálya, amit a
kormány rajzol – mondja a Költségvetési Tanács -, az elég súlyos egy ilyen intézmény részérôl.
Chikán Attila: - A Költségvetési Tanács is
azt mondja, hogy akkor nem fenntartható, ha
nem lépjük meg azokat a lépéseket, amelyek a
szerkezeti átalakításokhoz kellenek. Tehát egy
feltételes módról van szó, határozott kijelentést nem lehet tenni. Ennek a hitnek a mértéke az nem mindegy persze: hogy én azt gon-
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dolom, hogy 10 százalék az esélyünk vagy 90.
Ebbôl a szempontból nagyon-nagyon fontos
és jó lenne, hogyha lehetne pontosabban ismerni a kormányzat szándékait. Ezért kifogásoltam én azt, hogy nyolc év ellenzékiség után
ilyen instabil alappal kezdték el a kormányzást, hiszen amiket kaptunk hosszabb távra
szóló elképzeléseket, például új Széchenyi-tervet, abban nem találok fogódzót arra, hogy
hogyan lesz a kibontakozás.
MV: - Annak nincs semmi racionalitása,
hogy a kormány nem teríti ki minden lapját?
Chikán Attila: - De hogyne lenne! Hát
ugye mindenki azt gondolta, én is, hogy az önkormányzati választás az egyfajta határkô lesz,
mert hiszen azt egyetlen kormánytól se lehet
elvárni, vagy egyetlen politikai párttól se lehet elvárni, hogy vágja maga alatt a fát a két
választás között. Az egy másik kérdés, hogy a
politikai rendszernek szerintem egy hibája az,
hogy minden kormánynak megköti a kezét.
Pont abban az idôszakban, amikor a leginkább
radikális intézkedéseket kellene bevezetni,
akkor kacsingatni kell az önkormányzati választásra. Tehát odáig egészen magas szinten
volt, azt gondolom, a szakemberek nagy részének is a türelme, azt gondoltuk, hogy jó, majd
jön az önkormányzati választás és akkor utána
lesznek kártyák. Na most már elmúlt az önkormányzati választás és nagyon keveset látunk ezek közül a kártyák közül, ezért bátorkodtam egy pár perccel ezelôtt azt mondani,
hogy félek tôle, hogy nincsenek is.
MV: - Hírek következnek, utána innen
folytatjuk. Chikán Attila az Aréna vendége.
(Hírek.)
MV: - Chikán Attila az Info Rádió Arénájának vendége. Ott hagytuk abba a hírek
elôtt, hogy ön úgy látja, ön is úgy látja, hogy
a kormány még mindig nem terítette azokat
a lapokat, amelyekre az önkormányzati választás után nagyon sokan vártak és félô,
hogy esetleg nincsenek is ilyen lapok. Akkor ki fogja rábírni a kormányt, hogy azokat
a szerkezeti átalakításokat indítsa el, amelyrôl húsz éve minden kormány beszélt, volt,
amelyik a megvalósítás rossz módja miatt
bele is bukott?
Chikán Attila: - Ez egy többrétû dolog. Az
egyik réteg az, hogy a kormánynak vannak erre irányuló szándékai, ezt sokszor kifejezték,
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Még nem látjuk azt, hogy ez miben fog megnyilvánulni, bár ugye például a felsôoktatási
törvénynek most folyik az elôkészítése. Hallottunk arról, hogy az egészségüggyel kapcsolatban is jövôre már várhatók elôterjesztések,
tehát van egy ilyen szándék. Tehát nem lehet
azt mondani, hogy aki ilyen irányba akar elmozdulni, az a kormány ellenében kell feltétlenül cselekedjen. A másik, hogy ki vehetné
rá a kormányt, hogy tényleg tegye meg a
beígért lépéseket. A politikai ellenzéknél nem
hiszem, hogy olyan fegyverek lennének, amivel ebbe az irányba el tudná tolni a dolgot.
Ott van az értelmiség, amelyiknek kifejezetten az a társadalmi szerepe, hogy normameghatározó legyen és hogy annak alapján, amiket ô mond, értékek kerüljenek a kormányzásba, aminek alapján az átalakításokat meg
lehet csinálni.
MV: - De ami a Fidesz vezetôi szerint leszerepelt és felelôsséget kell viselnie azért,
amit eddig a kormányok csináltak.
Chikán Attila: - Nem vagyok büszke az értelmiségnek az elmúlt húszéves teljesítményére én magam sem, de az egy nagyon hosszú
elemzésnek lenne a tárgya, hogy tulajdonképpen miért is alakult úgy és hogyan. Egy kicsit
a közgazdász-politikus ellentétre utaltam a beszélgetés elôzô részében. Ez egy kicsit érvényes
az értelmiség egyéb rétegeire is. Tehát a politika nem vette komolyan az értelmiséget, az
értelmiség visszahúzódott, megsértôdött,
olyan dolgokat mûvelt, amik valóban nem segítették a párbeszédet nagyon sok esetben.
Azért azt látni kell, hogy az eszközök mindig a
hatalom kezében vannak a párbeszéd megkezdésére. Tehát egy szétszórt struktúrából, mint
az, hogy értelmiség, ez nemigen indítható.
Ahhoz „össze kell hívni” az értelmiséget és én
nagyon sokszor voltam benne különbözô bizottságokban több kormány alatt is. Ezeket
mind negligálták. Menet közben azért nem
számolódtak fel, mert akik benne voltak értelmiségiek, azok elkötelezettek voltak, miközben látszott, hogy ez, vagy az, vagy amaz a kormány nem veszi ezeket a dolgokat komolyan.
MV: - Ellenzék nem, értelmiség nem. Ki
marad?
Chikán Attila: - Én azt gondolom, hogy
van itt egy nagyon fontos réteg és ezek a vállalkozók, tehát azok az emberek és azok a ré-
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tegek, amelyeknek a tevékenységét közvetlenül érintik a kormányzati intézkedések, illetve a gazdaság történései, a piacnak magának a
mûködése és akiknek döntési lehetôségük is
van kisebb vagy nagyobb körben arra, hogy
befolyásolják az eseményeket, a cselekményeket. Én úgy látom, hogy a magyar vállalkozókban van felkészültség is, meg elszántság is arra, hogy befolyásolják a politika menetét.
Hadd utaljak itt vissza a megboldogult Reformszövetségre, amelyik azt gondolom, két
évvel ezelôtt nagyon fontos és sikeres politikai szerepet töltött be és nem úgy boldogult
meg, hogy a történelem kivégezte, hanem
úgy, hogy saját magától szûnt meg, mondván,
hogy bevégeztetett a feladat, amit elkezdett.
MV: - Igen, de bocsásson meg, az egy
gyenge kormány idején volt, amelyik minden tanácsra rászorult. Ez meg most egy erôs
kormány, amelyik úgy gondolja...
Chikán Attila: - Egyrészt az a gyenge kormány nem kérte a tanácsot, másrészt pedig a
Reformszövetség nagyon hangsúlyosan az akkori ellenzék, mai kormánypártok felé is nyitott volt, tehát nem a kormánynak akart tanácsot adni, egy sokkal általánosabb fellépésrôl volt szó, amelyikben bizony meghallgatta
a Reformszövetséget az akkori kormány is és
az akkori ellenzék elsô számú vezetôi is meghallgatták. Nemigen értettek egyet velünk,
de meghallgatták. Most is dolgozom a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a vezetôivel és most is úgy látom, hogy
bennük megvan az a szándék, hogy pozitívan,
nemzeti érdekeket követve befolyásolják a
kormányzati tevékenységet. A Menedzserek
Országos Szövetségében szintén ezt látom, és
folytathatnám a sort, azt gondolom. A lényeg
az, hogy ez egy nagyon érzékeny réteg, mert
létében van érdekelve a dolgokban, egyre inkább felkészült réteg és bizonyos szempontból
egyre frusztráltabb réteg. Megint szeretném
hangsúlyozni, hogy ez a frusztráció nem ezzel
a kormánnyal kezdôdött.
MV: - Ugye a Reformszövetségnek voltak anyagai, tömör, nagyon kemény mondatokból áll. Tud arról, hogy készül olyan
anyag, amelyik megmondja a kormánynak,
hogy mit akar a magyar vállalkozó?
Chikán Attila: - Igen, a VOSZ készített
ilyen anyagot, ami nem a gazdaságpolitika

egészére kiterjedô, hanem az új Széchenyitervnek a reakciója. Kaptunk egy felhívást
társadalmi vitára, hogy vegyünk részt benne,
véleményezzük az új Széchenyi-tervet. Több
vállaltvezetôi szervezetben is, a Logisztikai
Társaságtól a Menedzser Szövetségen át a vállalkozók szövetségéig volt alkalmam errôl vitatkozni és azt látom, hogy értékes anyagok
érkeznek. A VOSZ is készített egy nagyon
masszív anyagot ezzel kapcsolatban. Érdemi
reakció még semmilyen csatornán nem érkezett.
MV: - Mitôl venné ezt komolyan a kormány?
Chikán Attila: - A kormány sikere nagyon nagy mértékben összefügg a gazdaság sikerével, a gazdaság sikere pedig a vállalkozók
sikerével.
MV: - Bocsánat, ez...
Chikán Attila: - Különösen egy olyan kormánynál, amelyik azt hangsúlyozza, hogy a
hazai tôkére, a hazai vállalkozókra szeretne támaszkodni.
MV: - Na most a hazai vállalkozók érdekeit, elvárásait és céljait összefoglaló irat,
amelyet meg akarnak tárgyalni a kormánnyal?
Chikán Attila: - Nem hiszem, hogy ez
ilyen „tárgyalás” lenne. Ez egyelôre egy hozzájárulás ahhoz, hogy a Széchenyi-terv végsô formájában kedvezôbb képet mutasson.
Rászorul, nagyon rászorul. Ez egy konstruktív kritika akar lenni, aminek a lényegéhez
tartozik, hogy javaslatok is vannak benne.
Tehát nem egyszerûen azt mondja a vállalkozói réteg, hogy ez nem jó, meg ez nem jó,
hanem azt is mondja, hogy mit kéne csinálni helyette.
MV: - Mi lesz akkor ön szerint, ha a magánnyugdíj-pénztári tagok mégsem olyan tömegesen lépnek vissza az állami rendszerbe,
mint ahogy a miniszterelnök és a gazdasági
miniszter mondja? Bár a számok a jövô évi
költségvetésben egyelôre tömeges visszalépésrôl nem szólnak.
Chikán Attila: - Hát akkor probléma lesz
a költségvetéssel. Az nyilvánvaló, hogy bizonyos mértéken túl és én ezt nem számoltam
ki, tehát nem tudok számot mondani, hogy
hány fônek a visszalépésétôl kezdôdôen marad meg az a viszonylag komfortos helyzet,
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amirôl az elején már beszéltünk, meddig kedvezô az a helyzet, amibe a kormány belemanôverezte magát ezekkel a pénzügyi lépésekkel. Biztos, hogy lesz egy jelentôs számú réteg,
amelyik visszamegy. Hogy ez eléri-e azt a szintet, ami a kormány számára még a költségvetés és egyéb tervei szempontjából kedvezô
vagy nem, azt én most nem tudom megmondani, de szerintem senki. Nagyon komoly
nyomás van arra, hogy visszalépjenek az emberek.
MV: - Racionális, gazdaságilag racionális
dolog azzal érvelni, hogy a kötelezô magánnyugdíj pénztárakban eltûnik a pénz, mert
ezek nem biztonságosak és ennél az állami
mindig biztonságosabb?
Chikán Attila: - Nekem errôl más a véleményem. Én piacpárti vagyok továbbra is és
azt gondolom, hogy az a rendszer, amit a nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban korábban kialakítottunk, az fôként abból a szempontból volt
fontos, hogy esélyt teremtett arra, hogy hosszú
távon megoldja, vagy legalább kezelhetôvé
tegye a nyugdíj-finanszírozási kérdéseket.
Hangsúlyozom, esélyt teremtett arra. Most
visszaléptünk egy olyan szisztémába, ahol válasz nélkül toljuk tovább magunk elôtt azt a
demográfiai alapú problémát hogy egyre növekvô népességet kell eltartani relatíve egyre
kevesebb emberrel.
MV: - De bocsásson meg, ez megint kimeríti a rossz gazdaságpolitika fogalmát,
nem, ha azt a definíciót vesszük, hogy rövid
távú érdekek oltárán feláldozni a gazdasági
racionalitást?
Chikán Attila: - Hát én nem is örülök neki, mint ahogy nagyon sokan mások sem örülnek neki. Én azt hiszem, hogy ez egy politikai
indíttatású kényszerlépés volt. Ennek a kormánynak volt és van egy olyan ideológiája,
amelyik azt mondja, hogy évtizedekig, sok
éven keresztül az átlagemberre terhelte a mindenkori kormányzat a válság terheit, nem csinált semmit azért, hogy egy értelmesebb gazdaságpolitika legyen. Belekerültünk egy nagyon mély válságba, amirôl beszéltünk már,
amiben nemcsak a kormányzati gazdaságpolitika volt felelôs, de azért hangsúlyosan megvolt benne a szerepe. Tehát igen érdekes helyzetbe került ez a kormány abból a szempontból, hogy egy nagyon mély válsághelyzetben
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nagyon nagy felhatalmazást kapott. Iszonyúan
nehéz egy helyzet, hogyha belegondolunk: ott
van egy olyan helyzet, ami majdnem megoldhatatlan és én majdnem mindenható vagyok.
Akkor most mit csinálok? Nagyon erôs a kísértés az önkényes lépésekre.
MV: - Hm.
Chikán Attila: - Én azt hiszem, hogy - és
ezért kifogásoltam azt, hogy nem láttam elég
felkészültnek a kormányra lépô struktúrát - a
most hozott intézkedések olyan eléggé rövid
távról érkezô, ha úgy tetszik, ad hoc döntéseknek tûnnek: onnan lehet pénzt szerezni,
ahol van. Itt találtak egy ilyen pénzt, amihez
ráadásul az ideológiai alap is megvolt a piac
elátkozásával és a kormányzati irányítás erôsítésével kapcsolatban. Én ezt nem tartom
jónak, ennek én nem örülök. A kormánynak
az a deklarációja, hogy ez egy olyan lépés,
amit néhány év alatt egy gyorsan növekvô
gazdaságnak az erejébôl helyre tudunk tenni,
korrigálni tudunk. Megint csak azt mondom,
sajnos nem vagyok nyugdíjszakértô, tehát
nem tudom, hogy hányféle variáció képzelhetô el, de nincs semmi akadálya annak,
hogy egy bármikori kormány változtasson a
rendszeren a késôbbiekben is. Ez súlyos bizonytalanság forrása. Kár volt ezért a lépésért, én azt gondolom, a nyugdíj, no meg a
jogbiztonság szempontjából, de ugyanakkor a
költségvetés szempontjából pedig ez a megoldást keresô kormány számára egy kívánatosnak tûnô lépés volt. Különösen akkor (és ez
egy nagyon-nagyon fontos tétel), hogy, mint
említettem, a kormány azt mondta, hogy
nem akarja az emberekre hárítani a válság
terheit szemben az elôzô kormányzatokkal.
Hogy a terhek milyen arányban fognak végül
is majd a lakosságra terhelôdni, azt én most
nem tudom, de azt gondolom, naív illúzió
lenne azt hinni, hogy akár a bankok, akár a
kereskedelmi vállalatok nem fogják a lakosságra áthárítani az ôket érô költségnövekménynek egy részét - hogy mekkora részét,
én nem tudom. Mindenesetre lélegzetvételhez jutott a kormány, ezt akarta, ezt megkapta, most már lássuk akkor, hogy mit fog vele
cselekedni.
MV: - Nem láttuk eddig ennek semmi jelét, de azt nem tartja elképzelhetônek, hogy
a nagy felhatalmazás és a szinte megoldha-
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tatlan helyzetet tényleg átmenetileg akarja a
kormány használni és az úgynevezett gazdasági alkotmányossági szabályokat is visszacsinálja, mihelyt megoldotta a problémát és
visszaáll a normális rend egy jobb országban?
Chikán Attila: - Hát ez az optimista szcenárió.
MV: - Jóindulatú verzió.
Chikán Attila: - Jóindulatú verzió. A jóindulat a társadalom nagy részében megvan,
még mindig megvan természetesen, de ahhoz
egy jó adag optimizmus is kell a jóindulat mellett ugye, hogy ezt gondoljuk. Nem lehet
egyik évrôl a másikra nagyokat változtatni,
nagy rendszereken. Tehát most ezt a nyugdíj
dolgot meglépték, nyilván nem fogják
visszaállítani a magánnyugdíjpénztárak mûködését egy vagy két év múlva.
MV: - Az euró bevezetésénél, hogy egy
távolabbi és úgy tûnik, hogy azért általában
sokak által vágyott témára nyissunk rá, az
idôpont, vagy az átváltási árfolyamra figyeljünk inkább?
Chikán Attila: - Hát mind a kettôre. És ez
a kettô össze is függ egymással ráadásul, mert
hogy mi a jó idôpont, az nagyrészt az átváltási
árfolyam...
MV: - Egy jó átváltási árfolyam és ha
tudjuk, akkor csináljuk?
Chikán Attila: - Az euró bevezetéséhez a
gazdaság más szerkezeti elemeinek is helyén
kell lenni, tehát nem elég az árfolyam, mint
nagyon jól tudjuk. Én azt gondolom, hogy az
Európai Unió minden nyilvánvaló válságjel
ellenére egy progresszív irány és azt is gondolom, hogy az euró bevezetése kívánatos dolog.
Azzal, hogy most elôször fog sikerülni a 3 százalékos költségvetési hiányt teljesíteni, azzal
ennek a híres-hírhedt maastrichti kritériumrendszernek egy nagyon fontos eleméhez eljutottunk, ha ezt tudjuk tartani, akkor közelebb
kerülhetünk az euró bevezetéséhez. De valahol azért most ebben a gazdaságpolitikai
struktúrában meg ebben a problémakomplexumban, ahol most vagyunk, ez azért nekem
nem tûnik nagyon közelinek. Hogy sikerül-e
ebbôl a turbulenciából – fogalmazzunk így -,
ami most van, egy olyan rendet teremteni,
amiben célszerû egy ilyen nagyléptékû változtatás, azt nem látom.

MV: - Ha az unió a jó irány, akkor hogy
kell érteni a miniszterelnöknek a kelet felé
nyitásról elmondott nézeteit közgazdasági
szempontból?
Chikán Attila : - Azt én nagyon üdvözlöm. Azt gondolom, hogy súlyos hibát követtünk el már annak idején 1990 táján, amikor
a „tovarisi konyec” jelszavát fogalmaztuk meg.
MV: - Emlékszem.
Chikán Attila: - Úgy csináltunk, vagy
egyes rétegek úgy csináltak, mint hogyha ez a
hatalmas birodalom tôlünk keletre eltûnt volna a süllyesztôben, miközben azért az elég
világos volt, hogy nem. Jó néhányan meg is
gazdagodtak rajta személy szerint, hogy megtartották ezeket a kapcsolatokat. A dolog lényege igazából persze nem ez, hanem az, hogy
mindannyian tudjuk, hogy a globális gazdaság
súlypontja - ez ilyen leckeszerû - eltolódik
Ázsia felé, ez folyamatban van, és hogy meddig fog, milyen mértékben fog ez megtörténni,
ez nyilván a történelem kérdése és nem rövid
távú kormányzati kérdés. De az, hogy erôsebb
kapcsolatot tartsunk az oroszokkal, a kínaiakkal, Indiával, az egy nagyon kívánatos dolog.
Ez nem mond ellent az Európai Unióval konform mûködésnek. Én azt hiszem, hogy az Európai Unió szabályainak a betartása, értelmes
betartása egyáltalán nem akadályozza meg,
hogy bármilyen jó kapcsolatot építsünk
mondjuk Kínával.
MV: - Jó, de eddig ez vágy és nemcsak a
miénk, hanem mindenki Kínának szeretne
eladni abból kiindulva, hogy ott sokan vannak.
Chikán Attila: - Ez így van.
MV: - De az elsô lépés, az micsoda?
Chikán Attila: - Az elsô lépés az, hogy exportképes termékekkel és szolgáltatásokkal
kell elôállni, de az elsô kérdés általános kérdés.
MV: - Kínának ilyenje rengeteg van,
minden kínai, szerintem ebben a stúdióban
is majdnem mindent Kínában gyártottak,
alig valamit Magyarországon. Mivel lehet
oda bemenni?
Chikán Attila: - Hát nem végeztem kínai
piackutatást, nem tudok termékeket mondani, amivel Kínába...
MV: - Világos, nem is erre vagyok kíváncsi, hanem hogy kell ezt elkezdeni azon túl,
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hogy egyetértünk azzal, hogy az jó volna,
hogyha mi szállítanánk Kínának mindent,
mert gazdagabbak lennénk?
Chikán Attila: - Kell hozzá egy nagyon jó
külgazdasági stratégia, ami épülne vagy épülhetne azokra a sajátosságokra, amik az egyes
országokkal való kapcsolatainkat jellemzik.
Hadd mondjak két példát. Az egyik az az,
hogy Kínában miért, miért nem, igazából
megmagyarázható, hogy miért, nagy presztízse
van történetileg a magyar gazdaságnak és gazdaságpolitikának messze érdemén túl, ha úgy
tetszik, jelentôségén túl. Ennek az alapjai
1968-ig nyúlnak vissza az új gazdasági mechanizmus annak idején, mint a tervgazdaságon
belül történô piacnyitás Kína számára (a késôbbi események is bizonyítják), egy nagyon
fontos jelzés volt. Én magam is jártam Kínában miniszterként is és tapasztaltam ezt a
majdhogynem hihetetlen érdeklôdést és megbecsülést, amit irántunk éreztek. Erre lehet
építeni. Vietnamban lehet építeni arra, hogy
a gazdasági vezetésnek nem tudom hány százalékát…
MV: - Jelentôs része a Közgázon végzett,
persze.
Chikán Attila: - Itt képeztük ki. Egy másik példa: a Richter, amelyik ugye az egyik sikervállalat Magyarországon, a közelmúltban
létesített egy indiai termelô üzemet azokon az
alapokon, hogy Richter Gedeonnak a maga
idején még volt indiai kapcsolata és megtalálták azt a családot, akivel akkor a közös, gazdasági tevékenység folyt és velük együtt létesítettek üzemet Indiában.
MV: - Hm.
Chikán Attila: - Most nem akarok további példákat mondani,….
MV: - Csak nyilván kis lépéseket kell
csinálni...
Chikán Attila: - Ezek persze kis lépések és
különösen Kína vagy India méretében kis lépések, a mi oldalunkról nézve már nem
annyira. De hogyha tudjuk, hogy hol, mit
akarunk kezdeni, akkor meg lehet találni azokat a pontokat, ahol a mi kis exportunkat befogadják, mert azért az, hogy mi ilyen kicsik
vagyunk, annak ebbôl a szempontból elônye
is van. Annak idején én még elég sokszor vettem részt KGST-rendezvényeken, nem egyszer volt az, hogy az oroszok azért legyintettek
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rá, hogy elfogadják azt az exportot, amit mi
eladtunk nekik, mert annyira jelentéktelen
volt a piac méretéhez képest, hogy azt mondták, hogy na jó, hozzátok.
MV: - Ha már a Közgázon képzett vietnami miniszteri vezetôkrôl beszélünk, látja ön
azt a kapcsolati hálót, ami Magyarországon a
gazdaságirányítást meghatározza, mert én
mint kívülálló azt képzelem, hogy jelentôs
részük valahol ott az egyetem környékén
szocializálódott, kollégista volt, gondolom,
de lehet, hogy tévedés.
Chikán Attila: - Hát ugye ma alig van
közgazdász a gazdaságirányításban.
MV: - Vállalatvezetésben sincs?
Chikán Attila: - Hát vállalatvezetésben
inkább, de a gazdaságirányításban nem nagyon és ez azért szintén elgondolkodtató dolog és visszautal arra egy kicsit amit mondtam,
afelôl, hogy mennyire nem érti meg egymást
Magyarországon a gazdasági és a politikai elit.
Az üzleti szférában persze sokan vannak olyanok, akik speciel éppen a Corvinus Egyetem
különbözô nevû jogelôdjein végeztek, de hát
ez minden kis országban tulajdonképpen természetes. Svédországban vagy Hollandiában
is megvan az a néhány elit egyetem, amiknek
a hallgatói aztán a gazdaságban is egymásra
tudnak találni. ôszintén szólva nem nagyon
érzékelek ilyen nagyon erôs csoportokat.
MV: - Hogy lehet a most már Corvinusból még versenyképesebb egyetemet csinálni? Mondta a beszélgetésünk során, hogy folyik itt azért egy ilyen felsôoktatási reform,
amibôl leginkább Hoffmann Rózsa és Pokorni Zoltán csatáját lehetett az elmúlt napokban látni.
Chikán Attila: - Én a felsôoktatási kérdésekrôl nem szívesen beszélek, megmondom
ôszintén, azért, mert olyan mély problémákat
látok, amiket abba a kategóriába sorolok, amiket csak több generáción keresztül lehet
megoldani. Itt is jelentkezik az a probléma,
amit az egész magyar társadalomra, a gazdasággal kapcsolatban is gyakran mondok, hogy
nemigen tudunk elég ôszinték lenni saját magunkhoz. Nem olyan nagyon jó a magyar felsôoktatás, mint amilyennek beállítjuk. Nagyon komoly és nagyon erôs szigetek vannak
benne, amelyek tényleg globálisan is versenyképesek és nagyon tiszteletre méltóak, de na-
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gyon-nagyon súlyos problémák vannak, szerkezeti problémák: a szakok szerkezetével, a tanári kar szerkezetével, az egyetemek irányításával kapcsolatban, olyanok, amik még jóval
mélyebbre nyúlnak, mint amit most a felsôoktatási törvény megpróbál kezelni. Ezek beleilleszkednek a magyar társadalomnak az általános problémái közé. Nem hiszem, hogy sokkal
több lenne, mint más területen, de nagyonnagyon súlyos problémákat látok. Én teljesen
másként csinálnék nagyon sok mindent. Nyilvánvalóan ezek esélytelenek és ezért is mondom azt, hogy nem szívesen foglalkozom vele.
MV: - Jó, jó, akkor onnan kérdezem,
hogy tud valami olyan modellt, amihez hasonlóan, ha a magyar mûködne, akkor jobb
eredményeket tudna produkálni?
Chikán Attila: - Mármint a felsôoktatás?
MV: - Országmodellt.
Chikán Attila: - Ja, országmodellt.
MV: - Igen. Tehát amit anélkül is meg
tudunk érteni, hogy most még egy órát faggatnám, amirôl nem akar beszélni. Szóval
hogy kéne nekünk csinálni?

Chikán Attila: - Úgy kellene kezdeni,
hogy lényegesen kevesebb felsôoktatási intézményre lenne szükség.
MV: - Csak a jók maradjanak?
Chikán Attila: - Hát ez természetesen javítaná a minôséget. De ez nem elég. Lényegesen differenciáltabbnak kellene lennie a képzésnek, lényegesen nagyobb hangsúlyt kellene
helyezni a modern oktatási formák bevezetésére, hiszen például nem használjuk az Internetet szinte semmire, miközben a diák napjainak a jelentôs részét az elôtt tölti. Rengeteg,
óriási létszámú csoportok vannak, ahol nem
lehet intenzív munkát végezni. Ezeken és még
sok máson kellene változtatni, de ezeken nem
egyenként lehet változtatni, hanem csak akkor, hogyha a struktúra egészét megváltoztatjuk.
Exterde Tibor mûsorvezetô: - Ha errôl
legközelebb szívesen beszél, akkor innen
folytatjuk. Chikán Attila, köszönöm szépen.
Készítette: GY & K Stúdió

Tájékoztató

47

Kékgallérosoktól
a „nemszeretem” adminisztrációig

A felnôttképzéssel foglalkozó cégek között
azok voltak képesek megküzdeni az elmúlt
évek gazdasági nehézségeivel, amelyek kellô
mértékben tudtak alkalmazkodni megrendelôik sajátos igényeihez. A SZTÁV-ot nem
rengette meg a válság, ennek hátterérôl kérdeztük Sum István vezérigazgatót.
– A SZTÁV küldetésnyilatkozatában a „Tradíció, elkötelezettség, minôség” szlogen szerepel. Mit jelent ez a gyakorlatban?
– A „tradíció” különösebb magyarázatot
nem igényel, hiszen egy közel 40 éves cég
(A SZTÁV 2012-ben lesz 40 éves. Szerk.)
az emberi életkort tekintve is középkorú.
Az elkötelezettségrôl és a minôségrôl pedig megbizonyosodhattak mindazok, akik
tôlünk képzést rendeltek, vagy részt vettek
képzéseinken. A SZTÁV természetesen
akkreditált intézmény. A mûszaki területen vagyunk erôsek. Ezen belül is kiemelkedik a hegesztô-, hûtéstechnika-, klíma-,
gép- és villanyszerelô-képzésünk. Ezen túl
az építôipari szakmákban, valamint az
anyagmozgatás területén kínálunk extrákat.
– Megelôzött, mert a következô kérdésem az
lett volna, hogy több általam ismert hasonló
profilú cég az elmúlt két évben nagyon nehéz
helyzetbe került, és ennek a beszélgetésnek az
egyik célja az, hogy kiderüljön, Önök hogy
tartják a lépést. Mik is azok az „extrák”?
– Nézze, mint említettem, egy 40 éves cég
nagy elônnyel indul a fiatalabbakkal szemben. Nem csak azért, mert ismert, hanem
mert kiépült, kipróbált szervezettel ren-

delkezik. A SZTÁV nem egy-két, hanem
14 helyszínen mûködtet kirendeltségeket
és tanmûhelyeket az egész ország területén, és több tucat állandó külsô képzôhelyet. Nagyon nagy figyelmet fordítunk a
gyakorlati képzésre, és kifejezetten a kétkezi munkára. Tanárainkat is erre készítjük fel. Illetve ami speciális, hogy a megrendelôi igényeket, sajátosságokat tekintjük meghatározónak, tehát például egy
anyagmozgatót az általános felkészítés
után a leendô munkahelyén tanítjuk be.
Például az egyik legnagyobb áruházlánc
számára anyagmozgatókat képeztünk. Az
alapfelkészítést követôen saját telephelyen, a speciális raktári viszonyok között.
– Gondolom ez különösen az egyszerûbb, kevésbé adaptív dolgozók felkészítésénél lehet
fontos szempont. Önöket tényleg nem rengette meg az elmúlt válságos idôszak?
– Erôs alkalmazkodóképességgel ki tudtuk
védeni a negatív változásokat. Gazdasági
helyzetünk stabil. Célcsoportunkat tekintve történt változás, mert a munkanélküliek képzése került elôtérbe, és mondhatom, a munkaügyi központokkal kiváló
együttmûködés alakult ki, a hallgatók
mellett, mint fô megrendelôk elégedettek
voltak velünk. Az elôzô években a vállalati képzésekben nagyon erôsek voltunk, a
piac éledezésének köszönhetôen ez évben,
ezt szeretnénk visszahozni, különösen a
szakmai továbbképzések területén.
– Mivel „csábítják” vissza azokat, akik újra
kezdenek magukra találni? Mi az Ön által
„extrának” nevezett specialitás?
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– Például, átvállaljuk a szakképzési hozzájárulással – a saját dolgozók képzésére
fordítandó rész – adminisztratív terheit.
Továbbá – elsôsorban kis- és középvállalatokra tekintettel azoknál a cégeknél,
ahol csak két-három ember képzésére
van forrás, ott is elindítjuk a képzést, a
hasonlóan kis létszámú igények összeszervezésével. Képzéseink rugalmasak és
magas szakmai színvonalúak. Számos
képzésünk rövid távú. Gyakorlóhelyeink
többcélú a legkorszerûbb, többcélú technológiával felszereltek, Erre példa a nagyon jól felszerelt hûtés-, fûtés-, klíma-

berendezések gyakorlóhelye, az anyagmozgató képzô centrum vagy hegesztô
bázisunk.
Tananyagaink pedig kifejezetten a vállalati igényekre lettek kifejlesztve.
– Ki készítette ezeket a tananyagokat?
– Rendelkezünk önálló tananyagfejlesztô
részleggel. Folyamatos és állandó kapcsolatban állunk a gyártókkal és a szolgáltatókkal oktatóink egy részét is ôk biztosítják. De érdemesebb honlapunkon a
www.sztav.hu-n tájékozódni.
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Tájékoztató
a Társadalmi Megújulás Operatív Program
1.1.3 „Út a munka világába” elnevezésû
program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3
program) keretében bérpótló juttatásra
jogosult személy foglalkoztatásához
nyújtható támogatásról

A munkaadók a TÁMOP 1.1.3 program keretében a munkaügyi központ kirendeltségéhez
benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha TÁMOP 1.1.3 programban résztvevô, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresôt
foglalkoztatnak teljes munkaidôben, munkaviszony keretében.
A támogatás idôtartama, mértéke
A támogatás legfeljebb nyolc hónap idôtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a bérpótló juttatásra jogosult személy munkaviszony keretében, teljes munkaidôben történô foglalkoztatását a
támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási idôtartama 50%-ának megfelelô további idôtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt).
A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.
Munkabérként legfeljebb a kötelezô legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum
vehetô figyelembe.
A támogatás igénybevételével egyidejûleg
ugyanazon személy foglalkoztatására tekintet-

tel a Start kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetôek.

A támogatás odaítélésének feltételei
Támogatás állapítható meg azon munkaadó
részére, aki:
– vállalja bérpótló juttatásra jogosult
személy munkaviszony keretében, teljes munkaidôben történô foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási idôtartamát követôen a támogatási idô
legalább 50%-ának megfelelô idôtartamban (foglalkoztatási kötelezettség),
– a kérelem benyújtását megelôzô tizenkét hónapban az általa foglalkoztatott
munkavállalók munkaviszonyát mûködésével összefüggô okból, rendes felmondással nem szüntette meg, továbbá
– kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók
munkaviszonyát a támogatás folyósításának idôtartama alatt mûködési körében felmerülô okból, rendes felmondással nem szünteti meg, továbbá
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– kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló
munkaviszonya közös megegyezéssel
sem szûnik meg,
– vállalja, hogy a támogatással érintett
személy felvétele az érintett vállalkozás /szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi a
kérelem benyújtását megelôzô 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva.
A vállalkozás/szervezet munkavállalói
létszáma alatt valamennyi telephelyén
foglalkoztatott munkavállalók összlétszámát kell érteni.
A nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a
munkahely megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részérôl
történô megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, kötelezettségszegés miatti jogszerû elbocsátás, illetôleg a munkáltató rendkívüli felmondása és nem létszámleépítés következtében került sor.
– a munkaerôigény benyújtására vonatkozó kötelezettségét [Flt. 8. § (6) bekezdés b) pont] teljesítette.

A támogatás igénybevételének egyéb
feltételei
Az Európai Közösséget létrehozó Szerzôdés
87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetônek nyilvánításáról szóló
2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági
rendelet I. fejezet alapján, az adott pénzügyi
évben hátrányos helyzetû személy elhelyezkedésére tekintettel munkabér és járulékai címen kapott összes állami támogatás támogatástartalma jelen támogatással együtt nem haladja meg az évi 5 millió, megváltozott munkaképességû személy esetén az évi 10 millió
euró értéknek megfelelô összeget.
Más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással ugyanazokra a költségekre (munkabér és járulékai) vonatkozóan kapott támogatás bruttó támogatási intenzitása

jelen támogatással együtt nem haladja meg
hátrányos helyzetû álláskeresô foglalkoztatása
esetén a bérköltségek 50%-át, megváltozott
munkaképességû személy foglalkoztatása esetén a bérköltségek 75%-át.

Nem nyújtható támogatás
– a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1.
cikkének (3) bekezdésében meghatározott ágazatokban tevékenykedô, illetve
– nehéz helyzetben lévô vállalkozásnak,
továbbá
– annak a munkaadónak, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 15. §ban meghatározott feltételeinek,
– aki csôd, felszámolási, végelszámolási
vagy egyéb – megszüntetésre irányuló,
jogszabályban meghatározott – eljárás,
illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll [Ámr. 114.§
(1) bekezdés d) pont],
– akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
– annak a munkaadónak, aki a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti
nyilatkozata alapján nem részesülhet
támogatásban,
– annak a munkaadónak, akit a Knyt.
megsértése miatt bármely szerv jogerôsen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító
jogerôs döntéstôl számított két évig,
– annak a munkaadónak, akivel szemben egy támogatást jogellenesnek és a
közös piaccal összeegyeztethetetlennek
nyilvánító bizottsági határozat született, és a határozaton alapuló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
– annak a munkaadónak, amely exporttal kapcsolatos tevékenységet folytat,
azaz nem nyújtható az exportált
mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat
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kialakításával és mûködtetésével vagy
exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülô egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás.
A kötelezettségszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit az Általános Szerzôdési Feltételek tartalmazza, mely letölthetô a
www.afsz.hu oldalról.

A kérelem benyújtásának módja,
elbírálásának menete
A kérelmeket a munkaügyi központ kirendeltségére kell benyújtani. A kirendeltség a
támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt a
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kérelem beérkezését követô 30 napon belül.
A támogatással összefüggô tennivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni.
A kérelem pozitív elbírálását követôen a
kérelmezôvel a kirendeltség hatósági szerzôdést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerzôdés megkötését követôen lehet
megkezdeni, a foglalkoztatottakat a kirendeltség közvetítheti ki a munkáltatóhoz.
Érvényes: 2011. év január hó 19. napjától
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Mi mennyi 2011-ben?
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Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szentlôrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Forró és Vidéke Takarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6344
6050
6000
7754
7626
7720
7700
7623
7634
3795
3849
9700
3530
3910
3441
3530
5900
6753
6782
6722
6723
8000
9022
9200
9330

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Hajós
Lajosmizse
Kecskemét
Bóly
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezôkeresztes
Miskolc
Orosháza
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Mosonmagyaróvár
Kapuvár
Dózsa Gy. u. 31.
Petôfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fô út 58.
Egressy B. út 52.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Mérey u. 5.
Retek u. 23-25.
Vörösmarty tér 1.
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
Fô tér 21.

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

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
30-680-0858
30-645-5561
30-645-5563
76-441-242
78-404-394
76-457-308
76-502-160
69-569-994
72-518-149
72-465-125
69-511-090
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
46-344-451
47-352-022
49-530-519
46-515-923
68-512-356
62-552-473
62-581-006
62-540-017
70-932-1908
22-502-338
96-550-720
96-217-234
96-240-222
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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
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Biharkeresztesi Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
DUNA Takarék
DUNA Takarék

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

Ir.sz.
9400
9021
9155
9400
9022
9022
9028
9090
9024
9330
9300
9200
9400
9100
9023
4100
4242
4026
4183
3580
4090
3525
3300
3300
3200
3000
5000
5100
5400
5000
5440
2500
2534

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

Utca
Széchenyi tér 17-18.
Bajcsy-Zs. u. 13.
Fô u. 85.
Erzsébet u. 14.
Árpád u. 38/A.
Schweidel u.11.
József Attila út 42.
Dózsa Gy. út 1.
Szent Imre u. 92.
Gesztenye sor 5.
Soproni u. 93.
Kökény u. 9.
Kôszegi út 5.
Fô u. 86.
Lajta u. 33.
Dózsa Gy. u. 3-5.
Bocskai tér 2/a.
Bethlen u. 6-8.
Rákóczi F. u. 120.
Szent István u. 25/b.
Hôsök útja 8.
Szentpáli u. 2-6.
Katona tér 7-9.
Széchenyi u. 18.
Magyar u. 1.
Kossuth tér 15.
Sólyom u. 3.
Szabadság tér 9-10.
Dózsa Gy. u. 42-44.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Bajcsy-Zs. U. 11
Fô u. 120/a.

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

Telefon
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-524-704
96-327151
96-420-677
96-470-097
96-523-017
96-595-252
96-593-307
96-576-264
99-506-635
96-561-245
96-518-460
54-402-230
52-384-110
52-422-767
54-460-137
49-540-730
52-573-035
46-507-918
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
57-505-450
56-350-410
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Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Rétköz és Vidéke Tksz.
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
2510
2536
2851
2840
2900
2890
2360
2351
2373
1053
2340
1054
2220
2200
1181
2760
2377
2376
2364
2119
1093
2310
1201
8700
7400
7500
4600
4465
4400
4400
4700
4900
7140

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

Utca
Bécsi u. 64.
Tó u. 1.
Alkotmány u. 14.
Rákóczi F. u. 7/a.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kôrösi út 116.
Fô út 66/a
Kossuth Lajos út 1.
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Mátyás kir. u. 15/a.
Üllôi út 399.
Dózsa Gy. út 10.
Kossuth L. u. 34/a.
Köztársaság u. 47/b.
Falu Tamás u. 65.
Kovács u. 2.
Czuczor u. 2-10.
Tököli u. 19/b.
Kossuth u. 32-36
Rákóczi u. 16.
József u. 19.
Kossuth L. u. 16.
Szent László u. 68.
Szent István u. 25.
Fazekas J. tér 9/a.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Budai út 24.

Telefon
33-503-091
33-504-120
34-573-204
34-361-252
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-170
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
29-640-266
29-510-023
29-374-110
29-378-160
28-547-750
1-456-5072
24-530-371
1-421-5809
85-515-028
82-411-220
82-552-820
45-410-161
42-371-333
42-455-526
42-597-562
44-500-278
44-511-018
74-493-805
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Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

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

Ir.sz.
7030
7150
7100
7200
7090
9653
9700
9600
9700
9900
8258
8100
8200
8200
8444
8500
8420
8200
8500
8945
8900
8960
8800
8380
8360
8788
8900
8900

Város
Paks
Bonyhád
Szekszárd
Dombóvár
Tamási
Répcelak
Szombathely
Sárvár
Szombathely
Körmend
Badacsonytomaj
Várpalota
Veszprém
Veszprém
Szentgál
Pápa
Zirc
Veszprém
Pápa
Bak
Zalaegerszeg
Lenti
Nagykanizsa
Hévíz
Keszthely
Zalaszentlászló
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg

Utca
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Petôfi S. u. 50.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petôfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kert u. 18.
Szabadság tér 6.
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fô u. 30.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Világos u. 19.
Széchenyi tér 2.
Kossuth u. 61-63.
Takarék köz 4.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethô u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-320-380
94-512-660/142
94-410-313
87-471-611/107
88-575-506
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-901
92-550-651
92-551-158
93-516-711
83-545-952
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Radács Ferenc
1158 Budapest, Késmárk u. 7.
(Tel/Fax.: 1- 410-6004)
radacs.ferenc@radiant.hu
www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Ügyvivô társelnök: Zámbori Bíró Tamás
zbt@zg-consulting.hu.hu
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Versegi János
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
versegi.janos@verbau.hu
www.voszbkm.hu
Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Andrássy út 6. I/20.
(Tel/Fax: 66-448-190)
nmihalylaszlo@gmail.com
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
voszborsod@upcmail.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Szakács József
6726 Szeged, Szerb u 176. (Tel/fax: 62/4o5-010)
csongradvosz@vnet.hu
Fejér megye
Elnök: Varga István
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63. (Tel.: 30944-3650)
varga@varga-marfy.hu
www.voszfejer.hu
Gyôr-Moson-Sopron megye
Elnök: Sragner László
1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875)
sl@sragner-sragner.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Kovács Kálmánné
4033 Debrecen, Gábor Á. u. 30/b. (Tel/Fax:
52/448-886)
nori@externet.hu
Heves megye
Elnök: Bodnár Pál

3300 Eger, Bem út 2.
(Tel: 20-349-9966, Fax: 36-789-678)
vosz.hm@upcmail.hu; bodnar.pal@upcmail.hu
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
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Cseri út 16. (Tel: 82/526-733,
fax: 82/526-734)
daxnerg@axelero.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax:
42/451-601, 42/509-050)
elkekft@elke.hu
Tolna megye
Elnök: Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 21. (Tel.: 74-510-593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szônye József
9700 Szombathely, Fô tér 24. (Tel/fax: 94/323193)
voszvasm@voszvasm.axelero.net
Veszprém megye
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315.
voszvp@invitel.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@world2000.hu
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
Egészségügyi Szekció
Dr. Bombera Géza
2030 Érd, Petôfi u. 100.
(Tel.: 23/366-143)
bombera@t-online.hu
Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
Cser László
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
(Tel.: 06-20-209-9498)
laszlo.cser@recruitmentkft.com

Környezetvédelmi és Hulladékfeldolgozó
Szekció
Zalán Barnabás
9024 Gyôr, Puskás Tivadar út 12.
Tel.: 96-313-109
info@edmeh.hu
Oktatási és Szakképzési Szekció
Sepsi Zsigmond
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
30-9863-099
sepsi.zsigmond@adu-csepel.hu

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

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

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

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

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

Textil és Ruházatipari Szekció
Hannauerné Szabó Anna
6800 Hódmezôvásárhely, Vöröskereszt u. 6.
(Tel./fax: 62-241-348, 06-30-7393-119)
anna.hannauer@innowear.hu

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

8200 Veszprém
8800 Nagykanizsa

Veszprém
Zala

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

Salgótarján
Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely

3100
7400
4400
7100
9700

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

Város
Pécs
Kecskemét
Békéscsaba
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Debrecen
Eger
Szolnok
Tatabánya

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

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

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

Szentpéteri kapu 80.
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.

Rákócui út 18.
Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.

88-420-710
93-317-733

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

56-512-370
34-305-092

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

Utca
Rákóczi út 1.
Csányi krt. 12. II/201.
Andrássy út 6. I/20.
Fürj u. 92/B
Királysor 19.
Magyar u. 8.
Iskola u. 3. fsz. 1.
Bem u. 2.
Óvoda u.2.
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
Fô tér 1. II/5.
Bajcsy-Zs. u. 50
Pazonyi tér 9-10.
Kölcsey ltp. 21.
Fô tér 24. Belsô Uránia
Udvar I. ép. 1/1.
Budapest u. 8. III.em. 315.
Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Teréz krt. 38. I/118.
Késmárk u. 7/b

1-705-7082

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

1-302-4737
1-414-0661

88-420-710
93-317-733

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

Fax
72-227-800
76-481-380
66-448-190
62-409-127
22-319-772
96-424-719
52-541-414
36-517-223
56-512-370
34-305-092

Németh Józsefné
Dr. Varga Józsefné

Spengler Veronika
Horváth Péterné

Varga Tamás
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Kóczán Katalin

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

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

Fekete Ferencné
Karácsonyi Noémi
Nádor Péter

szkartya@chello.hu
Ádám Imre
fuvosz@fuvosz.com
Gugcsó Zoltánné
szechenyikartya1@ipartestulet22.hu Bárány Károly

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

voszveszprem@mailbox.hu
zalavosz@chello.hu

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

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

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-228-8090

30-6268-067

20-501-1962

30-500-2572

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

30-312-1579

30-922-0553

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

Mobil
30-361-3130
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Hogy Ön is jól járjon! Kedvezményes
szolgáltatások csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

TÉR 14 Számviteli
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Bt.

1196 Budapest,
Ötvenhatosok tere 14.

06-30990-5254

Számviteli, könyvvizsgálói. adószakértôi szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

1136 Budapest,
Pannónia u. 3.
(Vígszínháznál)

320-5201

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Kellner és Társai Kft.

1149 Budapest,
Angol u. 36/a

267-6464
136 mellék

222-3857

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

Bringóhintó Kkt.

Hajmási és Társa Kft.

TELEFON

TELEFAX

320-5201

SZOLGÁLTATÁS

Nyomtatvány, papíráru,
irodaszerek, 20.000 Ft felett
ingyenes házhozszállítás

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

5%

12%

5%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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

KEDVEZMÉNY
11. 01.-04.14.

20%
04. 15.-10. 31.

10%
Trezor-Liktor Kft.

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

PAMI-raab Bt.

(06-96)
601-561

(06-96)
601-561

Mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók
minôségiráyítási rendszerének kiépítése az
EN ISO 9001;2000 vagy MSZ EN ISO
9001;2001 szabvány szerint, érvényes
tanúsítással rendelkezô cégeknek áttérést
az új szabványra

Moon’ Light
SZ+T 98’ BT.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

9028 Gyôr,
József A. u. 6.

9023 Gyôr,
Hegymester 21.

Ajándék, lakberendezés, lakástextil,
bútor. További kedvezmények
cégeknek, évzáró, repi ajándékokból
egyedi megbeszélés alapján
Üzletek: Gyôri Plaza,
Gyôr, Jereváni út 53.

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

Bálint Fogtechnika

(06-36)
411-274

(06-36)
411-274

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

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.

3300 Eger,
Kisasszony u. 6.

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

(06-96)
315-741

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

(06-1)
344-5212

Ôsi Pince – Borház

7773 Villány,
Baross G. u. 39.
bibor@villany.hu

Iso-Thermo Kft.

OPEN Szoftverház

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

10%

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

Megbízási
díjból
10–20%

10%

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%

(06-72)
468-616
06-30226-7003

(06-72)
592-036

Saját termelésû palackozott és
folyóborok forgalmazása, egyedi
céges borok készítése, borkóstolók
tartása 50 fôig

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

1047 Budapest,
Baross u. 99.

(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%

10–20%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

InfoRegister Bt.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

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

Horfer Serleg

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

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

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

Comline Budapest Kft.

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

1134 Budapest,
Angyalföldi út 17. I/27.

(06)-70
381-3172

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

(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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

Equinter Kiadó Bt.

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

(06)-36
411-201

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

KEDVEZMÉNY

5%
10%

10%

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

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

10%

Üzleti ajándéknak kiváló, szép kivitelû szakkönyvek, DVD-k, fordítás
(angol, francia, spanyol) adatfeldolgozás

10–20%

Anyag:
5%
Díj:
10%
10%
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69

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

ARUNDO
Tanácsadó Kft.

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

8000 Székesfehérvár,
Sarló u. 11/a.

(06-22)
390-116
(06-20)
368-5863
(06-20)
994-8545

Sunshine Colors Kft.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System Kft.

Több ezer éves távol-keleti
gyógyításon alapuló gyógyítás XXI.
századi technológia alkalmazásával.
Gerinckezelés hélium infra sugaras
Jáde köves ágyon: ízületi problémák,
immunrendszer erôsítés,
pajzsmirigy, stb.

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62)
Teleki u. 18.
241-348
www.innowear.hu

(06-62)
246-842

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

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

(06-1)
483-2360

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

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

AIME Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.

1094 Budapest,
Ferenc krt. 1.
www.aime.hu

Alba Grafo Kft.

(06-1)

KEDVEZMÉNY

5-10%

10%

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

20%

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

10%

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

10%
20%

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)
218-4636

(06-1)
218-4636

Újgenerációs hypoallergén luxus
gyógymatracok, paplanok és párnák

20%

8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 2. fsz. 5.

(06-22)
505-740

(06-22)
505-741

Nagy városok forgalmas pontjaira
telepített plazma TV-n való reklámozás. Épület és autófóliázás (hô- és
betörésvédelmi fólia)

Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

(06-1)
354-3080

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

Silvanus Kft.

3300 Eger,
Bem út 2.

(06-20)
349-9966
(06-36)
789-678

(06-36)
789-678

2 SIM-kártyás mobil telefonok,
kedvezményes roming kártyák

10%

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

10%

Bankók Bau Kft.

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

5–10%

20%

Kedvezmények
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VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

1095 Budapest,
(06-1)
Soroksári út 164.
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.

Szinkron ’87 Kft.

H. P. GY. Bt.

EURO-ROAD Kft.

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

(06-30)
901-4840

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

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

(06)-96416-108

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

(06)-96560-089

4026 Debrecen,
Darabos u. 10.

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

06-30999-0004

Ipari, kereskedelmi, logisztikai és
szolgáltató ingatlanok értékesítése,
közvetítése és bérbradása.
Különféle fejlesztési források biztosításában való közremûködés
Anyagmozgató gépek (targonca,
béka, emelôgép, daru stb.) alkatrészek forgalmazása. A gépek javítása,
szervizelése. Gépek tervezése, kivitelezése, telepítése.
Targoncák, emelôgépek kötelezô
idôszakos vizsgálatai, bevizsgálása,
szakértôi tanácsadás, termék és szolgáltatás fejlesztés.

KEDVEZMÉNY

7%

5–10%

20%

5–10%

10%

Díszüveg és ólomüveg készítés,
homokfúvás, savmaratás, edzett
üveg, ajtók, korlátok, elôtetôk,
üvegpadlók, üvegfalak, speciális
üvegszerkezetek

5–15%

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

1084 Budapest,
József u. 48.

(06-1)210-6000
06-30620-0500

(06-1)210-53-05

Építési szakipari anyagok-, építési
szaktanácsadás, üzleti- gazdasági
szaktanácsadás, projektmenedzsment,
iparjogvédelem, márkavédelem

egyedi
megállapodás
alapján

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Kft.

Parallel
Számítástechnikai Kft.

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

1161 Budapest,
József u. 18.

(06-1)2733-310

(06-1)2733-311

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

10–20%

Kedvezmények
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Recruiment Kft.

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

06-20209-94-98

SKICC Reklámiroda

1102 Budapest,
Liget u. 19.

06-209339-559

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS
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.
Cégtábla, autóreklám készítés

KEDVEZMÉNY

5–15%

25%

10%

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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