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Hirdetés

Hirdessen a VOSZ Hírekben!
A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy
rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési
lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok
megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet.
A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak
tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági
számot jelentôsen felülmúló.
Egy oldalas fekete-fehér hirdetés
(160 mm x 240 mm)
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: ……………………….....……………………………...…
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A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja .
A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ
Hírek címû újság tartalmazza.
A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg.
A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe.

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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Az Országos Érdekegyeztetô Tanács
Munkaadói Oldalának*
egységes állásfoglalása a kereskedelmi
és iparkamarákról szóló törvényjavaslatról

Egyetértve a talpra állás és a felemelkedés fejlesztéspolitikai programjában (ÚSZT) megfogalmazottakkal az OÉT Munkaadói Oldala
támogatja a gazdasági kamarák megerôsítését
szolgáló törekvéseket. Az ÚSZT-vel összhangban a vállalkozói szövetségek szerint is olyan
rendszert kell kialakítani, amelyet a vállalkozók többszázezres közössége támogathatónak,
elfogadhatónak tart. A kamarai struktúra
megújításával összefüggésben a következôk
fontosságát hangsúlyozzuk:
1. Támogatjuk a kötelezô kamarai regisztráció gyakorlatának bevezetését egyszeri,
jelképes összegû regisztrációs díj mellett,
de ellenezzük a kötelezô kamarai tagság
intézményének újraélesztését és a kötelezô
tagságból eredô - adószerû - tagdíj kivetését. A gazdasági kamarák kibôvült közfeladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet döntô többségben az állami
költségvetésbôl kell biztosítani. Támogatjuk azt az elképzelést is, melynek értelmében a gazdaság szereplôinek nyújtott többletszolgáltatások ellenértékébôl származó
bevételek kiegészíthetik az állami költségvetésbôl biztosított forrásokat.

* Tagjai:
AMSZ, ÁFEOSZ, IPOSZ, KISOSZ,
MGYOSZ, MOSZ, OKISZ, STRATOSZ,
VOSZ

2. Az új kamarai rendszerben nem tartjuk indokoltnak a területi kamarák önálló jogi
személyiséggel való felruházását.
3. A kamara tevékenységi körének ma még
részben állami feladatokkal bôvítése jól
szolgálhatja a vállalkozások érdekét.
Kiemelt jelentôséget tulajdonítunk a szakképzés fejlesztésének és felügyeletének korábbiaktól hatékonyabb mûködtetésének,
de ennek során elengedhetetlennek tartjuk a munkaadói érdekképviselet folyamatos részvételét.
A köztestületi kamara nem rendelkezhet
érdekképviseleti jogosítványokkal, nem
vehet részt a társadalmi párbeszéd intézményrendszerének munkájában, mint
• a társadalmi párbeszéd legmagasabb fóruma (OÉT plenáris ülés + OÉT szakbizottságok munkája),
• a munkaerô-piaci egyeztetés (MAT),
• az Ágazati Párbeszéd Bizottságok
(ÁPB),
• a Nemzeti ILO Tanács (NILO),
• a megyei/regionális munkaügyi tanácsok,
• Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
• a Munkaügyi Döntôbírói Szolgálat
• Munkaügyi Ellenôrzés Tanácsadó Testülete (METT)
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4. Az új törvénynek rögzítenie kell, hogy a
kamara a vállalkozások nevében nem köthet bérmegállapodást, nem lehet résztvevôje az országos, a középszintû és a vállalati szintû béralkunak, nem köthet több vállalkozásra kiterjedô regionális, szakmai,
ágazati kollektív megállapodásokat. A kamara tagjait nem kötelezheti, és nem
orientálhatja ezek elfogadására.
5. A köztestületi gazdasági kamara szerepét a
jövôben kizárólag a gazdaság fejlesztésé-

ben, koordinálásában, a piacvédelemben
és a szakképzésben tartjuk elfogadhatónak, mivel az államtól átvett feladatok
nem teszik lehetôvé számára, hogy érdekvita esetén érdekképviseleti (érdekérvényesítô, érdekvédelmi) szerepkörben tevékenységet folytasson a végrehajtó hatalommal szemben.

Budapest, 2011. március 10.
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Az Alkotmány koncepciójához fûzött
VOSZ álláspont

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) segíteni akarja az új Alkotmány alapos elôkészítését. Élve az alkotmányozási folyamatra irányuló nemzeti konzultáció lehetôségével az Országos Szövetség véleményt formál Magyarország Alkotmányának
szabályozási elveirôl, a vállalkozások társadalmi és gazdasági környezetét érintô kérdésekben.
A VOSZ fontosnak tartja, hogy a magyar
alaptörvény feltétlenül és hangsúlyosan tartalmazza a munka, a vállalkozás fontosságának
kiemelt szerepét Magyarország fennmaradásában és fejlôdésében. Mivel az általunk megismert alkotmány-koncepció csupán egyetlen
mondatban tesz említést a vállalkozási jogról,
az alábbi kiegészítéseket javasoljuk:
1. A VOSZ javasolja, hogy a bevezetôben szövegszerûen jelenjék meg: Magyarország piacgazdaság, további fejlôdésének alapvetô támasza az alkotó és értékteremtô munka. Az Alkotmány védi a
vállalkozás szabadságát és jogbiztonságát.
2. Az alapvetô rendelkezések között kell
feltüntetni, hogy
• az Alkotmány védi a munkavállalók
és munkáltatók érdekvédelmi és érdekképviseleti jogait, biztosítja a szociális párbeszéd folyamatos mûködését.

• az Alkotmány elismeri a munkán, illetve gazdasági tevékenységen (vállalkozáson) alapuló eredményeket, amelyek által létrehozott értékek elengedhetetlenül fontosak az emberek alapvetô szabadságjogainak érvényesüléséhez és érvényesíthetôségéhez, illetve
a házasság és család megfelelô védelmének biztosításához.
• a tulajdoni- és vállalkozási formák, illetve a gazdaság szereplôi egyenrangúak. A vállalkozások alapvetô joga a
szerzôdéskötési szabadság és a tulajdonszerzési jog.
• az Alkotmány a munkavállalót és a
munkaadót (vállalkozót) egyenjogú és
egyenlô védelemben részesíti.
• a közteherviselési kötelezettség
egyaránt vonatkozik a munkavállalóra és a munkáltatóra (vállalkozóra).A közteherviselésrôl törvény rendelkezzen, a vállalkozások terhei legyenek arányosak, segítsék a gazdasági fejlôdést (vállalkozások nemzetközi
versenyképességét). A közteherviselés
rendszere legyen hosszú távon kiszámítható és fenntartható.

Budapest, 2011. február 10.
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
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Vállalkozásvédelmi bizottság megalakítását
javasolja a VOSZ

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) ellenérzéssel fogadja, hogy a
Bér-és adómonitoring bizottság direkt bérszabályozási eszközök bevezetésével fenyegeti az
üzleti szféra munkáltatóit. A VOSZ elutasítja
annak lehetôségét, hogy parlamenti és kormányzati erôk közvetlen módon beavatkozzanak a vállalkozási szektor belsô ügyeibe, és
kényszerítô eszközöket alkalmazzanak béremelések megvalósításához.
A VOSZ álláspontja szerint a bér munkapiaci kategória, amely alkalmas a dolgozók
teljesítményének elismerésére, ösztönzésre és
differenciálásra. A vállalati bérfejlesztéseket
a tulajdonosok és munkáltatók nem külsô
(bizottsági) befolyásra, hanem a verseny-, a
jövedelemtermelô és költségviselô-képesség
ismeretében valamint a foglalkoztatás biztonságát szem elôtt tartva hajtják végre. Ennek
tudatában írták alá az Országos Érdekegyeztetô Tanács Munkáltatói Oldalának képviselôi
az idei évre érvényes kereset-ajánlást, amely
átlagosan és éves szinten 4–6 százalékos bérfejlesztést javasol. Nem minden munkáltatóra és nem minden munkavállalóra vonatkoztatva!
Rossz üzenet a monitoring bizottságtól,
hogy tizennyolc év szabad és sikeres béralkumechanizmusának pozitív tapasztalatait figyelmen kívül hagyva ismét a központi bérszabályozás eszközeiben gondolkodnak abban
a szférában, ahol az állam (önkormányzat)
nem tulajdonos, nem munkáltató. Ezzel az elképzeléssel sértik a vállalkozók önállóságát,
veszélyeztetik a meglévô munkahelyeket, az
érvényes kollektív megállapodásokat, a béren
kívüli juttatások rendszerét. Visszatetszô,
hogy a Rogán Antal vezette testület tagjai az
állami és önkormányzati tulajdonban lévô

vállalatoknál bértárgyalásokon vesznek részt,
és az üzleti szférában megtermelt valamint a
központi költségvetésbe befizetett vállalkozói
adóforintokból „nagyvonalúan” ígérnek és
biztosítanak fedezetet a közszolgálatban dolgozók jövedelmének kipótlásához. Kérdezzük:
a versenyszféra munkavállalói milyen központi forrásból, milyen fedezetbôl számíthatnak
hasonló juttatásra?
Ezért a VOSZ azt javasolja, hogy a parlamenti képviselôk másik csoportja alakítsa
meg a Vállalkozásvédelmi bizottságot, amely
tevékenysége során feltárja és megjelöli azokat a központi (költségvetési) tartalékokat és
alapokat, amelyek lehetôvé teszik, hogy a
veszteséges, nehéz helyzetben lévô, alacsony
tôkeellátottsággal rendelkezô és hitelfelvételi
problémákkal küzdô hazai kis- és középvállalkozások a jelzett munkavállalói körben a bérfejlesztéseket végre tudják hajtani. A Vállalkozásvédelmi bizottság elemezze az egyes, nehéz gazdálkodási körülmények között mûködô
vállalkozási csoportok jövôbeni lehetôségeit,
beruházási és fejlôdési potenciálját, s tegyen
javaslatot a hátrányos helyzetben lévô vállalkozások megsegítésének módozataira.
A VOSZ továbbra is tiszteletben tartja
2010. december 2-i OÉT-megállapodás kötelezô (minimális bér, garantált bérminimum)
és nem kötelezô elemeit (4–6%-os bérajánlás), de határozottan visszautasítja a barátságtalan, a partneri együttmûködés szellemének
ellentmondó és kényszerítô jellegû központi
törekvéseket.
Budapest, 2011. március 10.
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
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VOSZ delegáció Egyiptomban

2011. január végén magyar kormánydelegáció
utazott Egyiptomba Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével.
Az üzleti delegációba meghívást kaptak a
VOSZ szakemberei is.

A látogatás keretében a VOSZ Együttmûködési Megállapodást írt alá az Egyiptomi Üzletemberek Szövetségével. A megállapodás
keretet teremt a két ország gazdasági szereplôinek jövôbeni szorosabb együttmûködéséhez.

Csicsáky Péter, a VOSZ soros elnöke aláírja a dokumentumot
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Széchenyi Kártya
Program

A Széchenyi Kártya a vállalkozások hitelességének jelképe lett. A Széchenyi Kártyás
vállalkozások a tulajdonosok személyes garanciájának és a többlépcsôs hitelbírálatnak
köszönhetôen nemcsak megbízhatóbbakká
váltak üzleti partnereik szemében, de a kártyabirtokosok gazdasági stabilitása is megnövekedett.
Mára a Széchenyi Kártya Konstrukció
Programmá fejlôdött, így elérhetô a három
éves Széchenyi Forgóeszközhitel és az akár 10
éves futamidejû Széchenyi Beruházási Hitel,
2011-tôl pedig a Széchenyi Önerô Kiegészítô,
és Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitelek is.
A Széchenyi Kártya Program koordinálását a KA-VOSZ Zrt. végzi:
1062 Budapest, Váci út 1-3.
(WestEnd Irodaház „A” torony, I. emelet)
Ügyfélszolgálat: (06/1) 302-0855
Kék szám: (06/40) 200-427
(Helyi tarifával hívható!)
E-mail: kavosz@kavosz.hu
www.kavosz.hu

A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM
ELEMEI:
1.
2.
3.
4.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
Széchenyi Forgóeszközhitel
Széchenyi Beruházási Hitel
Széchenyi Önerô Kiegészítô, ill. Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitelek

A SZÉCHENYI KÁRTYA
FOLYÓSZÁMLAHITEL
A Széchenyi Kártya továbbra is a legkedvezôbb lehetôség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására. A Széchenyi
Kártya a már mûködô mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) részére kialakított,
kedvezményes kamatozású, állami kamat- és
garanciadíj-támogatásban részesített hitelkonstrukció.
Miért Széchenyi Kártya Folyószámlahitel?
Kedvezô, hiszen a kamat mértéke jelenleg
havi 1% alatt van, már 2 hét alatt akár 25
millió Ft hitelhez juthat, gyors és egyszerûsített hitelbírálat, csökkentett adminisztráció,
akár ingatlanfedezet nélkül, az ország több
mint 220 pontján igényelhetô, használható
átutalással, illetve a MasterCard üzleti bankkártyával készpénzfelvételre, bankkártyás vásárlásra.
A Széchenyi Kártyát minden olyan
KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában
legalább egy éve (10 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) mûködik.
Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozásának ne legyen lejárt köztartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatban meghatározott
egyéb feltételeknek.

Szervezeti Hírek
Hitelkérelmét a regisztráló irodákban, azaz
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a területi kereskedelmi és iparkamarák, vagy a KA-VOSZ Zrt. irodáiban nyújthatja be.
A Széchenyi Kártya igényléséhez szükséges igénylési lapokat ezekben az irodákban is
beszerezheti, de letöltheti a www.kavosz.hu
weboldalról is vagy akár az interneten is ki lehet tölteni a http://igenyles.kavosz.hu oldalon!
Az irodákban dolgozó kollégák segítséget
nyújtanak Önnek az adatok kitöltésében és a
szükséges dokumentumok beszerzésében is. A
regisztráló irodák a befogadott hitelkérelmet a
konstrukcióban résztvevô hitelintézetek közül
az Ön által kiválasztott Bankba/ Takarékszövetkezetbe továbbítják. A pozitív bírálatot
követôen a Bank/Takarékszövetkezet köti
meg az Ön vállalkozásával a szerzôdést és nyitja meg a hitelkeretet.
A HITELKERET ÖSSZEGE
A Széchenyi Kártya hitelkerete 500 000 Ft
vagy 1 000 000 Ft és 25 millió Ft között egymilliónként emelkedô összegû lehet. Hitelkeretének módosítását a futamidô alatt is kérheti.
A HITEL FUTAMIDEJE
A hitel futamideje a hitelszerzôdés aláírásától
számított 1 év, amely a felülvizsgálati kérelem
benyújtásával és a bank pozitív bírálata esetén további egy évre automatikusan (újabb
hitelszerzôdés megkötése nélkül) meghosszabbodik, így Ön a feltételek teljesülése
esetén két évig tudja használni Széchenyi
Kártyáját.
A második év leteltekor újabb 1+1 évre
igényelheti a Széchenyi Kártyát.
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1 000 000 Ft esetén összesen 37 600 Ft, 5 millió Ft esetén pedig 108 000 Ft.
A kártyadíj tartalmaz minden induló költséget, egyéb (bírálati, számlanyitási stb.) díjak
nincsenek.
A hitel kamata – az állami támogatásnak
is köszönhetôen – jelenleg havi 1% körül van.
A hiteldíjat (a kezelési költségeket is figyelem bevéve) a hitelnyújtó negyedévente
terheli a vállalkozás számlájára.
A 2011. december 31-ig megkötött szerzôdésekhez az állam 1% állami kamattámogatást ill. ezen túl pedig garanciadíj-támogatást
is biztosít.
A HITEL BIZTOSÍTÉKAI
Társas vállalkozások esetén a vállalkozás
többségi tulajdonosának/tulajdonosainak
készfizetô kezessége.
Egyéni vállalkozónál bármely nagykorú,
(az üzletszabályzat szerinti) magánszemély
készfizetô kezessége.
A hitelezô bank javára kiállított felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására vállalkozása más hitelintézetnél vezetett
pénzforgalmi bankszámlá(i)ra.
10 millió Ft feletti hitelösszeg esetén a
hitelezô bank a vállalkozás hitelképességének függvényében ingatlanfedezetet is kérhet.
A hitelhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizetô kezessége kapcsolódik.
VÁLASZTHATÓ HITELINTÉZETEK
A hitelt jelenleg az Ön választása szerint az
OTP Bank Nyrt., az Erste Bank Hungary Zrt.,
az MKB Bank Zrt., a Gránit Bank Zrt., a Magyarországi Volksbank Zrt. és az általa, valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
által képviselt takarékszövetkezetek/Bankok
folyósítják.

A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel teljes összegének visszafizetése a szerzôdés lejáratának napján esedékes.

SZÉCHENYI
FORGÓESZKÖZHITEL

KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK
A hitelkeret megnyitásakor a hitelkeret nagyságától függô kártyadíjat és a garanciadíj vállalkozásra jutó részét kell kifizetni, ami pl.

A Konstrukció nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál.
Hosszabb, akár 36 hónapos futamideje
miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanya-
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gok, árukészletek) finanszírozására alkalmas, mellyel vállalkozása egy egyszerûen
elérhetô és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthat.
A HITEL FUTAMIDEJE
A maximális 3 éven belül Ön határozhatja
meg vállalkozása számára az optimális futamidôt, így szabadon tervezheti vállalkozása pénzügyeit.
A HITEL ÖSSZEGE
Az igényelhetô hitel 1 millió Ft-tól max. 25
millió Ft-ig 100 000 forintonként emelkedô,
rugalmasan alkalmazkodva vállalkozásának finanszírozási igényeihez.
Egy vállalkozásnak egy idôben akár több
Forgóeszköz hitele is lehet, de maximum 25
millió Ft összegben.
A HITEL BIZTOSÍTÉKAI
A fontosabb feltételek, az igénylés menete és
a biztosítékok köre szinte azonos a Széchenyi
Kártya Folyószámlahitelnél megszokottakkal,
így Forgóeszközhitel esetében is a vállalkozás
tulajdonosának (ill. egyéni vállalkozó esetén
a vállalkozótól különbözô magánszemély) személyes garanciája (kezességvállalása) a fô biztosíték.
A HITEL FOLYÓSÍTÁSA
ÉS TÖRLESZTÉSE
A Forgóeszközhitel folyósítása a készletekrôl,
alapanyagokról vagy szolgáltatásokról szóló
számla alapján történik.
A törlesztés havi gyakorisággal történik,
az akár 8 hónapos türelmi idô lejáratát követôen.
A 2011. december 31-ig megkötött szerzôdésekhez az állam 2% állami kamattámogatást ill. ezen túl pedig garanciadíj-támogatást is biztosít az ügylet teljes futamidejére.

SZÉCHENYI
BERUHÁZÁSI HITEL
A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb
50 millió Ft összegû, akár 10 éves futam-

idôre is igényelhetô, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásai, fejlesztései megvalósítását segítô hitel, mely
hosszú távon szolgálja Vállalkozása mûködését, versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez.
A hitel felhasználható ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére, új és akár használt
gépek, tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a
beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre is.
A HITEL ÖSSZEGE
Az igényelhetô hitel min. 1 000 000 Ft, majd
100 000 forintonként emelkedô összegû egészen 50 millió Ft-ig.
A Széchenyi Beruházási Hitel esetében az
igénylônek a tervezett beruházás összköltsége
min. 20%-ának megfelelô saját erôvel szükséges rendelkeznie.
A HITEL FUTAMIDEJE
A hitel futamideje min. 12, max. 120 hónap,
ezen belül a max. 18 hónapos rendelkezésre
tartási idô alatt bármikor – akár több részletben is – lehívható.
A HITEL FOLYÓSÍTÁSA
ÉS TÖRLESZTÉSE
A hitel folyósítása a beruházáshoz kapcsolódó
beszerzésekrôl stb. szóló számla alapján történik. A beruházás megtérülésétôl függôen akár
2 éves türelmi idôt is kaphat a vállalkozás, a
törlesztést csak a türelmi idô letelte után kell
megkezdeni havi, vagy negyedéves gyakorisággal.
A HITEL BIZTOSÍTÉKAI
A hitel fô biztosítéka a beruházás tárgya (de a
beruházás tárgya mellett az ügyfélminôsítéstôl
függôen, attól eltérô ingóságot, illetve ingatlant is kérhet a Bank).
A banki hiteldöntésnél fontos a vállalkozás által benyújtott, reális tartalmú egyszerûsített üzleti terv. A 2011. december 31-ig megkötött szerzôdésekhez az állam 2% kamattámogatást, ezen túl pedig garanciadíj támogatást is biztosít az ügylet futamidejének elsô három évére.

Szervezeti Hírek
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SZÉCHENYI ÖNERÔ KIEGÉSZÍTÔ,
ILL. TÁMOGATÁST MEGELÔLEGEZÔ
HITELEK

500 000 Ft, a maximális hitelösszeg 50 millió
Ft, és ezek között 100 000 forintonként emelkedô összegû lehet.

A Széchenyi önerô Kiegészítô Hitel az Európai Uniós pályázati források sikeres felhasználását segíti azzal, hogy a megalapozott
üzleti és fejlesztési tervekkel rendelkezô
KKV-k elegendô önrész hiányában is belevághatnak beruházási, fejlesztési céljaik
megvalósításába.
A pályázni kívánók ezen túl optimálisan
strukturált, célzott finanszírozási háttérrel
tervezhetik a beruházásaik és vállalkozásuk
jövôjét. A Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel jellemzôen a projekt befejezését
követôen folyósításra kerülô támogatások
elôfinanszírozására szolgál.
A Széchenyi Önerô Kiegészítô, illetve a
Széchenyi Támogatást Megelôlegezô hitelek
által kínált lehetôség a KKV-k pályázati esélyeinek növelését és a pályázatból történô
beruházások sikeres megvalósítását célozzák
meg.

A HITEL FUTAMIDEJE
A hitel futamideje Támogatást Megelôlegezô
Hitel esetén 1–5 évig terjedhet, Önerô Kiegészítô Hitel esetén 1 és 10 év közötti lehet.

A HITEL ÖSSZEGE
Az igényelt Önerô Kiegészítô vagy Támogatást Megelôlegezô Hitel összege minimum

A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel törlesztése Önerô Kiegészítô Hitel
esetén a türelmi idô után havi vagy negyedéves részletekben történik. A Támogatást
Megelôlegezô Hitel esetén a folyósításra került támogatásokból kerül a hitel törlesztésre.
A 2011. december 31-ig megkötött szerzôdésekhez az állam 2% kamattámogatást, ezen
túl pedig Önerô Kiegészítô Hitel esetén garanciadíj-támogatást is biztosít az ügylet futamidejének elsô három évére.

Jelen tájékoztatás nem teljes körû, a részletes feltételeket a KA-VOSZ Zrt. mindenkor
hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata tartalmazza, amely honlapunkon
(www.kavosz.hu) megtekinthetô.

Szervezeti Hírek
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Takarékszövetkezetek, vállalkozók
és a Széchenyi-kártya

Hat éve csatlakoztak a Széchenyi-kártyát forgalmazók közé a takarékszövetkezetek, melyek ebben a minôségükben igen elôkelô helyet vívtak ki maguknak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kívánnának ezen a téren tovább lépni, mégpedig úgy, hogy az a vállalkozóknak is megfeleljen. A mikéntrôl egyeztettek január 27-én délután a felek a Café Freiben tartott fórumon.

Itt a megyében hat takarékszövetkezet
mûködik, ezeknek ötvenhat kirendeltsége
van, gyakorlatilag csaknem minden második
településen elérhetôk. Szolgáltatásaik, felkészültségük, személyi hitelességük megfelel a
kor követelményeinek – mondta a megyei elnök. Majd azzal folytatta: - Szeretnénk a Széchenyi –kártya kapcsán is elôsegíteni azt,
hogy a vállalkozók ezeket a pénzintézeteket

Gazsi Ferenc, a VOSZ Nógrád Megyei
Szervezetének elnöke a fórumot megelôzô tájékoztatójában azt hangsúlyozta, hogy a vállalkozók szövetsége az egyik forgalmazója a
„Széchenyi-kártyatermékeknek”, többek közt
a hitelkártyának, a folyószámla- és a beruházási hitelnek.

vegyék igénybe. Egy olyan érdekeltségi viszony kellene tehát, ami mindenkinek, legfôképpen pedig a vállalkozóknak jó. Ennek érdekében fórumra, egyeztetésre hívta össze a
megyei VOSZ a takarékszövetkezeti vezetôket, s itt volt az Év bankára címmel tavaly kitüntetett Csicsáky Péter is.

Szervezeti Hírek

A Takarékbank Zrt elnök vezérigazgatója
egyebek közt arra hívta fel a figyelmet, hogy a
takarékszövetkezetek 2004 októberében csatlakoztak a Széchenyi –kártyát forgalmazókhoz, s ez alatt a hat év alatt elért eredményeik
alapján meglehetôsen elôkelô helyet vívtak
ki ezen a téren maguknak. Az országos tizenhétezerbôl hétezret ezek értékesítették.
Most azért vagyunk itt, mert ettôl az évtôl
új lehetôségeket is kínál a kártya, így a három
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évre kiterjedô forgóeszköz-, valamint beruházási hitelt is lehet a szóban forgó konstrukció
keretében kapni. Ezek a változások is indokolják az egyeztetés szükségességét, de a korábbi,
és a jövôben elinduló termékekre vonatkozó
gyakorlati kérdéseket szintén fontos áttekinteni.

VOSZ Nógrád Megyei Szervezete
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A Magyar Védjegy Egyesület
Ügyvezetô Elnöke
Gláser Tamás

A Magyar Védjegy Egyesület 2011. február
01-én ünnepelte 20. évfordulóját. Az Egyesület két évtizede kiemelkedô tevékenységet
folytat az iparjogvédelmi szakma és annak
szomszédos jogterületein tevékenykedô szakmai szervezetekkel együtt az iparjogvédelmi és
szerzôi jogok, valamint az innováció minél
hatékonyabb mûködésében, tevékenységével
kiemelkedô szerepet vállalt az érintett szakterületek jogalkotásában, jogérvényesítésében,
illetve ezen jogszabályok széles körben történô megismertetésében. Az Egyesület a két évtized során jelentôs számú magyar- és nemzetközi rendezvényt szervezett és bonyolított le,
amelynek eredményeként az Egyesület mind
Magyarországon, mind nemzetközileg igen
elismertté vált. Az erkölcsi elismerések sorából kiemelkedik, hogy 2009-ben az Egyesület
a Szellemi Világnapján tevékenységéért kitüntetô oklevelet kapott.
A Magyar Védjegy Egyesület 1995. óta a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társult tagja.

Az Egyesület 2011. február 14-én tartotta
tisztújító közgyûlését, amelynek során az
Egyesület új elnökséget választott. Az Elnökség Gláser Tamás, alapító fôtitkárt egyhangúlag 5 évre az Egyesület ügyvezetô elnökévé választotta, ezzel a magyar iparjogvédelem és
szerzôi jogi szakma egyik elsô számú vezetôjévé vált.
Gláser Tamás a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának alelnöke a VOSZ alapítása óta a Szövetséget két évtizede képviseli az iparjogvédelem és szerzôi jog területén számtalan témában. Megjegyzendô az, hogy az iparjogvédelem és szerzôi joghoz kapcsolódó Hamisítás
Elleni Nemzeti Testületnek a VOSZ nevében
a szakmai oldal vezetôje, illetve többek között
a VOSZ képviseletében jelentôs szerepet játszik a Nemzetközi Kamarák Szövetségének
Magyar Nemzeti Bizottságának vezetésében,
valamint a nemzetközi szervezet képviseletében.
Közismert az is, hogy Gláser Tamás az elmúlt két évtizedben a KKV szektor jogérvényesítô tevékenységét folyamatosan segítette
és támogatta, és információink szerint több
száz vállalkozás jogvédelmét eredményesen
képviseli.
Gláser Tamás újonnan választott ügyvezetô elnök közismerten a Szövetségünket számtalan egyéb területen hosszú évek óta eredményesen képviseli, jelen idôszakban az építésgazdaság területén, a fogyasztóvédelem területén, valamint a tisztességtelen piaci magatartás szakterületein.
Az újonnan megválasztott funkciójához
gratulálunk és sok sikert kívánunk!

Szerkesztôség

Tájékoztató
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2010 nyertesei és vesztesei –
iparágak és megyék

Jelentôsen nôtt a cégek bedôlési aránya az
elmúlt három évben, áll a Dun & Bradstreet (D&B) nemzetközi cégminôsítô elemzésében. Míg 2008-ban a cégek 2,3 százaléka
került fizetésképtelenségi eljárás alá, addig
2009-ben már 2,84 százalékuk, 2010-ben
pedig 3,20 százalékuk. A bedôlési arány tekintetében az építôipar vezetett 2010-ben,
mivel a közel 6 százalékos mutató itt azt jelezi, hogy minden 100 építôipari cégbôl 6 fizetésképtelenné vált tavaly.
A nemzetközi cégminôsítô, Dun &
Bradstreet Hungária Kft elkészítette elemzését, mely 2008-2010 vonatkozásában vizsgálja
a magyar gazdaságban a vállalkozások összetételét, az iparágak jelentôségének, kockázatosságának állapotát, változását, a fizetési késések alakulását.

Társas vállalkozások száma, összetétele,
új cégalapítások
A gazdasági helyzet továbbra sem vette el a
cégalapítási kedvet, a vállalkozások száma Magyarországon folyamatosan növekszik, 2010
végére megközelítette az 560 ezret. A növekedés üteme viszont egyértelmûen lassul. A
2007-rôl 2008-ra bekövetkezett 5,65%-os cégszám-bôvülési lendületet 2008-ról 2009-re egy
szerényebb, de még mindig jelentôs 4,44 %-os
gyarapodás követte, 2009-rôl 2010-re pedig
tovább csökkent a növekedési ütem 4,04 százalékra. A cégalapítási korlátok az elmúlt
években csökkentek, de a tendenciából az látszik, hogy egyre kevesebben vélik úgy, hogy
meggondolatlan cégalapítással sikerül áthidalni a válság okozta nehézségeket. A gazdaság

stabilizálódásának egyik sikertényezôje az lenne, ha egyre több lenne az értékelhetô mértékû, például legalább 100 millió Ft éves árbevételt felmutatni képes nyereséges vállalkozás,
amire jelenleg csupán a magyar cégek alig 8
százaléka képes.
Az elôzô évekhez hasonlóan a magyar cégek több mint fele 5 fô iparágba csoportosul.
Érdekes kérdés, hogy a válság mennyiben rendezte át az egyes szektorok jelentôségét. A cégek több mint 14%, szakmai, tudományos fôtevékenység alatt (tanácsadás, mérnöki, reklámipar, további szakértôi tevékenységek, pl.
jogi, adó) tevékenykedik. Az 5 fô iparágba
nem meglepô módon beletartozik a nagykereskedelem, a kiskereskedelem, valamint az
ingatlanügyletekkel és a kockázatos építôiparral foglalkozó cégek. Az elmúlt két évben a
legnagyobb arányban a szakmai, tudományos,
mûszaki tevékenységgel, a pénzügyi, biztosítási tevékenységgel és az adminisztratív és szolgáltatást támogató fôtevékenységgel bejegyzett vállalatok aránya nôtt.
A cégszám növekedés nem egységes megyénként, mivel van olyan megye, ahol 10
százalékkal csökkent az új cégek alapítása, míg
egyes területeken 10 százalékkal nôtt a cégalapítási kedv 2010-ben az elôzô évhez képest.
Vas és Nógrád megyében jelentôsen mérséklôdtek a cégalapítások, Pest, Csongrád és Heves megyében pedig 10 százalékot meghaladóan nôttek 2009-hez képeset. A Nógrád megyei cégszám-csökkenést tetézi, hogy ezen a
területen mûködik az országban a legkevesebb
vállalat, a magyar cégek csupán 0,92 százaléka. A lakosság aránya Magyarországon ugyan
Nógrád megyében a legkisebb (2 %), de a cégek még ennél is kisebb arányban találhatók
itt.

Tájékoztató
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Új cégalapítások változása megyénként 2009–2010

Fizetési határidôk, fizetési késedelmek
Az átlagos fizetési határidô az elmúlt három évben folyamatosan csökkent; 2010ben 29,4 nap volt, szemben a 2009-es
30,5-tel. A fizetési határidô csökkenésének oka azonban nem egyértelmûen a fizetési fegyelem javulását mutatja, hanem
a cégek cash flow problémák elkerülésére való törekvését. A nehéz gazdasági
helyzetben sokan a megszokottnál rövidebb fizetési határidôket szabnak, hogy
kintlévôségeik nagyságát csökkentsék.
D&B Fizetési tapasztalatok programja a
résztvevôk összes fizetési tapasztalatára,
évente több millió számlára támaszkodva
vizsgálja a fizetési szokásokat, melyben
pozitív és negatív fizetési tapasztalatok
egyaránt szerepelnek. 2010-ben a számlák 53,6 százalékát idôben egyenlítették
ki, ez az arány 2009-ben alig érte el az 50
százalékot. Ezt a tendenciát azonban
mégsem könyvelhetjük el egyértelmûen
pozitívnak, mivel elôfordulhat, hogy a
vevôi bizalom megingása miatt egyre
több cég csak abban az esetben szállította le áruját, ha a vevô elôre utalással teljesített.
Az iparágak közül kiemelkedôen nagy fizetési határidôkkel dolgoznak a papíriparban,
ahol az átlagos fizetési határidô meghaladja az

50(!) napot, így a 2010-ben jellemzô 26 napos
fizetési késedelem miatt az iparág partnerei átlagosan 86 nap alatt jutottak pénzükhöz. A
fôbb papíripari szereplôk már felismerték ezt a
problémát, és a legtöbben számos információt
használnak fel vevôminôsítésük során, többek
között figyelembe véve partnereik fizetési szokásait is. A papíriparon kívül a legmagasabb
fizetési határidô az építôiparban, a gumitermékek gyártása területén és a gépiparban fordul elô. A papíripar és az építôipar a legnagyobb átlagos késedelmet produkáló szektorok „toplistáján” is szerepel, azonban 2010ben a legmagasabb átlagos késedelem (38,5
nap) az ingatlanügyletek területén volt jellemzô. A fizetési késedelmek összesítése és
vizsgálata kiváló eszköz a fizetésképtelenség
bekövetkeztének elôrejelzésében.
2010-ben a legtöbbet a fôváros környékén
tevékenykedô cégeknek kellett várniuk, hogy
számláikat partnereik kiegyenlítsék. Érdekes,
hogy 2009-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye cégei voltak pénzhez jutás szempontjából
a legnehezebb helyzetben, mivel közel 58 nap
alatt jutottak a cégek átlagosan pénzükhöz,
most viszont „csupán” 47 nap alatt, ami alatta van az országos 49 napos átlagnak. Sajnos
azonban itt is feltételezhetô, hogy nem a gazdasági fellendülésnek köszönhetô a mutatók
javulása, hanem a fizetési konstrukciók szigorításának.

Tájékoztató
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Átlagos pénzhez jutási idô 2010-ben /nap/ (átlagos fiz. határidô + átlagos fiz. késedelem)

Fizetésképtelenségi eljárások,
szektoriális kockázatok
A fizetésképtelenségi eljárások rekordot döntöttek 2010-ben, mivel számuk 17 százalékkal
nôtt a 2009-es évhez képest. Nem elég azonban csak a felszámolások és a csôdök számának alakulását elemezni, mivel a mûködô társas vállalkozások száma is nô, ami több fizetésképtelenségi eljárást von maga után. A tendenciák egyértelmû kimutatására használja a
D&B a bedôlési arányt, mely a felszámolások

és csôdeljárások számát a mûködô cégek számához viszonyítja. Az elmúlt években a bedôlési arány alakulása sajnálatos módon erôsen
negatív tendenciát mutat. Míg 2008-ban 2,3
százalék volt ez a szám, addig 2009-ben már
2,84 százalék, 2010-ben pedig jelentôsen
meghaladva a 3 százalékot, a cégek 3,20 százaléka került fizetésképtelenségi eljárás alá. Az
elôzô évhez hasonlóan a D&B idén is közzéteszi a szektorok és megyék bedôlési arányait
tartalmazó listáját a gazdaság szereplôinek tájékoztatása érdekében.

A 10 legkisebb bedôlési arányt felmutató iparág 2010

Tájékoztató
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A 10 legnagyobb bedôlési arányt felmutató iparág 2010

2010-re a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása területen tevékenykedô
vállalatok bedôlési aránya javult, így felkerült
a legkisebb bedôlési arányt felmutató iparágak 10-es listájára. A 2009-ben még jól szereplô pénzügyi, biztosítási iparág lekerült a lista 5-ik fokáról, egészen a 11. helyre, azaz a fi-

zetésképtelenségi eljárások aránya ezen a területen jelentôsen nôtt. A legnagyobb bedôlési
arányú iparágak listáján látható, hogy a gazdasági helyzet által különösen sújtott gépjármû-, motorkerékpár kereskedelem, javítás
iparág bedôlési aránya jelentôsen nôtt a múlt
évben.

Megyék fizetésképtelenségi rangsora 2010 – Kezdve a legkevésbé kockázatos megyével

Tájékoztató
A megyék listáját a tavalyi évhez hasonlóan Pest megye vezeti, azonban a korábbi
második Gyôr-Moson-Sopron megye cégei a
11. helyre csúsztak. Tolna, Hajdú-Bihar és Békés megyében csökkent 2010-ben a cégbedôlések aránya, ami remélhetôleg már a stabilizáció jele. A tavalyi évhez hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyében a
legmagasabb a bedôlési arány. A keleti régióban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelentôsen megnôtt a fizetésképtelenségi eljárások
aránya, és a 2009-es 6. helyrôl a 18. helyre került.

Mi várható 2011-ben?
A statisztikai és szakértôi alapokon nyugvó
D&B Failure Score évek óta kiemelkedô elôrejelzô képességgel vetíti elôre, hogy adott cég
milyen valószínûséggel kerül fizetésképtelen-
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ségi eljárás alá, értéke minél nagyobb, annál
kevésbé kockázatos egy cég, az alacsonyabb
értékek magasabb kockázatot jelentenek. Demográfiai, pénzügyi, fizetési és egyéb gyûjtött
adatok alapján, dinamikusan, a cégeket a gazdaság egészéhez viszonyítva értékeli. Az összes
minôsített cég Failure Score értékeinek átlaga
- mely a társas vállalkozások egészének állapotát jellemzi - 2010 áprilisa után kis mértékben, de emelkedett. Volt ugyan egy kisebb
megtorpanás és enyhe csökkenés a negyedik
negyedévben, de a tendencia biztató. A növekvô Failure Score érték arra enged következtetni, hogy a cégek kockázati szintje valamelyest csökken, és remélhetôleg elkezdôdött
egy lassú javulás, azonban a rekordnagyságú
éves bedôlési arány nem engedi, hogy a gazdaság szereplôi hátradôljenek.
forrás: http://www.dbhun.hu/news/
2010-nyertesei-vesztesei-–-iparagak-megyek
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Szûrôvizsgálatok világszínvonalon!
Szolnoki VOSZ tag sikertörténete

2000 decemberében Dr. Kapitány István megnyitotta a Szent István Patikát Szolnokon, a
Verseghy út 5. szám alatt. A gyógyszertár mûködését egyre bôvülô kapcsolatok és ismertség
jellemzi, ahol versenytársak nincsenek, a piac
statikus.
2007-tôl a gyógyszer kereskedelemben bevezetett szabadpiaci szabályozás, újabb patikák nyitásának lehetôségét teremtette meg
országszerte, a konkurencia megjelenése új
marketing eszközök bevonását, valamint
olyan új, hiánypótló egészségügyi szolgáltatás
feltételrendszerének megteremtését indukálta, mely a sorban álló, diagnosztikai és szakorvosi vizsgálatokra váró lakossági csoportoknak teremt kulturált környezetben, magas
technikai szinten szûrô és szakorvosi lehetôségeket.
Évtizedek óta folyamatosan súlyos aggodalom forrása a hazai lakosság rossz egészségügyi
állapota. A születéskor várható átlagos élettartam férfiak esetében messze elmarad az európai unió átlagától.
Halálokokban listavezetôk vagyunk. Szív
és érrendszeri betegségekben háromszor
annyian halnak meg Magyarországon, mint az
EU-ban. A rosszindulatú daganatos betegsé-

gek következtében messze az európai átlag fölött halnak meg honfitársaink. Férfiaknál a
tüdôrák, nôknél az emlôrák szedi áldozatait.
Magas a méhnyakrákban elhunytak száma és
mindkét nemnél folyamatosan emelkedik a
vastag és végbélrák miatti halálozás.
Az okok hátterében meghatározóan jelen
van az egészségtelen életmód, a hiányos egészségkultúra és a környezetszennyezés. Sokan
önpusztító életmódot folytatnak, nem veszik
igénybe a szûrôvizsgálatokat, és az egészségügyi ellátás különbözô formáit.
Városunkban, a fenti betegségek magas
elôfordulási arány ellenére, relatíve kevés a
velük foglalkozó speciális szakorvosi rendelések száma. A betegek gyakran hosszú elôjegyzési idô után jutnak megfelelô diagnosztikai és
szakorvosi vizsgálatokra.
A fentiekben megfogalmazott tények hatására döntött úgy cégünk, hogy Európai
Uniós pályázat segítségével végrehajtunk egy
olyan mûszerfejlesztési projectet, amelynek
segítségével házon belül biztosítunk lehetôséget a diagnosztikai és szakorvosi vizsgálatokra
sorban álló lakosság részére.
A fejlesztés tervezése 2010 tavaszán indult, majd a sikeres Uniós pályázaton történô

Szervezeti Hírek
részvétel után, 2010 októberében az alábbi gépek beszerzését indította el a vállalkozás:
Csúcstechnológiájú ultrahang diagnosztikai rendszer, mely jelenleg Szolnok legkorszerûbb berendezése - SIEMENS Acuson X300
PE ultrahang -. A készülékhez kapcsolódó
vizsgálati fejek az alábbi szûrések elvégzésére
nyújtanak lehetôséget:
• Ultrahang vizsgálatok: nyaki-, pajzsmirigy-, emlô-, here-, lágyrész-, hasi és
kismedencei ultrahang
• Keringésvizsgálatok: nyaki verôerek,
végtagok verôereinek és visszereinek
vizsgálata, érelmeszesedés korai stádiumának vizsgálata
• Nôgyógyászati UH vizsgálat: hüvelyi
ultrahang, méh, méhnyálkahártya, petefészkek, tüszôérés
• Kardiológia: szívultrahang.
A szívultrahang vizsgálat mellett, a rendelkezésünkre álló kardiológiai eszközrendszer
lehetôvé teszi a nyugalmi és terheléses EKG,
a 24 órás HOLTER EKG, valamint a 24 órás
vérnyomásmérés elvégzését, ezzel megteremtve egy teljes körû kardiológiai szûrés és szakorvosi ellátás lehetôségét
A létesítmény recepcióján került telepítésre olyan informatikai állomás, mely a betegfelvételi adminisztrációs részen felvett adatokkal kiszolgálja az UH képeket archiváló,
feldolgozó munkaállomást. A munkaállomás
tárolja és archiválja a páciensek adatait és képeit, a törvényben szabályozott adatvédelmi
elôírások betartásával. Betegeink igény szerint az elkészült képeket képnézegetô szoftverrel CD-n, ill. DVD-n átvehetik. A kiemelkedô színvonalú technikának köszönhetôen, orvosaink vizsgálat közben is tudnak konzultálni hazai vagy külföldi szakemberekkel, átküldve nekik a beteg felvételeit
Mûködô szakorvosi rendeléseink:
• Általános belgyógyászat
• Általános kardiológia
• Ultrahang diagnosztika
• Angiológia (érvizsgálat)
• Reumatológia
• Neurológia
• Urológia
• Pszichiátria
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• Diabetológia
• Endokrinológia (pajzsmirigy és hormonális betegségek kivizsgálása és kezelése)
• Családorvostan
• Foglalkozás egészségügy
Gépjármû vezetôi jogosítványok egészségügyi alkalmassági vizsgálatához 2011. január 1. naptól a jogszabályi elôírások alapján
egyes szakorvosi vizsgálatokat is el kell végeztetni a családorvos beutalása alapján.
Ezekre a különbözô szakorvosi vizsgálatok elvégzésére gyors lehetôséget biztosítanak rendelôink bejelentkezés alapján a közzétett árlista szerint.
A Szent István Egészségház kitûzött céljának tekinti, hogy magánszemélyek mellett cégeknek is végezzen szûrôvizsgálatot, mely a
VOSZ-ra és így a VOSZ munkatársaira is vonatkozik. A cég dolgozóinak 20%-os kedvezményt biztosítunk minden vizsgálat eredeti
árából, mellyel reméljük motiválni tudjuk
Önt is, hogy részt vegyen szûrôvizsgálatainkon, mely nagy segítség lehet a betegségek
megelôzésében vagy korai felismerésében.
A Szent István Egészségház nyugodt kellemes környezetben található. A helyszínt jó
megközelíthetôség jellemzi tömegközlekedéssel is. Ingyenes parkolási lehetôség biztosított.
A vizsgálatok, szolgáltatások árairól önök elôzetesen az idôpont egyeztetés során tájékoztatást kapnak. További információ weblapunkon található. A szolgáltatások kifizetése
készpénzzel és bankkártyával egyaránt történhet. Egészségpénztáron és biztosítón keresztül
is megoldható, amennyiben önök erre vonatkozó élô szerzôdéssel rendelkeznek. A szolgáltatásaink árairól, a különbözô szakrendelések
idôpontjáról és az elôjegyzéssel kapcsolatban
Önök elôzetesen tájékoztatást kapnak.
További információért kérjük hívja a 0656-524-082 telefonszámot, vagy látogasson el
weblapunkra: www.uhszolnok.hu.
Mert az egészség a legnagyobb érték!
Dr. Kapitány István
ügyvezetô
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Bemutatkozik
a VOSZ új tagja,
a Magyar Ital és Áruautomata
Szövetség
A kávé Magyarországon népszerû ital, a nap
egy csésze kávéval kezdôdik az emberek többsége számára. A kávéfogyasztók elvárásait akik az Italautomata Szövetség tagságának gépeit választják - minôségi szolgáltatás elégíti
ki.

mákban, kedvére válogathat a megbízható
üzemeltetôink közül.

A MIÁSZ jelenleg 50 tagot számlál. A
Szövetség célja, hogy tagsága számára az italés áruautomaták és szolgáltatások elterjedését, fejlôdését segítse, érdekképviseletet
nyújtson. A fogyasztók védelmének érdekében figyelemmel kísérje a minôségvédelmi
elôírásoknak a MIÁSZ tagság által való betartását.

Köszönettel:

Amit ajánlunk a VOSZ tisztelt tagjainak:
minden cégnél szükség van megbízható kávé
és hideg ital automatára, asztali kávégépre. A
www.miasz.hu honlapról letölthetô a korrekt
pályáztatáshoz szükséges pályázati anyag, illetve azon automata üzemeltetôk cégjegyzéke,
akik az Italautomata Szövetség tagjai.
Amennyiben szolgáltatót keres, a fenti té-

Kérjük, látogassák meg honlapunkat a
www.miasz.hu címen.

Szöllôsi Balázs elnök
H-1094 Budapest
Angyal utca 1-3. II. em. 220.
Telefon/Fax: (06-1) 216-8444
Mobil: 06-30-316-4267
szollosi@miasz.hu
www.miasz.hu
Dr. Davola József fôtitkár
H-1094 Budapest
Angyal utca 1-3. II. em. 220.
Telefon/Fax: (06-1) 216-8444
Mobil: 06-30-960-6199
davola@miasz.hu
www.miasz.hu
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Tisztelt Tagtársunk!
A VOSZ Hírek 2010. szeptember-októberi számában Dr. Kern József, a VOSZ Egészségügyi Szekciójának tagja vitaindító cikket írt az ipari kémkedésrôl. Tagtársunk cikkében azt
szorgalmazza, hogy több nyugat-európai országhoz hasonlóan Magyarországon is legyen önálló büntetôjogi tétel az ipari kémkedés. A PriceWaterhouseCoopers 2003-ban megjelent
tanulmánya szerint a magyar cégek közel 39%-a szenvedett már kárt gazdasági bûncselekmények miatt, amelybôl hozzávetôleg minden harmadik eset ipari kémkedéssel függött
össze. Azóta Magyarország az Európai Unió tagja lett, és nôtt a tudásgazdaság szerepe is, így
vélhetôen tovább romlott a helyzet, ám a magyar jogrendszer még mindig nem ismeri az ipari kémkedés büntetôjogi kategóriáját.
A VOSZ elnöksége úgy döntött, hogy a hazai és nemzetközi példák felhasználásával javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg a jogalkotók számára arról, hogy miként lehet az ipari
kémkedést, illetve az üzleti titok körébe sorolható adatok, adatbázisok illetéktelen felhasználását, eltulajdonítását a jog eszközeivel visszaszorítani Magyarországon. E munka elsô lépéseként szeretnénk feltérképezi tagságunk körében, hogy találkoztak-e üzleti tevékenységük során az ipari kémkedés, ill. adatokkal való visszaélés jelenségével.
Arra kérjük, hogy a mellékelt kérdôívet töltse ki, és 2011. 04. 30-áig juttassa vissza címünkre. (1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.; center@vosz.hu; fax: 1-414-2180) Köszönjük,
hogy segíti munkánkat!

KÉRDÔÍV
1. Ismer-e Ön olyan esetet a saját környezetében, amikor egy cégtôl szellemi terméket, szabadalmat, know how-t, cégadatokat, adatbázisokat tulajdonítottak el csalárd módon? (Kérjük
karikázza be a megfelelô választ!)
a) igen
b) nem
2. Ha válasza igen volt, az Ön által ismert esetben az elkövetô az Ön tudomása szerint
a) az adott cég alkalmazottja,
b) bennfentes ismeretekkel rendelkezô konkurens cég alkalmazottja,
c) a számítógépes hálózaton behatoló ismeretlen volt.
d) nem tudja

✄

3. Ön szerint mennyire gyakori a magyar üzleti életben, hogy egy cég szellemi termékeit, szabadalmait, adatait, üzleti titkait valaki eltulajdonítja, arra illetéktelen személy jogtalanul
felhasználja vagy saját hasznára tovább értékesíti?
a) nagyon ritka
b) néhány esetben elôfordul
c) gyakran elôfordul
d) nagyon gyakran elôfordul
e) nem tudom
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4. Ön vagy az Ön cége volt-e már áldozata hasonló cselekménynek?
a) igen
b) valószínûleg igen
c) valószínûleg nem
d) nem
5. Ha elôfordult ilyesmi,fordult-e Ön rendôrséghez vagy más hatósághoz az eset kapcsán?
a) igen
b) nem, de tervezem
c) nem, és nem is fogok
6. Ön szerint hogyan lehet a leghatékonyabban védekezni az ipari kémkedés és adatlopások ellen? (Többet is választhat!)
a) Szigorúbb információbiztonsági szabályokkal, informatikai védekezéssel.
b) Szigorúbb munkahelyi felelôsségi körök kialakításával, betartatásával.
c) A dolgozók képzésével, felkészítésével a várható helyzetekre.
d) A jelenlegi iparjogvédelmi jogszabályok alapján hatékonyabb hatósági fellépéssel.
e) Új, kifejezetten az ipari kémkedés ellen, az üzleti titkok és adatok védelmében hozott,
szigorúbb jogszabályokkal.
f) egyéb módon:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
7. Ön támogatja-e, hogy a VOSZ jogszabályi lépéseket kezdeményezzen az ipari kémkedés
visszaszorítása és üzleti titkok nagyobb védelme érdekében?
a) igen
b) nem
8. Kérjük, hogy amennyiben az Ön cégénél vagy az Ön ismeretségi körében történt-e hasonló
visszaélés (ipari kémkedés, adatlopás, vagy annak kísérlete), röviden írja le számunkra az
esetet:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

9. Kérjük, hogy amennyiben konkrét javaslata van a kidolgozandó jogszabállyal kapcsolatban,
röviden írja le számunkra:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

VÁLASZAIT KÖSZÖNJÜK!
center@vosz.hu
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EU hírek

Egységes társasági adóalap
a kisvállalkozásoknak

egységes piac elônyeinek teljesebb kihasználására, és a KKV-k bevonására a klímaváltozás
elleni harcba különbözô támogatások révén.

Brüsszel, 2011. február 24.
Egységes társaságiadó-alapot, egyablakos
ügyintézést, és könnyebb forrásszerzést ígér
az Európai Bizottság az uniós kis- és középvállalkozásoknak (KKV) a szektor helyzetének javítását célzó keretprogram félidei felülvizsgálatában. A testület szerint az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag az elmúlt két évben is sikeres volt, csökkentek a
vállalkozói terhek, és a körbetartozások
mértéke.
Hárommillió kis- és középvállalkozói
munkahely szûnt meg 2008 ôsze óta az Európai Unióban. Az Európai Bizottság ipar- és
vállalkozáspolitikai biztosa szerint a teljes foglalkoztatottsági szintet tekintve ez nem kiugró arány, köszönhetôen az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomagnak (Small Business
Act – SBA), amelyet 2008 júniusában fogadtak el a tagállamok.
Antonio Tajani szerint a csomag sikeres
volt, de több mint két évvel az elfogadás után
szükséges a felülvizsgálata. Az Európai Bizottság
lezárta az elôzetes felmérést, konzultált az európai vállalkozói szektor képviselôivel, és megjelölte az SBA átalakításának irányait, a további
alakításban viszont továbbra is számít a cégekre.
A testület alelnöke Brüsszelben mutatta
be a felülvizsgálat elsôdleges eredményeit.
Ezek szerint a testület nagyobb hangsúlyt akar
fektetni a források elérhetôségére, az adminisztratív akadályok további csökkentésére, az

Antonio Tajani azt javasolja, hogy a kisés középvállalkozások könnyebben kaphassanak bankgaranciát a hiteleikre, jobban hozzáférhessenek a kockázatitôke-piacokhoz, a legtöbb kereskedelmi bank számára elérhetôk legyenek az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök.
Az adminisztratív terheket az egyablakos
ügyintézés elterjesztésével csökkentené tovább a testület. Ez még mindig nem valósult
meg több tagállamban. Ezen a téren Brüsszel
szeretné visszafogni a tagállamok túlbuzgóságát, általános jelenség ugyanis, hogy a tagországok jelentôsen „túlmennek” az uniós keretjogszabályokban meghatározottakon, és így
nem olyan hatékonyak az irányelvek, ahogyan azt a Bizottság szeretné. Ennek megakadályozására a testület kinyilvánította, hogy
célszámokat szeretne meghatározni az adminisztratív terhek csökkentésére.
Az Európai Bizottság már korábban kifejtette, hogy támogatja a német-francia versenyképességi csomag egyik javaslatát, amely
a társasági adó alapjának egységesítését célozza. A testület hamarosan javaslatot tesz az
adóalap konszolidált egységesítésére – mondta Antonio Tajani. Emellett az egységes piac
kiteljesítése irányába mutatnak a határokon
átnyúló adósságok behajthatóságát könnyítô
intézkedések is.
Brüsszel kitörési lehetôséget lát a KKV-k
számára a klímaváltozás elleni harcban is, en-
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nek érdekében olyan támogatási formákat
dolgoz ki a jövôben, amelyek az EU-n kívüli
piacszerzésben segítenék az európai cégeket.
A testület tanult abból is, hogy hiába születtek jó kezdeményezések, azokat nem, vagy
nem megfelelôen ültették át a tagállamok a
nemzeti jogba. A Bizottság ezért azt javasolja,
hogy jöjjön létre egy kisvállalkozói testület,
amely évente ülésezve nyomon követné az intézkedéscsomag hatálybaléptetését, és megfogalmazná az idôközben felvetôdô módosításokat.

Eddigi sikerek
Antonio Tajani szerint 100 ezer új munkahely
keletkezett a SBA-nak köszönhetôen az elmúlt két évben. Ugyanennyi vállalkozás részesült a versenyképességi és innovációs keretprogram forrásaiból – hangsúlyozta a biztos.
Sikerként értékelte a késedelmes kifizetések elleni fellépésrôl szóló irányelvet is, amely
szerinte jelentôsen csökkentette az európai
kisvállalkozásokat súlyosan érintô körbetartozások mértékét. A keretjogszabály alapján a
hatóságoknak 30 napon belül ki kell fizetniük
a beszállítóikat. A biztos felidézte, hogy rövidebb idô alatt és olcsóbban lehet már vállalkozást alapítani. Amíg 2007-ben közel 500
euróba került, és 12 napot vett igénybe egy
cégbejegyzés, addig tavaly már 400 euróból 7
nap alatt el lehetett intézni a cégalapítást.
Az Európai Bizottság úgy látja, a kisvállalkozói intézkedéscsomagnak köszönhetôen a
vállalkozások az elmúlt években könnyebben
indultak el közbeszerzéseken, mint korábban.

A szakma
A tagállami vállalkozói szervezeteket tömörítô BusinessEurope alapvetôen támogatja az
Európai Bizottság által kijelölt irányokat, de
aggodalmát fejezte ki az eddigi döntések lassú
tagországi átvétele miatt. Az ernyôszervezet
szerint kiemelten fontos az adminisztratív

akadályok lebontását elôirányzó célszámok
meghatározása, valamint az, hogy a KKV-kat
minden tagállamban vonják be szorosan a
gazdasági döntéshozatalba.
A BusinessEurope továbbra is sürgeti az
európai magánvállalkozási státusz megteremtését, amely szerinte az egységes piac irányába
mutatna. Ez testesítené meg az akadályok nélküli európai vállalkozói létet – véli a szervezet. A szervezet fôigazgatója, Philippe de Buck
ugyancsak kívánatosnak tartaná a KKV-k számára elérhetô forráslehetôségek bôvítését is.
A Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetsége (UEAPME) is arra hívja fel a figyelmet, hogy a SBA sikere csak a tagállami parlamentek kezében van, azaz, hogy az egyébként jó ötletekbôl milyen gyorsan, és milyen
hatékonysággal csinálnak nemzeti törvényeket. Az UEAPME a közleményében azt írta,
„aggasztó, hogy a Bizottság ijesztôen kevés figyelmet szentel a munkaerôpiacnak, és a kisvállalkozások szakképzett munkaerô-igényének. Emellett a KKV-k rendelkezésére álló
források megduplázását kéri Brüsszeltôl a szervezet.

Kész az uniós versenyképességi
paktum terve
Brüsszel, 2011. március 3.
Kulcsterületeken közösen egyeztetett célokat kíván meghatározni a március 11-i eurózóna csúcson jóváhagyandó versenyképességi paktum tervezete, ám a célok eléréséhez
szükséges politikai intézkedéseket már a
tagállamok választhatnák meg. Az eurózónán kívüli országok is csatlakozhatnak önkéntesen a folyamathoz az Európai Tanács
és az Európai Bizottság elnöke által közösen
kidolgozott terv értelmében.
Az euróövezet tagjainak hétfôn mutatták
be azt a nagyszabású tervet, amely a jelenleg
asztalon lévô elképzeléseknél is magasabb
szintû gazdaságpolitikai koordináció meghonosítását irányozza elô a 17-tagú klubban. A
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német és francia ihletésre készült „versenyképességi paktum” tervezetét Herman Van
Rompuy, az Európai Tanács elnöke dolgozta
ki José Manuel Barroso bizottsági elnökkel
közösen.
Az Agence Europe által ismertetett terv amit még megvitatnak a tagállamok, ezért
még változhat - a pénzügyi unió gazdasági pillérének az eurózóna gazdaságai közötti konvergencia elômozdítása útján történô mélyítését nevezi a paktum céljának. Ez elmozdulást követel meg a magasabb szintû politikai
koordináció irányába, különösen a nemzeti
hatáskörbe tartozó területeken, melyek kulcsfontosságúak a versenyképesség javítása és a
káros makrogazdasági egyensúlytalanságok elkerülése szempontjából – áll a dokumentumban.
A szöveg szerint ahhoz, hogy a paktum politikai szinten hatékony legyen, több feltételnek is teljesülnie kell. Elôször is összhangban
kell lennie az EU-n belül meglévô gazdasági
kormányzással, miközben hozzáadott értéket
kell produkálnia. A paktumnak tehát a meglévô eszközökre kell építenie, mint az
EU2020 stratégia, az európai szemeszter, a stabilitási és növekedési paktum és az új makrogazdasági felügyeleti keret. Van Rompuy és
Barroso szerint a kezdeményezésben foglaltaknak túl kell menniük a már meglévô intézkedéseken és konkrét, a már megállapodottaknál ambiciózusabb kötelezettségvállalásokat kell tartalmazniuk, amelyek végrehajtását
határidôkhöz kötik. Ezeket az új kötelezettségvállalásokat aztán beillesztenék a normális felügyeleti keretbe. A Bizottságot hatásköreivel összhangban teljesen bevonnák, az
eurózónán kívüli országok pedig önkéntes
alapon vehetnének részt a folyamatban.
A paktum a reál-konvergencia és a versenyképesség javítása szempontjából lényeges
politikai területeket fedne le, fókuszáltnak
kell lennie és eredményorientáltnak. „Ezért
olyan akciókra kellene koncentrálnia, ahol
a hatáskör a tagállamoké”. Az adott politikai
területet érintô közös célokat legmagasabb
szinten jelölnék ki, a kormányok pedig saját
politikai eszköztárukkal valósítanák meg
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ezeket a célokat. Az állam- és kormányfôk
minden évben konkrét vállalásokat tennének, mégpedig a legjobb elérhetô gyakorlatok
és az adott területen legjobban teljesítô országok lennének az etalonok. A paktumnak az
egységes piacot is teljességgel tiszteletben kell
tartania. A paktumban foglalt vállalások végrehajtását és a közös politikai célok irányába
történô haladást az eurózóna, továbbá a résztvevô országok állam- és kormányfôi kísérnék
figyelemmel politikailag a Bizottság jelentése
alapján.
A dokumentum leszögezi, hogy a paktum
kulcsfontosságú politikai területekre vonatkozó közösen egyeztetett célok elérését szolgáló országvállalásokra épül majd, a végrehajtását pedig egy sor politikai és mennyiségi mutató alapján kísérik majd figyelemmel.
A paktumban az eurózóna tagállamok az
alábbi célok elérését vállalnák:
1. A versenyképesség javítását a bér és
termelékenység alakulásának összhangba hozása révén.
2. A foglalkoztatás növelését a munka
vonzóbbá tétele révén.
3. Az államháztartások fenntarthatóságához való pótlólagos hozzájárulás mindenekelôtt az államadósságon, a nyugdíjakon és a társadalombiztosítási
rendszereken keresztül.
4. A pénzügyi stabilitás megerôsítése.
A jelentés hangsúlyozza, hogy a közös célok eléréséhez szükséges speciális politikai intézkedések meghozatala a tagállamok hatáskörében marad. Ez az eurózónán kívüli, csatlakozó országokra is érvényes.
Ahogy fentebb írtuk, a tagállami kötelezettségvállalások teljesítését egy sor, a versenyképességet, a foglalkoztatást, a költségvetési fenntarthatóságot és a pénzügyi stabilitást tükrözô indikátor alapján mérik majd.
Ami a versenyképességet illeti, az elôrehaladást a bér és termelékenység alakulásának alapján ítélik majd meg. Az egységnyi
munkaerôköltségeket egy adott idôszakban
górcsô alá veszik és összehasonlítják azok ala-
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kulását más eurózóna-beli országokéval, illetve a legfontosabb kereskedelmi partnerekével. Az egységnyi munkaerôköltséget a gazdaság egészére és minden egyes lényeges szektorra is kivetíthetik. A költségek jelentôs és tartós megugrásából a versenyképesség erodálására lehetne következtetni. A szóban forgó országoknak egy adott idôhorizonton belül kezelniük kellene a problémákat.
A
1.
2.
3.

paktum négy célja
A versenyképesség javítása
A foglalkoztatási helyzet javítása
Az államháztartás fenntarthatóságának szavatolása
4. A pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása
Miként a dokumentum hangsúlyozza,
minden tagállam maga döntheti el, hogy milyen politikai lépésekkel kívánja javítani a
versenyképességet, de eközben bizonyos reformokra megkülönböztetett figyelmet kell fordítani.
Ezek a következôk:
1. annak szavatolása, hogy a költségek a
termelékenység alakulásával összhangban legyenek, tiszteletben tartva a szociális párbeszédre vonatkozó nemzeti
hagyományokat. A német-francia paktumban szereplô bérindexálás megszüntetése helyett ugyanakkor ez a javaslat az alkufolyamat decentralizálása
és az indexálási mechanizmus javítása
révén vetné alá felülvizsgálatnak a
bérmegállapodásokat. A közszférában
a bérkiáramlás visszafogásának biztosítása is elvárás lenne.
2. a termelékenység növelésére irányuló
intézkedések – a versenytôl eddig
megóvott szektorok fokozott megnyitása a szakmai szolgáltatásokban meglévô indokolatlan korlátozások (például kvóták) felszámolása révén; a hálózati iparágakban és a kiskereskedelemben elôforduló korlátozások megszüntetése; az oktatási rendszerek javítására és a K+F elômozdítására irányuló speciális erôfeszítések, amelyek még
az EU2020 stratégiában foglaltakon is

túlmennek; a kereskedelem jogi hátterének átalakítása a bürokrácia csökkentésére stb.
Ami a foglalkoztatás növelését illeti,
hosszú távú és a fiatalok munkanélküliségi rátájának csökkentésére irányuló indikátorokat
javasol. A tagállamoktól elvárandó politikai
reformok között pedig szó lehet munkaerôpiaci reformokról, a rugalmas biztonság elômozdításról, a feketemunka visszaszorításáról,
adóreformokról, például a munka helyett a fogyasztás közvetett adókon keresztül történô
adóztatása stb.
Ami az államháztartás fenntarthatóságának javítását illeti, a stabilitási és növekedési
paktum maradéktalan végrehajtásához a dokumentum szerint megkülönböztetett figyelmet kell szentelni a nyugdíjak és a szociális
kedvezmények fenntarthatóságának, ezeket
egy fenntarthatósági „gap” mutató alapján
mérnék. A nyugdíjak és a szociális támogatási
rendszerek terén jelentôs kihívások elé kerülô
államoknak kötelezettséget kellene vállalniuk
arra, hogy belátható idôn belül orvosolják a
problémát. A nyugdíjak és a szociális rendszerek fenntarthatóságához szükséges reformok
között szóba jöhet a nyugdíjkorhatár várható
élettartamhoz való közelítése; a korai nyugdíjazás visszaszorítása és az idôsebb munkavállalók foglalkoztatásához, továbbá az élethossziglani tanuláshoz ösztönzôk nyújtása.
Még mindig az államháztartás fenntarthatóságának jegyében Van Rompuy és Barroso
szerint az eurózóna tagjainak a nemzeti fiskális keretekrôl szóló irányelv elfogadásán túlmutató, ambiciózusabb kötelezettségvállalásokat kellene tenni a paktum költségvetési
szabályainak való teljes megfelelés biztosítása
érdekében. Ennek megfelelôen az alkotmányba vagy kerettörvénybe kellene foglalniuk ezeket a fiskális korlátokat, a lényeg,
hogy jogilag kötelezô formát öltsenek. Minden ország maga dönthetné el, hogy milyen
konkrét formája legyen, a németekéhez hasonló adósságkorlát (Schuldenbremse), vagy
az elsôdleges mérleghez köthetô szabály, esetleg a kiadásokra vonatkozó szabály. A Bizottság ugyanakkor lehetôséget kapna arra, hogy
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még elfogadása elôtt megvizsgálhassa, hogy a
fiskális jogszabály összhangban van-e a stabilitási és növekedési paktummal és egyéb uniós
elôírásokkal.
A szövegtervezet harmadik pontja azokat
a kérdéseket veszi számba, ahol uniós kezdeményezésre nyílik mód, kiegészítve a fent felsorolt, alapvetôen tagállami hatáskörben lévô
elemeket. Az egyik ilyen kezdeményezés az
egységes, konszolidált társasági adóalap,
amelyrôl a Bizottság a következô hetekben
terjeszti elô hivatalos javaslatát. Nincs szó
ugyanakkor az adókulcs harmonizálásáról –
teszi hozzá a dokumentum, amely ugyanakkor
lehetôséget adna arra, hogy szükséges esetben
megerôsített együttmûködés keretében (tehát például az elképzelés ellen kézzel-lábbal
tiltakozó Írország kihagyásával) kezeljék az
ügyet.
Ugyancsak uniós keretben kezelnék,
ahogy már most is kezelik a pénzügyi stabilitást, hiszen az erôs pénzügyi szektor az egész
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eurózóna stabilitásának a kulcsa. A tagállamoknak kötelezettséget kellene vállalniuk arra, hogy a bankok válságmenedzselésére a közösségi joggal, összhangban álló nemzeti törvényeket fogadnak el. Az állam- és kormányfôk pedig rendszeres tájékoztatást kapnának a
pénzügyi szektort övezô kockázatokról a
Rendszerkockázati Tanácstól.
Végül a dokumentum arra is kitér, hogy az
eurózóna tagállamai minden évben legmagasabb szinten konkrét, 12 hónapon belül teljesítendô feladatokat határoznának meg. Az
ezek megvalósítását szolgáló politikai intézkedésekrôl a tagállamok döntenének, de ennek
során figyelembe vennék a fent már említett
szempontokat is. Ezeknek a vállalásoknak a
nemzeti reformprogramokban és a stabilitási
programokban is tükrözôdniük kell majd,
amelyeket évente kell benyújtani és amelyeket a Bizottság az európai szemeszter keretében értékel.
© 2011 BruxInfo
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Tájékoztató
a közbeszerzések teljesítéséhez
kapcsolódóan megkötött szerzôdések
alapján történô kifizetésekre vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos legfontosabb
kérdésekrôl

Az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-a alapján
– a közpénzek védelme érdekében – a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött szerzôdések alapján a 2009. február 14-ét
követô kifizetések során alkalmazni kell az e
jogszabályi rendelkezés szerinti felelôsségi szabályokat.

getlenül, az Art. 36/A. §-ában foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell.
A jogintézménnyel kapcsolatban felmerülô kérdéseket az alábbi tájékoztató tartalmazza.

1. A kifizetések alanyai
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009.
évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján, az
Art. 36/A. §-ában foglalt rendelkezéseket a
2009. július 9-ét követôen teljesítendô kifizetésekre nem kellett alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás
2008. szeptember 30-át követôen keletkezett.
Ez az Art. 36. § (9) bekezdésében rögzített
mentesítés a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról szóló 2010.
évi LXIV. törvény rendelkezései alapján 2010.
december 31-ig volt hatályban.
Tekintettel azonban arra, hogy az Art. 36.
§ (9) bekezdése hatályát vesztette, a 2010. december 31-ét követôen teljesítendô kifizetéseknél, a tartozás keletkezési idôpontjától füg-

A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan
a közbeszerzésekrôl szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevô és
a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerzôdések, valamint minden további, a polgári jog
szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerzôdések alapján történô, a havonta
nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítô az
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért –
visszatartási kötelezettség nélkül – abban az
esetben fizethet, ha
• az alvállalkozó bemutat, átad vagy
megküld a tényleges kifizetés idôpontjától számított 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minôsülô együttes adóigazolást, vagy
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• az alvállalkozó a kifizetés idôpontjában
szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
Kifizetést teljesítônek minôsül az ajánlattevô, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a
polgári jog szerinti alvállalkozó is.
A 200 000 Ft-os határ elszámolási idôszaktól, részteljesítéstôl stb. független, azt mindig
egy naptári hónapra vetítve összesítve kell
számítani. Amennyiben egy naptári hónapban több részletben történik kifizetés és például – a kifizetések kis összege miatt – csak a
negyedik alkalommal lépi túl a kifizetést teljesítô a 200 000 Ft-os határt, az adóigazolást –
amennyiben az alvállalkozó a kifizetés idôpontjában nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban – ennél a kifizetésnél kell
elôször kérni.
A felelôsségi szabály túlmutat a Kbt. fogalomrendszerén és a Polgári Törvénykönyv
szerinti alvállalkozókat is bevonja a rendelkezés személyi hatálya alá, így a felelôsség a vállalkozói lánc minden pontján fennáll, ahol
közpénzbôl – a közbeszerzés teljesítéséhez
kapcsolódóan – fizetnek.
Az Art. 36/A. § (6) bekezdése alapján a
Kbt. szerinti ajánlatkérô, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevô között létrejött szerzôdések alapján teljesített kifizetésekre is alkalmazni kell az adóigazolás
bemutatásának kötelezettségét. Ez azt jelenti,
hogy mindig azon személy/szervezet részére
kell benyújtani az együttes adóigazolást, aki a
kifizetést teljesíti. Így a nyertes ajánlattevônek az ajánlatkérô számára, a fôvállalkozónak
a – vele szerzôdést kötô – nyertes ajánlattevô
számára, az alvállalkozónak a vele szerzôdéses
viszonyban álló fôvállalkozója számára kell
benyújtania (bemutatnia, átadnia) az együttes
adóigazolást, azaz a kifizetés elôtt minden
esetben fennáll az adóigazolás bemutatásának
kötelezettsége a vállalkozói lánc bármely
szintjén. Természetesen amennyiben a nyertes
ajánlattevô, a fôvállalkozó vagy az alvállalko-
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zó a kifizetés idôpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor az adóigazolás bemutatásának kötelezettsége nem
terheli.

2. Az Art 36/A. § hatálya alá tartozó
szerzôdések köre
2.1. Vállalkozási szerzôdések: Az Art. 36/A. §
(1) bekezdése a vállalkozási szerzôdési típust
az alvállalkozói láncban nevesíti, vagyis a
nyertes ajánlattevô és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti bármely típusú szerzôdés esetén,
minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött szerzôdések esetén
azonban kizárólag a vállalkozói szerzôdések
(ideértve azonban annak valamennyi típusát
is pl.: építési, szerelési, tervezési, kutatási szerzôdés) esetében kell alkalmazni a felelôsségi
szabályokat. Utóbbi felek között a vállalkozói
lánc egészére kiterjedôen, azonban kizárólag a
vállalkozói szerzôdések esetében kell alkalmazni az Art. 36/A. §-ában foglaltakat.
2.2. Egyéb, vállalkozási szerzôdésnek nem minôsülô szerzôdések: Az Art. 36/A. § (1) és (6) bekezdése a nyertes ajánlattevô és a Kbt. szerinti alvállalkozók illetve az ajánlatkérô (illetve
a nevében eljáró más személy) és a nyertes
ajánlattevô közötti szerzôdések esetén nem
nevesít szerzôdéstípust, azaz a nyertes ajánlattevô és a Kbt. szerinti alvállalkozók illetve az
ajánlatkérô és a nyertes ajánlattevô közötti
valamennyi, a közbeszerzéshez kapcsolódó
szerzôdés esetén – típusától függetlenül – alkalmazni kell az Art. 36/A. §-ában foglaltakat.

3. Az Art. 36/A. § alkalmazásának
kezdô idôpontja
Az Art. 36/A. § alkalmazása szempontjából a
közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan
megkötött szerzôdések alapján történô tényleges kifizetések idôpontja az irányadó.
Amennyiben a pénzügyi teljesítés idôpontja
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2009. február 15. vagy azt követô idôpont – a
közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött szerzôdések létrejöttének, teljesítésének
dátumától függetlenül – az Art. 36/A. §-ának
rendelkezéseit alkalmazni kell. Így például akkor is, ha egy 2007. évben vagy 2008. évben
megkötött szerzôdés alapján 2009. február 15én vagy ezt követôen történik kifizetés. Olyan
kifizetéseknél, melyek esetében maga az alapszerzôdés az alvállalkozó részérôl 2009. január
1. elôtt (vagy akár 2008. január 1. elôtt) teljesítésre került, de 2009. február 15-én vagy azt
követôen biztosítéki célú (pl. jóteljesítési, szavatossági visszatartás) kifizetés történik – a
közpénzbôl történô kifizetésre tekintettel – az
Art. 36/A. §-ában foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell. Ez alapján tehát mindig a kifizetés idôpontját, nem pedig a szerzôdéskötést
vagy a teljesítést kell vizsgálni. A fent említettek szerint, a 2010. december 31-ét követôen
teljesítendô kifizetéseknél az Art. 36/A. §-ában foglaltakat a tartozás keletkezési idôpontjától függetlenül (tehát akkor is, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember
30-át követôen keletkezett) alkalmazni kell.

4. Tájékoztatási kötelezettség és annak
elmulasztásának szankcionálása
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan
megkötött mindegyik szerzôdés esetén a kifizetést teljesítônek az alvállalkozót a szerzôdésben írásban kell tájékoztatnia arról, hogy a
szerzôdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés
a közbeszerzési felelôsségi szabály (Art. 36/A.
§) hatálya alá esik. A 2009. február 15. napját
megelôzôen megkötött szerzôdések esetén a
vállalkozó tájékoztatási kötelezettségét írásban, a szerzôdés módosítása nélkül is teljesítheti. Ez azt jelenti, hogy azon szerzôdések esetén, amelyeken 2009. február 15. napját
megelôzô aláírási dátum szerepel, a kifizetés
idôpontját megelôzôen – bármikor késôbb
történik a kifizetés – a tájékoztatási kötelezettség teljesítését egy egyoldalú tájékoztató
nyilatkozattal kell igazolni, emiatt szerzôdést
nem kell módosítani.

Amennyiben a szerzôdést 2009. február
14-ét követôen kötötték, a szerzôdésben szerepelni kell a tájékoztatásnak. Ha ezt a szerzôdéskötéskor elmulasztják, a kifizetés elôtt még
a szerzôdés módosításával ennek eleget lehet
tenni, amely körülmény a szankció kiszabásánál méltányolható körülmény lesz.
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
kiemelt szankcióval jár. Eszerint az Art. 172.
§-ának (17) bekezdése alapján az adózó a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötött szerzôdésekhez kapcsolódó, e törvény
36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedô mulasztási bírsággal sújtható.

5. Felelôsségi szabályok
Amennyiben az alvállalkozó a kifizetés elôtt
nem tud „nullásnak” minôsülô együttes adóigazolást bemutatni illetve nem szerepel a
köztartozásmentes adatbázisban, azaz tartozása van, a kifizetést teljesítônek az adóhatóság intézkedéséig vissza kell tartania a kifizetést az igazolásban feltüntetett köztartozás erejéig. A visszatartási kötelezettség az
általános forgalmi adóra nem terjed ki, annak érdekében, hogy aki felé a kifizetést teljesíteni kell (szállító: termékértékesítô, szolgáltatásnyújtó) az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni,
ezért az annak megfelelô összeget a számla
szerinti fizetési határidôig meg kell fizetni.
Ha az együttes igazolás köztartozást mutat,
az adóhatóság az adóigazolás kiállításával
egyidejûleg a végrehajtás szabályai szerint (a
végrehajtási jegyzôkönyv kiállításával és
megküldésével) intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítô a visszatartás és a követelés lefoglalását követôen
mentesül az egyetemleges felelôsség alól. A
kifizetést teljesítô a köztartozást meghaladó
összegû kifizetést a rá egyébként kötelezô fizetési határidôben teljesíti az adóhatóság
végrehajtási cselekménye elôtt. Amennyi-
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ben a kifizetést teljesítô - a köztartozás
fennállása ellenére - nem teljesíti visszatartási kötelezettségét, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés
idôpontjában terhelô köztartozásért.
Amennyiben ugyanazon kifizetô egy igazolás alapján - annak érvényességi idején
belül - többször fizet és az igazolás köztartozást mutat, a kifizetéseket olyan mértékben
kell visszatartani, amely mértékben azok az
igazolásban feltüntetett köztartozást fedezik.
Ha a köztartozás erejéig a visszatartást gyakorolták, a köztartozás összegét meghaladó
többi kifizetés már visszatartás nélkül teljesíthetô.

6. Az igazolás tartalma
Az eljárás során megkövetelt adóigazolás egy
nemlegesnek minôsülô együttes adóigazolás.
Az együttes igazolás tartalmazza az adózó állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását vagy azok hiányát. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás iránti kérelem tartalmazza a
kifizetést teljesítô adózó nevét (elnevezését),
székhelyét (címét), adóazonosító számát,
azonban amennyiben az együttes adóigazolás
kiadása iránti kérelemben több kifizetôt jelöl
meg a kérelmezô, akkor az adóigazolás nem
tartalmazza az igazolást felhasználó(k) nevét.
Az igazolás iránti kérelem a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
internetes
honlapjáról
(http://www.nav.gov.hu) elektronikus úton is
beszerezhetô. A közbeszerzés során teljesítendô kifizetéshez igényelt igazolás illetékmentesen kérhetô. Az igazolás kiállítására az ügyintézési határidô 8 nap.

7. Kapcsolt vállalkozások felelôssége
Amennyiben a kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevô mindegyik
kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a ki-
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fizetés összegéig a kifizetés idôpontjában
fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.
Kapcsolt vállalkozási viszonyban álló vállalkozások esetén a tulajdonosi, irányítási viszonyok stb. összefonódása miatt indokolt az
egyetemlegesség, amely nem terjed ki azon
kapcsolt vállalkozásokra, amelyek a közbeszerzés megvalósításában nem vesznek részt.

8. Az ajánlatkérô, illetve a nevében eljáró
más személy kötelezettségei
A fenti szabályokat - ideértve a tájékoztatási
kötelezettséget - a Kbt. szerinti ajánlatkérô, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevô között létrejött szerzôdésekre
is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az
ajánlatkérôt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetôleg az ajánlatkérônek egyetemleges felelôssége nem keletkezik. Ezekben az
esetekben (azaz az ajánlati vagy teljesítési biztosíték kifizetése esetén) - a visszatartási kötelezettség hiányára tekintettel - az alvállalkozónak nem áll fenn a nemleges, együttes adóigazolás bemutatásának vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történô szereplés
kötelezettsége.

9. A követelés faktorálása,
engedményezése; a követelés beszámítása
Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítôvel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítô abban
az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés elôtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre
bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes
adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkezô esetben a kifizetést teljesítô egyetemleges felelôssége és visszatartási kötelezettsége
fennáll.

Tájékoztató
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Amennyiben a szerzôdô partnerek között
tényleges kifizetésre nem kerül sor, azaz a kötelezett saját követelésébe be kívánja számítani a fizetendô összeget, az Art. 36/A. §-ában
foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni,
mivel közpénzbôl történô tényleges kifizetés
nem valósul meg.

10. A köztartozásmentes adatbázis
Az Art. 36/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódó
kifizetéseknél a kifizetést teljesítô az alvállalkozónak - visszatartási kötelezettség nélkül abban az esetben is fizethet, ha az alvállalkozó a kifizetés idôpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ilyen esetben
tehát nem áll fenn az együttes adóigazolás bemutatásának kötelezettsége.
Az adózót az állami adóhatóság az erre irányuló kérelme alapján veszi fel a köztartozásmentes adatbázisba, amennyiben megfelel az
Art. 178. § 32. pontjában meghatározott
alábbi követelményeknek:
• a közzétételt megelôzô hónap utolsó
napján nincs az állami adóhatóságnál
és vámhatóságnál nyilvántartott nettó
adótartozása, valamint köztartozása;
• nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
• nyilatkozata alapján a közzétételt
megelôzô hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
• adószámát nem függesztették fel;
• nem áll csôdeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
• csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános
forgalmi adó tartozása;
• nem minôsül adó megfizetésére kötelezettnek
Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a kérelmezô a köztartozásmentes adózói adatbázisba történô felvételhez valótlan tartalmú nyi-

latkozatot tesz arról, hogy az adatbázis közzétételét megelôzô hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tesz/tett, akkor az Art.
172. § (1) bekezdése alapján a magánszemély
200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig
terjedô mulasztási bírsággal sújtható.
Ha az adózó a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történô felvételhez elôírt valamely feltételnek nem felel meg, az állami adóhatóság az adózót 10 napos határidô tûzésével
hiánypótlásra hívja fel, a határidô eredménytelen leteltét követôen a kérelmet elutasító
határozatot hoz. A hiánypótlásban, illetôleg
az elsôfokú határozatban fel kell tüntetni azt
is, hogy az adózó mely feltételeknek - ideértve
a tartozások összegszerûségét is - nem felelt
meg. Amennyiben az adózó a kitûzött határidôn belül a hiánypótlási felhívásban megjelölt feltételeknek eleget tesz, az adóhatóság az
adózót a feltételek teljesítésének hónapját követô hónap 10. napjáig a köztartozásmentes
adózói adatbázisba felveszi. A határozat elleni
jogorvoslatra a nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati szabályok irányadók, azzal, hogy a fellebbezés iránti kérelmet
az elsôfokú határozat kézhezvételétôl számított 8 napon belül kell elôterjeszteni, illetve
az adóhatóság a fellebbezés iránti kérelmet 8
napon belül bírálja el.
Amennyiben a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történô felvételt követôen az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg,
az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes
adózói adatbázisból törli, amelyrôl az adózót
elektronikus úton és írásban értesíti. Ezt követôen a köztartozásmentes adózói adatbázisba történô felvétel a kérelem ismételt benyújtásával kérhetô.

11. Az adóigazolás bemutatásának idôpontja,
a „kifizetés idôpontja” kifejezés értelmezése
Az Art. 36/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kifizetést teljesítô az igénybe vett al-
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vállalkozónak abban az esetben fizethet
visszatartási kötelezettség nélkül, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés idôpontjától számított 30 napnál
nem régebbi nemlegesnek minôsülô együttes
adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami
adóhatóságnál és a vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása. Annak megítélésénél, hogy a tényleges kifizetés idôpontjától
számított 30 napnál nem régebbi-e a nemleges adóigazolás a tényleges pénzügyi teljesítés
idejét és az adóigazolás kiállításának napját
kell figyelembe venni (nem a számla kiállításának idôpontja, illetve az azon feltüntetett
fizetési határidô a meghatározó). A kifizetés
napja nem számít bele a 30 napba és a kifizetés idôpontja alatt a fizetendô összegre adott
folyószámla feletti rendelkezési jog gyakorlását (illetve a készpénz-átutalási megbízás
feladását) kell érteni. Amennyiben a kifizetés
valamely okból meghiúsul (pl.: nincs fedezet a
pénzforgalmi- vagy fizetési számlán), akkor az
adóigazolás kiállításától számított 30 napnál
régebbi adóigazolás esetén az ismételt folyószámla feletti rendelkezési jog gyakorlását (illetve az újabb készpénz-átutalási megbízás
feladását) megelôzôen egy új együttes adóigazolást kell kérni az alvállalkozótól.
A törvény elegendônek tekinti a nemleges, együttes adóigazolás bemutatását is a kifizetés teljesítéséhez, azonban a késôbb felmerülô esetleges jogviták elkerülése érdekében
célszerû, ha a kifizetést teljesítô a részére bemutatott adóigazolásról másolatot készít, mellyel igazolni tudja, hogy a törvényi feltételeknek megfelelô nemlegesnek minôsülô együttes adóigazolás alapján teljesítette a teljes
összegû kifizetést.

12. Az együttes adóigazolás benyújtása
központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó közbeszerzések esetén
Központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó közbeszerzések esetén is az Art. 36/A. § (1)
bekezdés a) pontjában foglaltak az irány-
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adóak, azaz mindig azon személy/szervezet részére kell benyújtani az együttes adóigazolást,
aki a kifizetést teljesíti. Így a nyertes ajánlattevônek az ajánlatkérô számára, a fôvállalkozónak a - vele szerzôdést kötô - nyertes ajánlattevô számára, az alvállalkozónak a vele
szerzôdéses viszonyban álló fôvállalkozója számára kell benyújtania (bemutatnia, átadnia)
az együttes adóigazolást.

13. Ugyanazon együttes, nemleges
adóigazolás felhasználása egy kifizetônél
több számla kifizetéséhez
Amennyiben ugyanazon ajánlatkérô és nyertes ajánlattevô vagy alvállalkozók közötti
szerzôdéses viszonyok alapján ugyanazon idôpontban több kifizetés is esedékessé válik, akkor természetesen elegendô egy adóigazolás a
felek vonatkozásában, azonban ebben az esetben is szükséges az adóigazolás bemutatás tényének megfelelô dokumentálása. Elegendô
egy adóigazolás akkor is, ha ugyanazon felek
között az egyes esedékes kifizetések ugyan
nem egy napra esnek, de valamennyi esedékes
kifizetés esetében teljesül, hogy ugyanazon
adóigazolás a kifizetéseket megelôzô 30 napnál nem régebbi.

14. Több kifizetô esetén követendô eljárás,
amennyiben az alvállalkozó által
bemutatott adóigazoláson tartozás szerepel
Amennyiben ugyanazon vállalkozó több kifizetést teljesítôtôl vár azonos esedékességû kifizetést, akkor az együttes adóigazolás iránti
kérelmen feltünteti valamennyi, részére kifizetést teljesítô nevét (elnevezését), székhelyét
(címét), adóazonosító számát. A kérelem
alapján az adóhatóság egy adóigazolást állít ki,
melyen a kifizetôre vonatkozó adatok nem
szerepelnek, ezzel az igazolás „általános jelleggel” használható. Az együttes adóigazolás így
felhasználható valamennyi kifizetést teljesítôvel szemben fennálló adóigazolás bemutatási
kötelezettség teljesítésére. Ennek értelmében
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egy adóigazolás papíralapon tetszôleges számban másolható vagy elektronikus úton tetszôleges számban sokszorosítható és felhasználható.
Amennyiben nem „nullás” a kifizetés teljesítését megelôzôen az alvállalkozó által bemutatott együttes adóigazolás és azt esetlegesen több kifizetést teljesítô viszonylatában is
fel kívánja használni, akkor a bemutatott adóigazoláson feltüntetett tartozás összegét valamennyi kifizetônek vissza kell tartania, a kifizetést a köztartozás összegével csökkentve teljesíthetik. Amennyiben bármelyik kifizetô
számára megküldött követelésfoglalásról szóló
adóhatósági értesítés alapján, vagy esetleg az
alvállalkozó önkéntes teljesítése eredményeként a köztartozás megfizetésre kerül, akkor a
követelésfoglalással nem érintett kifizetô az
újabb, immár nemlegesnek minôsülô együttes
adóigazolás alapján, akár a következô napon
teljesítheti a köztartozásra visszatartott összeg
kifizetését.

15. Az Art 36/A. § hatálya kiterjed arra
az esetre is, amikor az ajánlatkérô
nem állami vagy önkormányzati szerv,
hanem gazdasági társaság
Az Art. 36/A. § (1) bekezdése a Kbt. szerinti
nyertes ajánlattevôt és alvállalkozóit, a (6)
bekezdés pedig a Kbt. szerinti ajánlatkérôt nevesíti. A Kbt. 2. § (4) bekezdése értelmében a
törvényt önként alkalmazó szervezetre (személyre) a törvény minden rendelkezése vonatkozik. A Kbt. 22. § (1) bekezdés i)-j)
pontjai szerint ajánlatkérônek minôsül többek között az a jogi személy, amelyet közérdekû, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegû tevékenység folytatása céljából hoznak létre, illetôleg amely ilyen tevékenységet lát el, ha az
Országgyûlés vagy a Kormány meghatározó
befolyást képes felette gyakorolni, illetve az a
jogképes szervezet is, amelyet a bekezdés a)-i)
pontjában meghatározott egy vagy több szervezet (ide nem értve az államot) az alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szer-

vezet felett meghatározó befolyást képes gyakorolni. A Kbt. 162. §-a alapján ajánlatkérôk
a következô szervezetek is, ha a 163. §-ban
meghatározott tevékenységek valamelyikét
folytatják: a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérôk; az a gazdálkodó szervezet
[Ptk. 685. § c) pontja], amely felett az a) pontban meghatározott egy vagy több szervezet
közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni; továbbá ajánlatkérô az
az (1) bekezdés alá nem tartozó szervezet is,
amely a 163. §-ban meghatározott tevékenységek valamelyikét vagy ezek kombinációját
különleges vagy kizárólagos jog (166. §) alapján folytatja. Az idézett jogszabályi rendelkezések alapján egyértelmûen megállapítható,
hogy gazdasági társaságokra és egyéb gazdálkodó szervezetekre is kiterjed az Art. 36/A. §ának hatálya.

16. Az együttes, nemleges adóigazolás
kiadása, valódiságának ellenôrzése
Az Art. 85/A. § (1) bekezdése értelmében az
együttes igazolás tartalmazza az adózó állami
adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását vagy azok hiányát. Az igazolás
kiadásának határideje az Art. 5/A. § (5) bekezdése alapján 8 nap. Az alvállalkozónak lehetôsége van arra is, hogy az adó- és vámhatóságtól az igazolás kiállítását meghatározott
idôpontra (határnapra) kérje, ebben az esetben az igazolás kiadásának napja értelemszerûen nem lehet korábbi, mint az adózó által
megjelölt nap.
Az Art. 85/A. § (3) alapján a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt
adóigazolás iránti kérelem tartalmazza a kifizetést teljesítô adózó nevét (elnevezését),
székhelyét (címét), adóazonosító számát. Az
igazolás iránti kérelem az adó- és vámhatósághoz elektronikus úton is elôterjeszthetô
az Art. 175. § (11) bekezdése alapján. A
közbeszerzés során teljesítendô kifizetéshez
igényelt igazolás tárgyi illetékmentesen kérhetô.
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Amennyiben a kifizetést teljesítô adózóban kétség merül fel az adóigazolás valódiságát illetôen, akkor lehetôsége van meggyôzôdni annak tartalmáról, valódiságáról. A
www.magyarország.hu oldalon az APEH
eBEV rendszerébe bejelentkezve elvégezhetô
mind a papíralapon, mind az elektronikus
formában kiadott adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetôségigazolások eredetiségének
az ellenôrzése is. Az igazolások eredetiségének lekérdezéséhez a lekérdezônek Ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkezni, melyre az
okmányirodákban van lehetôség. Az elektronikus formában kiadott adó- és együttes adó-
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igazolások legkésôbb az igazolás kiadását követô naptól, a papíralapon kiadott adó-,
együttes adó-, jövedelem- és illetôségigazolások legkésôbb a kiadásukat követô második
naptól ellenôrizhetôk. Az ellenôrzés a kiadott
igazolás ügyiratszáma és az igazolás kelte alatt
található az „Ellenôrzési azonosító” segítségével történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a lekérdezések naplózásra kerülnek és az igazolás
tulajdonosa jogosult megtekinteni a lekérdezés végrehajtásának idôpontját és a lekérdezô
nevét.
Forrás: www.apeh.hu
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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
30-475-1624
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

Tájékoztató
41

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
Nádor Péter
Varga Katalin

szkartya@chello.hu
Ádámné Bérczes Katalin
fuvosz@fuvosz.com
Gugcsó Zoltánné
szechenyikartya1@ipartestulet22.hu Bárány Károly

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

voszveszprem@mailbox.hu
zalavosz@chello.hu

vosznograd@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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Kellner és Társai Kft.

1149 Budapest,
Angol u. 36/a

267-6464
136 mellék

222-3857

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

Bringóhintó Kkt.

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

TELEFON

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

TELEFAX

(06-93)
541-925

SZOLGÁLTATÁS

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

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

12%
5%
11. 01.-04.14.

20%
04. 15.-10. 31.

10%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Trezor-Liktor Kft.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

Bálint Fogtechnika

(06-36)
411-274

(06-36)
411-274

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

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.

3300 Eger,
Kisasszony u. 6.

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

(06-96)
315-741

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

(06-1)
344-5212

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

1047 Budapest,
Baross u. 99.

OPEN Szoftverház

InfoRegister Bt.

Horfer Serleg

Comline Budapest Kft.

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

KEDVEZMÉNY

10%

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

10%

10%

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

6%

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

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

(06-1)
380-5403

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

15%

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

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

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

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

5%
10%

10%

10%

Kedvezmények
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TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

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

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

Hotel Unió

ARUNDO
Tanácsadó Kft.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System Kft.

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

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

KEDVEZMÉNY

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

(06)-36
411-201

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

10%

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

(06) 76
321-202

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

Anyag:
5%
Díj:
10%

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

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

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

(06-28)
386-692

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

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

(06-62)
246-842

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

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

(06-1)
483-2360

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

(06-1)

10%

5-10%

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

20%

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

10%

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

10%
20%

Kedvezmények
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Enterprise Limited

2890 Tata, Sávári E. u. 1. 4/3 (06)-70
www.enterpriselimited.hu 319-9933

Softek Informatikai és
Ügyvitelszervezési Kft.

9021 Gyôr,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

(06-96)
524-998

Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

(06-1)
354-3080

Bankók Bau Kft.

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

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

Flash 9 Kft.

Szinkron ’87 Kft.

H. P. GY. Bt.

EURO-ROAD Kft.

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

TELEFON

1095 Budapest,
(06-1)
Soroksári út 164.
281-1945
www.vektorkft.hu
csibieva@vektorkft.hu
kereskedelem@vektorkft.hu

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

TELEFAX

15%

(06-96)
528-293

Számítógép forgalmazása, szervize,
vírusvédelmi és számlázó-kereskedelmi-könyvelô rendszerek tervezése, telepítése, könyvviteli szolgáltatások

Szerviz 10%
Programok
20%
könyvelés
havidíja 15%

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

20%

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

(06-1)
281-1947

(06)-96416-108

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

(06)-96560-089

1084 Budapest,
József u. 48.

06-30999-0004

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

Védô-, munka-, formaruházat gyártása és forgalmazása. Egyéni védôeszközök: fejvédô, arcvédô, szemvédô,
légzésvédô, hallásvédô, kézvédô,
lábvédô valamint leesés elleni eszközök forgalmazása. Leesés ellen
védô eszközök bevizsgálása, szaktanácsadás, termék és szolgáltatásfejlesztés
Spirituális elemzés: www.extraszensz.hu
- BEMER mágnes- és Jade köves
gerincterápia - Alakformáló és bronzosító álló szoláriumok - Ökotermékek forgalmazása: egészségmegôrzés energia megtakarítás - környezetvédelem - természetes életmód - pénzkereset

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

4026 Debrecen,
Darabos u. 10.

KEDVEZMÉNY

Webdesign, web-alapú fejlesztések,
desktop software fejlesztések

(06-30)
901-4840

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

SZOLGÁLTATÁS

(06-1)210-53-05

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.

10%

7%

5–10%

20%

5–10%

10%

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

5–15%

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

egyedi
megállapodás
alapján

Kedvezmények
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Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Kft.

Parallel
Számítástechnikai Kft.

Recruiment Kft.

SKICC Reklámiroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

1161 Budapest,
József u. 18.

(06-1)2733-310

(06-1)2733-311

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

10–20%

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

06-20209-94-98

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

06-209339-559

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

+36-30754-9711

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

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

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

+36-46382-933

5–15%

25%

10%

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

10%

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

10-20%

15%

5%

Kedvezmények
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B & K Épülettervezô
és Kivitelezô Mérnöki
Iroda Kft.

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

+36-82414-851
+36-30937-5002

TELEFAX

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

KEDVEZMÉNY

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

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

Tájékoztató
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