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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
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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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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének
és Ellenôrzô Bizottságának
együttes ülésérôl
Idôpont:
2011. április 19. 10:00 óra
Helyszín:
Tulip Inn Hotel Budapest Millennium
Budapest, Üllôi út 94-98.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

4. Beszámoló a VOSZ 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár

5. Javaslat a VOSZ 2011. évi költségvetési
elôirányzatára (küldöttgyûlési elôterjesztés)

Napirendi javaslat
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról, különös tekintettel a kereskedelmi és iparkamarákról szóló törvénytervezetre
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
Csicsáky Péter soros elnök

6. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2011. évi költségvetési elôirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Bartha Ferenc,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke

2. Tájékoztató a megyei (területi) szervezetek és szekciók tisztújításának eredményeirôl, javaslat az új Ügyvezetô Elnökség
(+soros elnök) és Ellenôrzô Bizottság személyi összetételére
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök

3. Beszámoló a VOSZ 2010. évi tevékenységérôl, javaslat a 2011. évi fontosabb célkitûzésekre (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Csicsáky Péter soros elnök
Demján Sándor ügyvezetô elnök

7. Egyebek

Határozatok
2011.04.19./1.
Csicsáky Péter és Dávid Ferenc tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta végzett
fontosabb munkákról. A tájékoztatót az
Elnökség egyhangú szavazással tudomásul
vette.
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2011.04.19/2.
A VOSZ 2010. évi tevékenységérôl és a
2011. évi fontosabb célkitûzésekrôl szóló
beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és támogatta az írásos
anyag küldöttgyûlés elé való beterjesztését.
2011.04.19/3.
A kibôvített testület (megyei és szekció
elnökök, ügyvezetô elnökség tagjai, ellenôrzô bizottság tagjai) egyhangú szavazással Jelölô Bizottságot választottak,
amelynek elnöke: Gazsi Ferenc a VOSZ
Nógrád megyei szervezetének elnöke, tagjai: Dr. Kiss Endre, a VOSZ Baranya megyei szervezetének elnöke, Dr. Bombera
Géza, a VOSZ Egészségügyi Szekciójának
elnöke.
2011 04.19/4.
A háromtagú Jelölô Bizottság a kibôvített testület egyhangú támogatásával az
alábbi személyeket javasolja a küldöttgyûlésnek a Szövetség ügyvezetô elnöki,
ügyvezetô elnökségi tag, ellenôrzô bizottsági elnök, ellenôrzô bizottság alelnök,
ellenôrzô bizottsági tag és soros elnök
tisztség betöltésére. A testület támogatta,
hogy - megválasztásuk esetén - soros elnökhelyettesként Czomba Csaba és Gablini Gábor továbbra is segítse a soros elnök munkáját.
Jelöltek (Ügyvezetô Elnökség)
Ügyvezetô elnök:
Demján Sándor
Ügyvezetô Elnökség tagjai:
Ádám Imre, Beck György dr.,
Czomba Csaba, Csányi Sándor dr.,
Csicsáky Péter, Gablini Gábor,
Krisán László, Lepsényi István, Lits
József dr., Radács Ferenc, Tardos
János, Tolnay Tibor, Versegi János,
Wáberer György

Jelöltek (Ellenôrzô Bizottság)
Elnök:
Bartha Ferenc
Alelnök:
Gláser Tamás
Tagok:
Csík László, Kiss Zoltán dr., Rudas
János dr., Pordán Zsigmond, Szakács József, Szirmai Péter dr., Zalán
Barnabás
Jelölt (Soros Elnök):
Tardos János
2011.04.19/5.
Az Elnökség - az Ellenôrzô Bizottság éves
jelentésének idevonatkozó megállapításait is megismerve - egyhangú szavazással
elfogadta a 2010. évi szövetségi költségvetés végrehajtásáról, mérlegérôl, eredmény
kimutatásáról szóló beszámolót, valamint
a 2011. évi költségvetési elôirányzatot.
2011.04.19./6.
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött
arról, hogy az éves szövetségi küldöttgyûlés idôpontja: 2011. május 12.
2011.04.19./7.
Az Elnökség egyhangú szavazással a VOSZ
Gazdaságpolitikai Bizottságának tagjának
választotta Dr. Papp Editet.
2011.04.19/8.
A testület egyhangú szavazással tudomásul
vette a VOSZ Ingatlan Forgalmazási és
Hasznosítási Szekció megalakulásáról szóló tájékoztatót.

Budapest, 2011. április 19.

Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár
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A 2011. évi
VOSZ Küldöttgyûlés dokumentumai

Résztvevôk:
A VOSZ Ügyvezetô Elnöke és a Társelnökök
A VOSZ Ellenôrzô Bizottságának Elnöke
és Tagjai
A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei
A VOSZ Területi Szervezeteinek Elnökei
A VOSZ Címzetes Társelnökei
A VOSZ Területi Szervezetek és Országos
Szekciók Küldöttei
Helyszín:
Bellevue Konferencia és Wellness Hotel
Esztergom/Búbánatvölgy Ôrtorony u. 49.
Idôpont:
2011. május 12. (csütörtök),
11:00 órai kezdettel
Regisztráció:
10:00 – 11:00 óra között

A Küldöttgyûlés napirendi javaslata
1. Beszámoló a VOSZ 2010. évi tevékenységérôl, javaslat a 2011. évi fontosabb célkitûzésekre

3.

Javaslat a VOSZ 2011. évi költségvetési
elôirányzatára
Elôterjesztô:
Dávid Ferenc fôtitkár

4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2011. évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok
végrehajtásáról
Elôterjesztô:
Bartha Ferenc, az Ellenôrzô Bizottság
elnöke

5. A VOSZ ügyvezetô elnökének, társelnökeinek, az Ellenôrzô Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása
Elôterjesztô:
Gazsi Ferenc, a Jelölô Bizottság elnöke

6. Egyebek

Elôterjesztô:
Csicsáky Péter soros elnök

2. Beszámoló a VOSZ 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és
eredmény kimutatásáról
Elôterjesztô:
Dávid Ferenc fôtitkár

A VOSZ hatályos Alapszabálya szerint a
meghirdetett Küldöttgyûlést határozatképtelenség esetén – azonos napirenddel és azonos helyszínen – 2011. május 12. napján
12:00 órai kezdettel ismételten összehívjuk.
Az ismételten összehívott Küldöttgyûlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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BESZÁMOLÓ
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
2010. évi tevékenységérôl és a 2011. évi
fontosabb célkitûzésekrôl
A parlamenti választásokat követôen 2010.
június 8. napján ismertette rövid távú – 29
pontos – programját a köztársaság miniszterelnöke. Szövetségünk képviselôi több alkalommal hangsúlyozták, hogy a gazdaságot
érintô intézkedések túlnyomó többsége támogatható. Különösen indokoltnak és fontosnak tartottuk
• a társasági adó mértékére vonatkozó
változást (500 MFt árbevételig 10%),
• a kisadók számának mérséklését,
• a vállalkozói vagyon illetékmentes
öröklését,
• a beruházási engedélyek számának egyharmados csökkentését,
• a kistermelôk termelési és értékesítési
feltételeinek javítását,
• a közszféra béreinek átalakítását és a
költségvetési bérek felülvizsgálatát
• a Széchenyi Kártya Program kibôvítését és az
• uniós forrásoknak a kis- és középvállalkozói szektor részére történô átcsoportosítását.
Az intézkedés szimbolikus jellegû törekvései is szimpátiára leltek a vállalkozói közösségben, így pl.: a pártok költségvetési támogatásának 15 százalékos csökkentése, az áfa-mentes adományozás lehetôségének megteremtése. Érthetô módon jelentôs vitát a bankokra,
biztosítókra és pénzügyi lízingcégekre kivetett
ágazati különadó váltott ki.
2010. október 18-án ismertük meg a FIDESZ-KDNP kormány második programcsomagját. Elemeinek jelentôs részét támogatta a
VOSZ vállalkozói közössége. Így – többek között – egyetértésünkkel találkozott
• a PPP-programok felülvizsgálata és felfüggesztése,

• az egykulcsos, egyszerûsített, családcentrikus SZJA rendszer bevezetése,
• a tevékenység piaci értékének korábbi
rendszerének felfüggesztése,
• az EVA konstrukció fenntartása,
• a Széchenyi Kártyának az agrár ágazatban történô bevezetését,
• a részmunkaidôs foglalkoztatás támogatását,
• a közösségi közlekedési vállaltok holdingba történô szervezését.
A fentieken túl a Szövetség adó- és járuléktörvényekhez való viszonyát alapvetôen az
határozta meg, hogy azok képesek-e biztosítani a 2010. évben a 3,8 százalékos , a 2011. évben 3 százalék alatti GDP arányos hiány megvalósulását. A fenti irányszámok elérése és a
költségvetés stabilitásának fenntartása érdekében vettük tudomásul (átmeneti jelleggel)
a nettó árbevétel alapú, nem normatív, versenyképességet nem javító, egyes ágazatok külön adóztatását szolgáló intézkedéseket.
2011. március 1. napján vált ismertté –
"Összefogás az adóság ellen" címmel – a Széll
Kálmán Terv. Az akcióterv 26 pontja közül
különösen fontosnak és támogatandónak ítéltük, hogy:
• 2011. elsô félévében elfogadja az Országgyûlés az új közbeszerzési törvényt,
• rövid idôn belül elkészítik a közmunkarendszer keretéül szolgáló új jogszabályokat,
• megváltozik a rokkanttá nyilvánítás
rendszere,
• felülvizsgálják, a korengedményes, a
korkedvezményes és a szolgálati nyugdíjak rendszerét,
• gyorsítják a végrehajtási és felszámolási eljárásokat,
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• megkezdôdik a közösségi közlekedés
szervezeti konszolidációja,
• befagyasztják a pártok támogatásának
nominális értékét a 2011. évben.

I.
Közremûködés
a jogalkotási, gazdaságirányítási folyamatban
Az érdemi társadalmi párbeszéd és szakmai érdekegyeztetés újraindítási nehézségei ellenére
2010. szeptember 20. napján összeült az Országos Érdekegyeztetô Tanács, amelyen a miniszterelnök is megjelent.
• A 2011. évre vonatkozó adó- és járuléktörvények tervezeteit októberben ismertük meg. A vállalkozók terheinek érdemi
csökkentésére nem kerülhetett sor, mivel
kormányzati szándék szerint elsôrendû
célként a költségvetési egyensúly és az ország fizetôképességének megôrzése volt a
cél.
• Az elfogadott költségvetési törvény óvatosnak és konzervatívnak minôsíthetô:
elôtérbe helyezi az egyensúlyi követelményt, de tett érzékelhetô (értékelhetô)
lépéseket az üzleti szektor dinamizálása és
a struktúraváltás, a reformok megvalósítása érdekében.
• A tárgyalások alkalmával a VOSZ képviselôje több alkalommal szorgalmazta az állami, illetve önkormányzati tulajdonban
levô vállalatok mûködésének ésszerûsítését. A MÁV, a Volán vállalatok és a BKV
holdinggá szervezését követôen reméljük,
hogy a 2011. évben a közösségi közlekedés
területén már érzékelhetô lesz a takarékos
gazdálkodás néhány eredménye.
• A minimális bér emelésére és a 2011. évi,
vállalkozási szintû átlagkereset növelésre
irányuló tárgyalások október végétôl november végéig tartottak. A munkaadói oldal szóvivôje az említett témakörben a
VOSZ képviselôje volt. A bérmegállapodás megkötésére 2010. december 2. napján került sor.
A 2011. év január 1. napjától a legkisebb
munkabér összege: 78.000,– Ft/hó/fô, a

7
garantált bérminimum összege: 94.000,–
Ft/hó/fô.
• A VOSZ tisztségviselôi, képviselôi és
munkatársai – a korábbi évek gyakorlatának megfelelôen – az Országos Érdekegyeztetô Tanács plenáris és szakbizottsági ülésein kívül is aktívan részt vettek az
intézményesített társadalmi párbeszéd
egyéb fórumainak munkájában (Gazdasági és Szociális Tanács, Munkaerô-piaci
Alap Irányító Testülete, NFT Szakértôi
Bizottság, Országos Felnôttképzési Tanács, Munkaügyi Ellenôrzést Támogató
Testület, Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács, Regionális Munkaügyi Tanácsok). A nemzetgazdasági miniszter kérésének megfelelôen meghosszabbításra
javasoltuk (2011. szeptember 30. napjáig)
a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokba delegált VOSZ-képviselôk mandátumát.
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
felkérésére részt veszünk a szellemi tulajdonjogok megsértése ellen fellépô – 2008.
óta mûködô – újjáalakult Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) munkájában is.
• Aktívan részt vettünk a kereskedelmi és
iparkamarákról szóló törvény-tervezet vitájában. A Szövetség Elnökségi döntésének megfelelôen támogattuk a kötelezô
regisztrációra épülô, a vállalkozásokat segítô és számukra szolgáltatásokat nyújtó
erôs köztestületi kamara létrehozását, de
elleneztük a kamara érdekképviseleti és
hegemóniára való törekvéseit, valamint a
tagolt, bonyolult – 21 jogi személyiségre
épülô – testületi rendszerének fenntartását.

II.
Szövetségi munka, szervezési tevékenység
1. A beszámolási idôszakban három új szekció kezdte meg mûködését a Szövetség
keretében:
• 2010. május 19.
Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási
Szekció
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• 2010. június 8.
Sportvállalkozási Szekció
• 2010. október 19.
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Szekció
2. Két alkalommal (2010. május 20-21-én
és 2010. október 18-19-én) továbbképzést tartottunk a VOSZ irodák vezetôi és
a takarékszövetkezeti fiókokban dolgozó
munkatársak részére. Az oktatáson szerzett tudást (ismeretet) vizsgatételi kötelezettséggel kértük számon.
3. 2010. május 31. – 2010. június 3. között
a megyei elnökök és a szekció elnökök
részére szerveztünk szakmai programokat
(önismereti tréning, az ún. thermo házak
létesítésének lehetôségei, tájékoztató
Esztergom- Komárom megye foglalkoztatási helyzetérôl).
4. A kibôvített Széchenyi Kártya Program
népszerûsítését szolgáló rendezvénysorozatot az MKIK-val együttmûködve 19
helyszínen 2010. szeptember hónapban
tartottuk. Valamennyi fórumot nagy érdeklôdés kísérte, a regionális és országos
sajtó folyamatosan tudósított
5. Október 6-án a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése kapcsolatépítô találkozón
vett részt Szlovénia hazánkba akkreditált
nagykövetével és elsô ügyvivôjével.
6. Október 11. napján a VOSZ felhívást intézett az üzleti szféra képviselôihez a
Veszprém megyei ökológiai katasztrófa
károsultjainak megsegítése érdekében.
7. Október 14. napján a Parlament Felsôházi termében – az OTSZ- el közösen – tartottuk a "Szövetkezeti Bankok és a Kisés Középvállalkozások 3. Európai Fóruma" címû rendezvényt. A konferencián
beszédet mondott a VOSZ ügyvezetô elnöke és a Magyar Köztársaság miniszterelnöke is.
8. Október 31-én – a miniszterelnök jelenlétében – a VOSZ ügyvezetô elnöke

együttmûködési megállapodást írt alá a
Kína Kereskedelemfejlesztési Tanács
(CCPIT) elnökével. 2011. január. 2225. között a szövetségünk soros elnöke
magyar kormány delegáció tagjaként
egyiptomi látogatáson vett részt, ahol a
VOSZ képviseletében együttmûködési
megállapodást írt alá az Egyiptomi Üzleti Szövetséggel
9. 2010. november 9. napján a Szövetség
Elnöksége elfogadta az Új Széchenyi
Terv vitairattal kapcsolatos véglegesített
álláspontot. Az összesített vélemény-csomagot a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága a társult partnerszervezetektôl, illetve szakértô munkatársaktól beérkezett
anyagok alapján állította össze. A kritikus hangvételû tanulmányt eljuttattuk a
Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez,
és témafelelôs minisztereihez.
10. 2010. ôszén öt megyeszékhelyen (Nyíregyháza, Eger, Szombathely Székesfehérvár, Szolnok) médiapartnerünkkel és a
megyei elnökökkel közösen "Hallatjuk a
hangunkat!" címmel vállalkozói fórumokat tartottunk. A rendezvények középpontjában a gazdasági környezet
elemzése, az Új Széchenyi Terv adaptálása és a Szövetség érdekképviseleti tevékenysége állt.
11. Az elektronikus úton közzétett „VOSZ
Hírlevél” 2010. áprilisa és 2011. májusa
között 33 alkalommal került kiadásra, illetve terjesztésre, megjelenésenként
5.000 példányban.
12. Tradicionális újságunkat („VOSZ Hírek”) továbbra is a szövetségi munkatársak szerkesztik, vállalkozó tagjaink
és tagszövetségeink külön A 2010. évben is eredménnyel pályáztunk az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által az országos érdekképviseleti szervezetek számára meghirdetett, az érdekképviseleti és érdekérvényesítô tevékenység segítését és további fejlesztését
szolgáló projektben való közremûködésre.
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13. Ugyancsak a 2011. év elején tettük közzé módszertani útmutatónkat, amely segítséget nyújthat a szekciók és megyei
szervezeteink számára a tavaszi tisztújító közgyûlések kifogástalan megrendezéséhez.
14. Szervezetünk több nemzetközi vállalkozói (munkaadói) szövetségnek tagja. A
VOSZ tizenhat éve tagja a Nemzetközi
Kereskedelmi Szövetségnek (EuroCommerce). Az ügyvezetô elnök az EuroCommerce Elnökségében, a Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciónk elnöke pedig
az Irányító Bizottságban képviseli szövetségünket. Továbbra is aktivitást fejtünk
ki a Vállalkozók Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek 140 országgal
együtt hosszú évek óta tagjai vagyunk. A
2009. évben teljes jogú tagként felvételt
nyertünk a BIAC-ba, az OECD Üzleti és
Ipari Tanácsadó Bizottságába. Másfél
éves tagságunk alatt – az MGYOSZ közremûködésével – elértük, hogy a BIAC
éves közgyûlését 2011. áprilisában Budapesten tartotta.
15. 2010. november 3. napján az Országos
Szövetség és a VOSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Szekció kezdeményezô közremûködésével hatodik alkalommal került megrendezésre az "Európai Kereskedelem Napja" ünnepség és szakmai
fórum. A rendezvény a "Verseny, Foglalkoztatás, Kereskedelem" címszó alatt
zajlott. A találkozón részt vettek a szakmai társ-érdekképviseletek vezetôi és
meghívtuk a VOSZ valamennyi országosan választott testületének tisztségviselôit. Az eseményt nagy média-nyilvánosság kísérte.
16. 2010. december 15-én sajtóközleményt
adtunk ki az üzletek vasárnapi nyitva tartásával kapcsolatban, majd december 29.
napján MTI interjú keretében erôsítettük meg álláspontunkat.
17. Az elmúlt évben is részt vettünk az
Ágazati Párbeszéd Bizottságok munkájában. Ezek a bizottságok az ágazati ér-
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dekegyeztetés színterei, ahol a munkaadók és munkavállalók közösen alakíthatják az egyes ágazatok jövôjét befolyásoló szabályozókat. Sajnálatos,
hogy a középszintû érdekegyeztetés
erôsödése igen lassan halad, a bizottságokban végzett szakmai munka nem
igazán hatékony. Ennek ellenére úgy
ítéljük meg, hogy a VOSZ képviseletét
a testületekben biztosítani kell a jövôben is.
18. Együttmûködve a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamarával részt vettünk:
• a szakmai záróvizsgák delegálásával,
azok elôkészítését, megszervezését és
lebonyolítását szolgáló munkában,
valamint
• "A munkaerô-piaci szereplôk iskolarendszerû szakképzés koordinációjában való részvételéhez kapcsolódó
feladatok megvalósításának támogatása" címû programban.
19. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodáinak munkatársai a 2010. évben is aktívan végezték érdekképviseleti, céginformáció szolgáltatási és a Széchenyi
Kártya értékesítésével összefüggô tevékenységüket. A létszám stabil, a munkavállalók képzését folyamatosan biztosítjuk. Az irodahálózat munkája kiegyensúlyozott, eredményes és jó minôségû volt
az elmúlt évben. A három új elemmel
bôvült Széchenyi Kártya Program miatt
nôtt az elvégzendô munka mennyisége,
ami racionális létszámgazdálkodással teljesíthetô volt.
20. A beszámolási idôszakban csatlakozott a
VOSZ-hoz
• a Magyar Munkaerô-kölcsönzôk Országos Szövetsége,
• a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség
• a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ)
• a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség
• az FBN-H Felelôs Családi Vállalkozásokért Egyesület Magyarországon

VOSZ 2011 ápr-máj

5/24/11

1:00 PM

Page 10

Szervezeti Hírek

10
III.
Mikro-, kis- és középvállalkozói fejlesztésitámogatási stratégia
(Széchenyi Kártya Program,
vállalkozásfejlesztés és -finanszírozás,
takarékszövetkezeti VOSZ Pontok)
A VOSZ állásfoglalása szerint a vállalkozások
szempontjából az egyik legfontosabb tényezô
a kiszámítható gazdaságpolitika. Ez növelheti a gazdasági környezet stabilitását, segítve
ezzel a vállalkozások hosszabb távú stratégiai
döntéseinek meghozatalát. A gazdaság fejlesztésének a termelés növelését, a hozzáadott érték bôvítését kell szolgálnia. A versenyképesség növeléséhez egyaránt fontos a hatékony
állam és a jól mûködô, versenyzô piac. Emiatt
elengedhetetlen feltétel, hogy az állam úgy
szabályozza és támogassa a gazdaság szereplôit,
hogy ne sérüljön a verseny, mert ez – ahogy a
gazdaságtörténetben erre sok példát találhatunk – nagyobb problémákat okozhat.
A gazdasági növekedés kulcskérdése a foglalkoztatás, ezen belül az alulfoglalkoztatás és
a szakképzett munkaerô csökkenése. Egyfelôl
jelentôs erôfeszítéseket kell tenni a foglalkoztatási ráta növelésére, ezzel az állampolgárok
a munkanélküliségi és szociális támogatásból
kikerülnek, továbbá foglalkoztatásuk GDP
termelés és adófizetôként a költségvetés bevételi oldalát gyarapítják. A szakképzettség növekedése a hozzáadott érték nagyobb arányú
növelését teszi lehetôvé, ezáltal az ország és a
vállalatok versenyképessége nô meg.
Másrészrôl viszont a foglalkoztatás egyoldalú növelése nem lehet egyedüli cél. Fontos,
hogy ez a bôvítés (mely a jelenlegi munkahelyek megtartását is kell, hogy célozza) ne
eredményezze a termelés hatékonyságának
visszaesését. A foglalkoztatás-bôvítésnek, miként magának a növekedésnek is, a termelési
és az azt kiszolgáló szolgáltatási, logisztikai,
K+F szférára kell támaszkodnia. A stagnáló
vagy lassan növekvô belsô keresletet tekintve
csak akkor lehet jelentôsen emelni a foglalkoztatást, ha a termelésnövekedés a külpiacot
célozza meg.

A foglalkoztatási célok eléréséhez messzemenôleg szükséges a korszerû mezôgazdaság
fejlesztése. Ebbôl fakadóan a mezôgazdaságot
kiszolgáló mezôgazdasági gépgyártás, illetve a
mezôgazdasági feldolgozást elôsegítô élelmiszer feldolgozó ipar kezelése kiemelt jelentôségû.
A megfelelô külgazdasági stratégia ösztönzôen hathat a gazdaság minden vállalkozása számára. A kereslet és a fogyasztási színvonal emelkedése miatt érdemes lenne az innovatív vállalatok számára az ázsiai piacokra való export erôsítése. A környezô országok, valamint a balkáni külkapcsolataink
erôsítése pedig sok kis- és középvállalkozás
számára eredményezhet fontos piacot. Ezen
piacok elérése érdekében a szabályozórendszer adta lehetôségeken túlmenôen a gazdasági diplomácia eszközeivel is élni szükséges.
Fontos, hogy az állam segítse az exportorientált KKV-k hálózatosodását (termelôi-, értékesítôi stb. hálózatok, regionális és szakmai
klaszterek). Az exportorientált gazdaság felé
való elmozdulásnak egyik tényezôje a versenyképes kisvállalatok általi hazai piac
megôrzése, visszaszerzése kell, hogy legyen.
Ebbôl a szempontból nagy szerepe kell legyen az importkiváltásnak, valamint a magas
hozzáadott értékû termelés fejlesztésének.
A vállalkozásalapításokat, illetve a meglévô vállalkozások növekedését segítheti elô a
szektort terhelô adminisztrációs teher csökkentése, valamint az adójogszabályok egyszerûsítése. Konkrét lépéseket tekintve az áfa és
a munkáltatói járulékok csökkentése, valamint az iparûzési adó fokozatos megszüntetése
okozhat jelentôs fejlôdést a KKV-k számára.
Ezen lépések segítenének a feketegazdaság
visszaszorításában.
Az energetika területén közép, illetve
hosszútávon a gazdaság számára elengedhetetlen a megújuló energiaforrások felé való elmozdulás. Ezt mind a forrásdiverzifikáció,
mind a környezetvédelem igénye megköveteli. Külön kiemelendô a hatalmas tartalékokat
jelentô geotermikus energia, melynek kiaknázásához egyértelmûen állami támogatás szükséges, akárcsak a Paksi Atomerômû felújításá-
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hoz. A bio-üzemanyagok rövidtávon javíthatják mind a mezôgazdaság termelékenységét,
mind az energia forrásdiverzifikációját, azonban hosszútávon jelentôs gondokat okozhatnak a termôföldek számára.
A KKV-k finanszírozásának elôsegítése
céljából szükséges az EU-s pályázatok egyszerûsítése, valamint a megítélt támogatások kifizetésének gyorsítása. Az innováció növekedését segíthetik elô a beruházási adókedvezmények, a vállalatközi együttmûködések elôsegítése, valamint a magas hozzáadott értékû
innovációk támogatása. A hitelintézeti háttér
fejlesztése (például a takarékszövetkezetek
fejlesztése) jótékonyan hatna a KKV szektorra. A Széchenyi Kártya Program finanszírozási rendszerét a KKV szektor finanszírozásának
meghatározó eszközének tartjuk továbbra is.
Hazánk logisztikai adottságait tekintve
fontos, hogy ne tranzit ország legyünk, hanem
magas hozzáadott értékû szolgáltatásokat
nyújtó logisztikai csomópont. A már így is jelentôs átmenô forgalom további emelkedését
figyelembe véve szükséges egy konkrét közlekedésbiztonsági, illetve környezetvédelmi
terv kialakítása. A magánvállalkozások megjelenése az autóbuszos közösségi közlekedés
területén jelentôs költségvetési megtakarításokat jelenthetne.
A KKV szektorra épülô versenyképesség
növekedés csak akkor érhetô el, ha biztosított
a szektor megfelelô finanszírozása. Ehhez szükség van egy jól mûködô pályázati rendszerre,
valamint hitelintézeti háttérre. Az adójogi
szabályok egyszerûsítése és az adóteher enyhítése nem csak hazánk nemzetközi versenyképességét növeli, de csökkenti a feketegazdaság
súlyát is. A VOSZ továbbá kritikus fontosságúnak tart egy konzisztens külgazdasági stratégia kialakítását, mivel a gazdaság keresletének
növelése csakis a külsô piac fejlesztésére törekedve reális.
A Kormány a beszámolási idôszak döntései és gazdaságpolitikai irányai alapján elkötelezte magát a hazai kis-és középvállalkozások (KKV) támogatása mellett. A KKV szektor növekvô finanszírozási igénye arra ösztö-
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nözte a Kabinetet, hogy kibôvítse a 2002-ben
bevezetett, és azóta is töretlen sikernek és
népszerûségnek örvendô Széchenyi Kártya
Programot, amely napjainkra a legtöbb kis-és
középvállalkozáshoz elérô piacvezetô, államilag támogatott hitelkonstrukcióvá vált. A
2002-ben elindított Széchenyi Kártya Program kiterjesztése a fejlesztésre, tevékenységük
bôvítésére képes, kifejezetten kis- és középvállalkozók számára kíván olyan új hitellehetôségeket nyújtani versenyképességük
megôrzésére, melyek hatására javulnak a kisvállalkozói szektor mûködési feltételei, felgyorsulnak a fejlesztések, beruházások.
A Kormány 1145/2010 (VII. 7.) határozata a Széchenyi Kártya Programot 3 új hitelkonstrukcióval bôvítette:
1. A Széchenyi Forgóeszköz hitel célja a
KKV-k hosszabb távú forgóeszköz igényének finanszírozása, maximum 25
millió forintig és legfeljebb 3 éves futamidô mellett. A program tervezett
indulása: 2010. augusztus 1.
2. A Széchenyi Beruházási hitel célja fejlesztések, beruházások finanszírozása,
maximum 50 millió forintig, legfeljebb
10 éves futamidô mellett. A program
indulása: 2010. szeptember 1.
3. A Széchenyi Önerô hitel célja, hogy
támogatást nyújtson a pályázatokhoz
elôírt önerô biztosításához és a források nagyobb arányú kihasználásához,
maximum 50 millió forintig, legfeljebb
10 éves futamidôvel. A program tervezett indulása: 2011. január 1.
Az új hitelkonstrukciókhoz a Kormány
2% kamattámogatást és 50% garanciadíj támogatást biztosít.
2010. október 18-án a miniszterelnök a
Parlamentben ismertette a Széchenyi Kártya Program újabb bôvítésére vonatkozó elképzelést, melynek értelmében a 2011. évtôl az agrárágazatban is megjelenik a nyolc
éve ismert és közkedvelt hiteltermék. Az errôl szóló és Széchenyi Kártya Program folytatását biztosító 1310/2010. számú Kormány határozatot 2010. december 27- én
tették közzé.

VOSZ 2011 ápr-máj

5/24/11

1:00 PM

Page 12

Szervezeti Hírek

12
A 2011. év elején az új termékek bevezetésének és indulásának munkái folytak, így az
Új Széchenyi Terv pályázataihoz kapcsolódó
finanszírozás – Széchenyi Önerô Hitel és a
Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel -,
valamint az Agrár Széchenyi Kártya kidolgozása folyik nagy erôkkel.
A VOSZ résztulajdonában lévô és teljes
támogatását élvezô KA-VOSZ Zrt. ezek mellett új konstrukciók – pl. a Kombinált Mikrohitel – bevezetését is célul tûzte ki.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen megvalósított Széchenyi Kártya
Programban elért eredményeket tekintve a
2010. évben is folytatódott a korábbi idôszakra jellemzô sikeres piaci fellépés. A 2002-es
évtôl a 2010. év végéig összesen már közel
140 ezer kártya került átadásra és meghaladta a 840 milliárd forintot az év végéig
összesen megnyitott hitelkeretek összege, a
hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.
A 2010-es évben több mint 17 ezer kártya
átadása történt meg, és az éves kihelyezett hitelkeret összege megközelítette a 130 milliárd
forintot! A pénzügyi hátteret továbbra is a
magyar takarékszövetkezeti hálózat, valamint
az Erste Bank, az MKB Bank, az OTP Bank, a
Takarékbank és a Volksbank adja. A 2011.
évben további hitelintézeti partnerekkel bôvül a Széchenyi Kártya Program résztvevôi-együttmûködôi köre, melynek elsô piacra lépô
szereplôje a Gránit Bank.
A takarékszövetkezetekkel folytatott
stratégiai együttmûködés – amely a 2004.
évben kötött stratégiai megállapodáson, valamint a 2007. évi, a takarékszövetkezeti
VOSZ-Pontok hálózatát létrehozó szerzôdésen alapul – a 2010. évben töretlenül és sikeresen folytatódott. A „vidék bankjai” a 2010.
évben az átadott Széchenyi kártyákat tekintve egyértelmûen „piacvezetôkké” váltak és
45%-os részesedésükkel a hazai mikro-, kisés középvállalkozók legjelentôsebb partnerei
lettek a Széchenyi Kártya Programban. A takarékszövetkezeti szektor – különösen az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség tagjai –
a 2010. évben is bizonyította, hogy komoly
tartalékai vannak és a takarékszövetkezet va-

lós alternatívát jelent a kkv-finanszírozásban.
Feltétlenül meg kell említeni, hogy banki
partnereink is értékes elemekkel gazdagították a Széchenyi Kártya Program vállalkozásfejlesztô finanszírozási rendszerét és jelentôs
szerepet vállaltak a program – így a hazai kkvszektor – céljainak megvalósulásában. Így, az
OTP Bank a Széchenyi Forgóeszközhitel elterjesztésében, az MKB Bank és az ERSTE
Bank változatos értékesítés-támogatási rendszerekkel, a Volksbank emellett innovatív és
gyors reagálású fejlesztési partnerséggel vívta
ki a Szövetség és a vállalkozók elismerését. A
kifejezetten nehéz és számos, korábban nem
ismert konfliktussal terhelt pénz- és tôkepiaci
helyzet ellenére hitelintézeti partnereink rugalmasan és nyitottan próbálták kielégíteni a
vállalkozások igényeit. A VOSZ érdekkörébe
tartozó vállalkozói közösségben a súlyos nehézségek ellenére is érezhetôen több lehetôség, több jó megoldás és finanszírozási segítség
valósulhatott meg.

IV.
Területi Prima Díjak, Magyar Vállalkozók
Napja,
Prima Primissima Díj
• A 2005. évben nyolc, a 2006. évben tizenöt, a 2007. évben tizenkilenc, a 2008. és a
2009. évben tizennyolc, a 2010. évben ismét mind a tizenkilenc területi (megyei,
regionális) VOSZ szervezet megrendezte
a területi Prima díjátadó ünnepségeket,
azaz az egész országot lefedte a rendezvénysorozat. Valamennyi gálarendezvényen jelen voltak a Prima Primissima Alapítvány
kurátorai, társadalmi-gazdasági partnerei
és vezetô munkatársai. A vállalkozók –
maguk is kitartó munkával elért eredményeik tükrében – nagyra értékelik a valódi teljesítményt. A maradandó értékeket
alkotók mellé álltak, és példaadó módon a
kezdetektôl folyamatosan anyagilag is lehetôvé teszik a megyei Prima díjak fejlôdését. Mindez valódi közösségszervezést
igényelt és olyan közösségi összetartást
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eredményezett, ami a mai magyar társadalomból sok esetben hiányzik.
A rendkívül nehéz gazdasági év ellenére a
területi szervezetek vezetésével a megyei,
regionális vállalkozói, önkormányzati és
értelmiségi közösségek központi és saját
forrásból talán a korábbiaknál is színvonalasabb ünnepségeket szerveztek. A helyi
vállalkozók roppant komoly tartalékokat
mozgósítottak annak érdekében, hogy a
díjazottak megfelelô elismerésben részesüljenek. Külön öröm, hogy néhány megyében a korábbi helyszíneket nagyobbakra kellett cserélni, mert akkora volt az érdeklôdés! A Megyei és Regionális Prima
gálákon 2006-2010 között mintegy 350
alkotó, tudós, szakember, mûvész és sportoló részesült az értékes díjban.
• A VOSZ Ügyvezetô Elnökének kezdeményezésére a 2007. évben elôször, három
kategóriában, harminc, 25 év alatti tehetséges fiatal vehette át a Junior Prima
Díjat. A 2008. és 2009. évben hat, a
2010. évben hét kategóriában részesülhettek kiemelkedô teljesítményt nyújtó
fiatalok a magas és értékes elismerésben.
A 2006-2010. években összesen 190
ifjú géniuszt tudtunk hozzájuttatni ehhez
az erkölcsileg és anyagilag is igen értékes
elismeréshez!
• A VOSZ és vállalkozói közösségének, valamint szakértôi csapatának legkiválóbbjai, munkájuk elismeréseként mind a
2010. évben, mind azt megelôzôen a legmagasabb szintû állami elismeréseket is
megkapták. A 2006-2010 idôszakban tagjaink és tisztségviselôink legjobbjai közül
21-en köztársasági elnöki kitüntetésben,
42-en tárcaszintû – miniszteri – elismerésben részesülhettek.
• A 2010. évben is közzétettük az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást és a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kaptak a Megyei/Regionális Év Vállalkozói, számos
egyedi kategóriában (hivatásban, szakmákban). A megyei/regionális szervezetek
testületeinek javaslata és az Elnökség dön-
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tése alapján 217 vállalkozó részesült a
Szövetség elismerésében. Több tag– és
munkatársunk, tisztségviselônk kapott
magas állami és gazdasági miniszteri kitüntetéseket. A decemberi Vállalkozók Napja ünnepségen részt vett és kitüntetéseket
adott át dr. Kármán András államtitkár. A
kitüntetési ünnepséget követôen Gazdasági Fórumot tartottunk, amelyen neves
elôadók, kormányzati tisztségviselôk és
vállalkozók fejthették ki a magyar gazdasággal, illetve annak lehetôségeivel kapcsolatos nézeteiket.
• A hagyományoknak megfelelôen az esti
órákban került sor a Prima Primissima
Díjak átadására. A kiemelt társadalmi- és
média-érdeklôdést kiváltó rendezvényt az
eddigi gyakorlatnak megfelelôen egyenes
adásban közvetítette a közszolgálati MTV1. A 2006-2010-es ciklusban összesen 100
Prima, 61 Primissima- és közönségdíj,
valamint különdíj átadása történt meg.

V.
A VOSZ célkitûzései és javaslatai
Magyarország gazdasági és társadalmi
felemelkedéséért

1. Változatlanul érvényesnek tartjuk a
2010. március 8-án megfogalmazott hat
pontunkat ("Versenyképes adókat!",
"Társulj és fogj össze magyar!", "A termelés prioritása!", "Piacot a magyarországi vállalkozásoknak!", "Kis -és középvállalkozások fellendítése!", "Euró, nem
minden áron!")
2. Törekedni kell az állami és önkormányzati szektor racionális mûködtetésére.
Tovább kell csökkenteni a közszolgálatban dolgozók létszámát, és a költségvetési (közszolgálati) szférában is érvényesíteni kell a teljesítményhez kötött normatív jellegû bértömeg-szabályozást.
3. Nem engedhetünk abból az elvárásunkból, melynek értelmében jelen kormány-
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zati ciklus idejében el kell érni, hogy a
GDP arányos adminisztratív költségszint
az EU-átlag értékére redukálódjon.

váló, ország-világra szóló vállalkozói teljesítmények, hivatásban elért sikerek
elismerését és például állítását.

4. A takarékszövetkezetekkel, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel és az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséggel
meglévô és gyümölcsözô megállapodást
erôsíteni és bôvíteni kell.

10. A területi, Megyei/ Regionális Prima és
az országos szintû Prima Primissima díjátadó, valamint a Junior Prima ünnepségek magas színvonalú megrendezésének segítése továbbra is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.

5. Az MKIK-val szövetségben aktívan kell
fellépnünk a kereslet-vezérelt szakképzés
térnyerése érdekében.
6. Az elôzô évek gyakorlatával egyezôen a
2011. évben is körültekintô és racionális
költségvetési politikát kell folytatnunk.
A küldöttgyûlés által elfogadott éves
költségvetési elôirányzat betartása mellett arra is törekszünk, hogy az Országos
Szövetség kiegyensúlyozott mûködését
perspektivikusan is garantáló tartalékképzés biztosított legyen.
7. Az érdekképviseleti szolgáltatás területén kiemelt szerepet tölt be a már négyelemû Széchenyi Kártya Program. A
VOSZ a program megvalósításában
kiemelkedô szerepet vállaló KA-VOSZ
Zrt. egyik tulajdonosaként továbbra is figyelmet fordít a gazdasági társaság kiegyensúlyozott mûködési feltételeinek
biztosítására és megtartására, ezen felül
aktívan közremûködik a Széchenyi Kártya Program fejlesztésében.
8. Tovább kell bôvítenünk a vállalkozók
számára elérhetô, a vállalkozói létet segítô szolgáltatások és lehetôségek elérésének támogatását, a Szövetség társadalmi-gazdasági szerepvállalásának fokozását. Az erre vonatkozó, részletes stratégia
megalkotása és megvalósítása a Szövetség jövôje szempontjából meghatározó
jelentôséggel bír.
9. Folytatnunk kell a Megyei/Regionális
Év Vállalkozója kitüntetô cím adományozásának ösztönzését, hogy a területi
szervezetek még jobban kiemelhessék és
elismerhessék a megyében, régióban ki-

Kérem a Tisztelt Küldöttgyûlést a VOSZ Elnöksége által jóváhagyott beszámoló elfogadására.
Budapest, 2011. május 12.
Csicsáky Péter
soros elnök
1. sz. melléklet:
VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának
2011.évi munkaterve
2. sz. melléklet:
5 év számokban és a nyilvánosságban

1. sz. melléklet
VOSZ GPB 2011. évi munkaterv
A munkaterv három idôbeli dimenziót tartalmaz:
1. Múltból fakadó feladatok
a. A VOSZ 2010 március 8.i gazdaságpolitikai fórumán kezdeményezett megállapodás pontjainak idôarányos teljesülése
Emlékeztetôül a kormányprogramba is
bekerült célok a következôk:
• Versenyképes adókat
• Társulj és fogj össze magyar
• A termelés prioritása
• Piacot a magyarországi vállalkozásoknak
• Kis- és középvállalkozások fellendítése
• Eurot, nem mindenáron
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b. Az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatosan kialakított VOSZ állásfoglalás
megvalósulása a kormány gyakorlatában – (három lehetséges és más munkatervi pontokkal összefüggô témakör:
vállalkozásfejlesztési fejezet, hitelintézeti háttér, külgazdaság) (Emlékeztetôül csatolom mellékletben a fejezetekkel kapcsolatos VOSZ állásfoglalást.),
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javaslatok a nemzetgazdasági ágak reális fejlesztésére
g. A VOSZ kezdeményezése vállalkozói
hálózatosodási program beindítására,
amelyre van példa a mezôgazdaság területén.

3. Hosszútáv:
c. az USZT –vel kapcsolatos hatásvizsgálat (Bár azt lehet, hogy elôször csak
2012-ben lehet vizsgálni.)

a. KKV szektor felmérése, átvilágítása,
tényleges potenciáljának megállapítása, feltérképezése

2. Jövôvel kapcsolatos kormányzati elképzelések elemzése struktúra átalakítása hatása
a vállalkozások pozíciójára
a. A kormány tervezett gazdasági, államháztartási struktúra átalakítási intézkedéseinek elôrebecsült hatásvizsgálata
(februárban várható bejelentések)
b. Állami – vállalkozásokat terhelô bürokrácia leépítése, valamint egyéb a
vállalkozók számra fontos célkitûzések
c. A hitelezés, a jelzáloghitelezés és a vállalkozások hitelezése (nagyságrend, eljárás, stb.) magyarországi gyakorlatának helyzete, mennyiben segíti elô (illetve gátolja) a vállalkozások versenyképességének növekedését a hitelezés,
jelzáloghitelezés jelenlegi gyakorlata
d. 30 napos fizetési határidô bevezetése,
mint a körbetartozás megszûnésének
eszköze, az állami kifizetések határidô
szerinti betartása, valamint a vállalkozások finanszírozásának megkönnyítése
e. Kereskedôházak – a magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének
növelése, termelés és export irányába
való terelése, helyzet és kívánatos fejlesztési irányok
f. Nemzetgazdasági ágak szakmai mélységû vizsgálata –VOSZ kezdeményezés,

Dr. Chikán Attila
elnök

Melléklet (kapcsolódva 1./b. ponthoz)
Vállalkozásfejlesztés
Ezen szakaszban kizárólag a programhoz közvetlenül köthetô megjegyzések olvashatóak, a
vállalkozásfejlesztés egyéb területeirôl, valamint a VOSZ koncepciójáról e tanulmányban még késôbb, bôvebben értekezünk.
A vállalkozásfejlesztéshez köthetôen az állam szerepvállalása elsôsorban a vállalkozásbarát feltételrendszer megvalósítására kell irányuljon. Ezen belül is két alapvetô célt várunk el az állami, kormányzati szervektôl.
Egyrészt a hazai piacon a vállalkozások helyzetbe juttatását kell célul kitûzni, egyebek
mellett a külföldi beruházókkal hasonló pozíciók biztosításával, másrészrôl a piac visszaszerzését, új piacok megteremtésének elôsegítését (külpiacok), a gazdaságdiplomáciával,
támogatásrendszerrel, kedvezmények nyújtásával.
Az állam elôtt sürgôs kihívások állnak a
magyar vállalkozások versenyképessé tétele
érdekében. A vállalkozásokat terhelô adminisztratív terhek az EU-ban a mintegy GDP
3,5%-át teszik ki, míg pl. Svédországban alig
2,5%, ezzel szemben Magyarországon hozzávetôlegesen 6%. Elengedhetetlen, hogy az elkö-
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vetkezô két évben – egyébként az Uniós elvárásoknak is megfelelôen – fokozatosan
20%-kal csökkenjen a vállalkozások adminisztratív terhelése. Jelentôsen csökkenjen a
bürokrácia a sokféle engedélyt illetôen, illetve az engedélyek kiadásának ideje csökkenjen
a jelenlegi felére. Az állami önkormányzati
engedélyek kiadása összehangoltan, lehetôség
szerint egyablakos rendszerben történjen. Az
engedélyek kiadásának késlekedése esetén a
kérelmezô élhessen szankcionálási joggal.
A vállalkozásfejlesztésben is kiemelkedôen fontos a már korábban említett kiszámíthatóság. Fontos lenne egy négy évre elôre
látható tervezhetô adózási és járulékrendszer
megalkotása, melynek keretében évi 2,5%kal csökkenjen a munkát terhelô adó és járulék. Csökkenjen az adónemek száma, miközben az összevonás következtében nem nôhet
az elvonás összességében. Szükséges, hogy a
kormány kötelezettséget vállaljon az iparûzési adó fokozatos kivezetése mellett.
A közbeszerzési törvény hatékony módosításán túl azt javasoljuk, hogy az állami, önkormányzati megrendelések esetén vezessék
be a 30 napos fizetési határidôt, valamint az
állam akkor teljesítsen kifizetést a fôvállalkozónak, ha azt az alvállalkozókat kifizette. (Ez a
rendszer mûködik az EU-s pályázatok pénzügyi elszámolása során.)
A KKV szektorral történô elszámolásban vezessék be a 30 napos kifizetési határidôt, mind az állami, önkormányzati szféra
esetében, mind a nagyvállalatok esetén. A
KKV szektor ugyanis védtelen a késedelmes
(vagy 90, 120 napos) kifizetéssel szemben: azt
nem, vagy csak nagyon drágán tudja finanszírozni és ezzel versenyképessége jelentôsen
csökken, sôt ellehetetlenülhet.
A szakmai szervezetek és érdekképviseletek (így a VOSZ) bevonásával épüljön ki
és szervesüljön egy kezdeményezés az induló
és néhány éve mûködô vállalkozások támogatására oktatás, képzés, és vállalkozói ismeretek nyújtására, összekapcsolva a kedvezményes finanszírozással, ezzel egyben monitorozva is a vállalkozói tevékenységet.

A VOSZ meglévô, bizonyítottan jól mûködô irodahálózatának koordinációja, irányítása mellett partnerként bevonva az
MVA helyi hálózatát létre kell hozni a Vállalkozói Uniós Központot (VUK), amely a
helyi megyei és régiós vállalkozások felé teljes
körû, egyablakos szolgáltatást nyújthat.
A magyar kisvállalkozói szektor egyik legnagyobb kihívása hihetetlen diszpergáltsága.
A vállalatok között rengeteg (95,5%) a mikrovállalkozás, melyeknek mind pénzügyi (tôkésítettség, likviditás, stb.), mind humán (felkészültség, nyelvtudás, menedzsment ismeretek, stb.) feltételei hiányosak, így esélytelenek arra, hogy kihasználják a kibôvült, integrált európai piac elônyeit.
Javasoljuk ezért az érdekképviseletek és
más hálózati szervezôdések erôsítését, támogatását olyan projektek keretében, melyek az
európai piacra történô integrált magyar vállalkozói belépést ösztönzik. A klaszterekrôl
szóló pontban van errôl szó, azonban nem
csak klaszter jellegû szervezôdésekre gondolunk, hanem pl. megfelelô információellátásra, fordítói, marketing, jogi, ügynöki és más
piaci szolgáltatások biztosítására.
Sajnálatos, hogy ahol az anyagban ehhez
hasonló fejlesztési követelményekrôl van szó
szinte kizárólag a Kamara van nevesítve, miközben a VOSZ vagy a többi partnerszervezet
egyetlenegy alkalommal sem. Javasoljuk,
hogy minden ilyen pontban, ahol a Kamara
megemlítésre kerül, egészítsük ki az „és vállalkozói érdekképviseletek” szófordulattal.
A pályázati rendszert tekintve az elmúlt
hat év tapasztalata is mutatja, hogy adott
esetben hiába a jó gazdaságpolitika és a kormányzati szándék, ha a pályázati kiírások,
azok elbírálása, a végrehajtás elszámolása és
kifizetése bürokratikus, hosszú, bonyolult, a
támogatással foglalkozó apparátus fizikailag
elérhetetlen az ügyfelek számára.
Ebbôl fakadóan a vállalkozói szféra elvárásai a közremûködô szervekkel szemben egyrészt, hogy mûködésük legyen egyszerûbb, kiszámíthatóbb. Másrészt a szervezet legyen
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ügyfélbarát, fizikailag is elérhetô, segítôkész,
erôsödjék a tanácsadó jelleg a bürokratikus
formális munkastílussal szemben, (ez egyben
gyorsítja és javítja a munkahely hatékonyságát is). Az apparátus minôségi munkát végzô,
professzionális tudással, tapasztalattal bíró
munkatársakkal rendelkezzen.
A magyar vállalkozások, elsôsorban is a
KKV-k a helyi igények kielégítésére szakosodott kisszervezetek jelentôs növekedésnek indulhatnak, ha az önkormányzatok vállalkozásbaráttá válnak, azok kiszolgálójává és segítôjévé.

Hitelintézeti háttér
A vállalkozásfejlesztési erôfeszítések csak akkor lehetnek sikeresek, ha eredményesebbé
válik a hitelintézeti háttér mûködése. Ezért
kiemelten fontos az Országos Takarékszövetkezetek megfelelô mûködése a KKV-k szempontjából.
A magyar politikai és gazdasági életben
egyre gyakrabban megfogalmazott állítás,
hogy egyes ágazatok privatizációja során, így a
pénzintézeti rendszerben is, az új tulajdonosi
struktúrában túlzott jelentôséget kapott a külföldi tôke. A tervezett program célja az, hogy
a magyar, magántulajdonban lévô szövetkezeti hitelintézeti közösség erôsödjön meg, hozzájárulva a gazdaságfejlesztéshez. A következô
javaslatok az Országos Takarékszövetkezeti
Szövetség tagszervezeteivel (továbbiakban:
IH) történô együttmûködést illetôen fogalmazódtak meg.
Tôke program. Az IH-k fejlôdésének, jelenleginél fokozottabb üzleti tevékenységének alapvetô elôfeltétele a stabil tôkepozíció
(a 119 IH aggregált tôke megfelelési mutatója 16,33 % volt 2009-ben). Azonban a 10 %
alatti tôke megfelelési mutatóval rendelkezô
IH együttes hitelállománya HUF 217 milliárdot (az IH közösség hitelállományának 37 %a) tesz ki. Esetükben a hitelezés bôvítésére jelenlegi tôkeellátottságuk mellett nincs mód.
Javasolunk egy olyan IH-k számára létesített
tôkeprogram elindítását, amely az üzleti akti-
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vitás bôvítéséhez kötve biztosítja annak forrását.
Likviditási Program. A bankrendszer tagjaival összehasonlítva likviditási szempontból az
IH-k speciális helyzetben vannak. Egyrészt kiterjedt hálózatuk és sok esetben több, mint 50
éves múltjuk miatt jelentôs és stabil ügyfél betét bázissal rendelkeznek, másrészt viszont –
alapvetôen decentralizált üzleti modelljük
miatt – pénzpiaci forrásbevonó képességük
korlátozott.
E helyzetbôl kifolyólag az IH-k esetében –
a kereskedelmi bankoktól eltérôen – nem alakulhat ki 100 %-ot meghaladó hitel/betét
arány, sôt a 70 – 80 % szint elérése már az üzleti tevékenység fékezését kell, hogy eredményezze.
Ezért az üzleti aktivitás jelentôs bôvítése
csak úgy valósítható meg, ha a tôkeprogramot egy állam által támogatott likviditási
program is kísérné. A programnak azt kellene biztosítania, hogy saját ügyfél betétbázisuk
mellett szükség esetén az IH-k számára is elérhetôvé váljanak a pénzpiaci források.
Hitel Program. Területileg a Hitel Programnak a vidéki Magyarország fejlesztését
kell szolgálnia. A vidék az IH-k természetes
mûködési körzete, itt gyûjtik forrásaikat, itt
vesznek részt környezetük gazdasági, kulturális
és társadalmi életében. Elhelyezkedésük, társadalmi hátterük üzleti szempontból rendkívül fontos jellemzôjeként döntéseiket a helyi
érdekek figyelembevételével, messzemenôen
azokra tekintettel, helyi szakembergárdával,
önállóan hozzák.
A Hitel Program ügyféldimenzióját illetôen az egyéni- és KKV-k, a lakosság és az
önkormányzatok pénzügyi szolgáltatásokkal
való ellátására kell, hogy koncentráljon.
Ágazati megközelítésbôl nézve pedig, a teljesség igénye nélkül, az alábbi területek lehetnek
a program fô irányai többek között a vidék
iparfejlesztése, a mezôgazdaság és a hozzá kapcsolódó élelmiszeripar és kereskedelem, a
megújuló energiatermelés fejlesztésével kapcsolatos projektek finanszírozása stb.
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A Hitel Program a lakosság számára kizárólag forintalapú, a vállalkozások és önkormányzatok számára forint- és euro alapon bocsátja rendelkezésre termékeit (itt is a forint
dominanciája mellett). Fontosnak tartjuk,
hogy a programhoz csatlakozzanak az állami
befolyás alatt álló garancia szerveztek (Garantiqua, AVHGA) és ezek garanciavállalási
arányával összefüggésben kerüljön meghatározásra a programban kiköthetô biztosítékok
köre és mértéke.
Az ország jelenlegi gazdasági helyzetében
úgy véljük, hogy különösen a kkv-k esetében
jelentôs hitelbôvülésre csak az állam komoly
kockázatvállalása mellett van lehetôség. Ez
azt jelenti, hogy szükséges lehet a garancia
szervezetek mozgásterének bôvítésére, új nagyobb arányú (80-100%) kezességvállalást lehetôvé tevô konstrukciók kidolgozására. Az
állam területi, illetve idôbeli differenciálással
(elmaradott térségek, illetve hosszú távú hitelek elsô éveiben jelentôsebben) kezességet
vállalhatna bizonyos hitelekért, támogatva
ezzel a KKV szektort.

Külgazdaság
A VOSZ javasolja, hogy az Új Széchenyi Terv
egészüljön ki egy külgazdasági fejezettel. A
foglalkoztatás növekedése döntôen a magánszférában és többségében a kkv-szektorban
csak akkor teremthetô meg, ha ehhez külföldi piac is van, kizárólag a belsô piacra
nem lehet támaszkodni. A következô javaslatok elôsegíthetik a megoldást.
Új külgazdasági orientáció. Úgy tûnik, hogy
hazánk gazdasági növekedésének a válságot
követôen a nyugat-európai régió már nem
lehet többé kizárólagos motorja. A világgazdaságban a növekedés tényezôiként új országok jelentkeztek, Kínát, Oroszországot, Indiát
említhetnénk, de ide tartoznak az Öböl emirátusai is. A változás új megközelítést igényel
a kormányzattól és a vállalkozásoktól
egyaránt.
Megfontolandó, hogy a több tízezer fôt
foglalkoztató kínai megavállalatok partnere-

ként olyan magyar cégek jelentkezzenek, melyekben a magántôke mellett állami részvétel
is van. Fel kell készülnünk arra, hogy a hazánkba irányuló külföldi közvetlen tôkebefektetés egyre növekvô százaléka fog a feltörekvô
régiókból származni.
Az Európán kívüli országok mellett a magyar nemzetgazdaság másik kitörési pontjaként a VOSZ véleménye szerint a környezô
országok és a Balkán államai említendôek
meg. Már vannak elért eredmények, ezen országokban több hazai cég (MOL, OTP stb.)
vált befektetôvé,”regionális multivá”. A kereskedelmi mérleg többletének is jelentôs része ebbôl az ország csoportból származik. Ezt
szakdiplomáciai háttérrel szükséges továbbra
is támogatni.
A vállalkozó cégek összefogása szövetkezése.
Az érdekelt vállalkozások megteremtik –
például klaszter útján -, közösen a megfelelô
termékkínálatot, mely már versenyképesen
ajánlható a piacon. Ugyancsak közösen alakítják ki külpiaci értékesítô szervezeteiket. A
VOSZ kész részt venni a megfelelô ösztönzôket tartalmazó feltételrendszer kialakításában,
mely természetesen a kedvezményes forrásjuttatás mellett az önerôt is tartalmazza.
Javasoljuk kereskedôház(ak) létrehozását,
mely(ek) „for profit” alapon segítenék a kkvszektort a piacra jutásban. Ezen intézmények
alapítói lehetnének az állam mellett a gazdasági érdekképviseletek, köztestületek. A kereskedôházak érdekeltsége úgy lenne kialakítva,
hogy a kis volumenû ügyletek iránt is érdeklôdjenek. Azért is különösen fontos lenne, hisz
az ITD nem n tudja teljesen ellátni ezt a feladatot (jogszabályi és volumenkorlát is van).
Importkiváltás. A gazdasági növekedés hatékony kitörési pontja csak akkor lehet az export, ha a KKV-k hazai piaci szerepe fennmarad, illetve növekszik. Ebben az esetben az importkiváltás nagyban javíthatja a külkereskedelmi mérleget, valamint a nemzetgazdaság
versenyképességét. Fontos megemlíteni, hogy
a kormányzati intézkedéseknek itt sem a versenykorlátozást kell elôsegítenie, hanem a
KKV-szektor fejlesztését.
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2. sz. melléklet
2006–2010

Öt év számokban és a nyilvánosságban
Átadott Széchenyi Kártyák száma
(2006–2010)

Kihelyezett hitelállomány a Széchenyi Kártya Programban
(2006–2010, milliárd Ft)
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VOSZ szövetségi kitüntetésben részesült
vállalkozó tagjaink száma 2006–2010

VOSZ KÖZLEMÉNY
a vállalkozók és munkáltatók gazdaságpolitikai
elvárásairól
A magyarországi vállalkozások országos és
ágazati (szakmai) érdekképviseleti szövetségei számos fórumon elhangzott javaslatok
összegzéseként fogalmazták meg elvárásaikat
az elkövetkezô kormányzati idôszakra vonatkozóan a parlamenti választásokon résztvevô
pártok, a majdani gazdaságpolitikát formáló
erôk számára. A VOSZ által összegzett versenyképességi elvárásokat tartalmazó anyagot
34 országos és szakmai, regionális reprezentatív vállalkozói és munkaadói szövetség támogatja, de pártolja elképzeléseinket a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara, az Amerikai–Magyar Kereskedelmi Kamara, a Kanadai–Magyar Kereskedelmi Kamara és az Angol–Magyar Kereskedelmi Kamara. A VOSZ
és partnerszervezetei által megfogalmazott
versenyképességi elvárások reformértékû változásokat szorgalmaznak.

Az aláírók és támogatók érdekeltek a magyar munkaerô versenyképességének javításában (a nettó munkabér és a járulékokkal terhelt bruttó bérköltség egymáshoz viszonyított
aránya a nettó munkabérek javára változzon),
a takarékos költségvetési, államháztartási politika érvényesítésében (ésszerûsítés, a hivatalok és az alkalmazottak számának csökkentése), a hazai vállalkozások külpiacokon való
megjelenésének segítésében, az állami és önkormányzati szféra szignifikáns átalakításában, a szakképzés, az oktatásügy és az egészségügy korszerûsítésében, a kis- és középvállalkozások mûködési körülményeinek javításában.
(kedvezményes, de piac-konform hitelek,
banki termékek biztosítása)
Hangsúlyozottan elvárjuk a politika szereplôitôl, hogy hatalmi pozíción kívüli helyzetbôl is támogassák a majdani kormányzó
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párt(ok) gazdaságélénkítô törekvéseit, azaz
ellenzéki helyzetbôl ne hátráltassák az indokolt, versenyképességet javító intézkedések
meghozatalát. Az elkészült javaslatot a parlamenti pártok rendelkezésére bocsátottuk.
A pártok kérdéseinkre adott válasza alapján
a hazai vállalkozások számára egyértelmûvé
válhat, hogy a különbözô politikai erôk közül, melyek azok, amelyek programjaikkal,
intézkedéseikkel és politikai magatartásukkal vállalkozásbarát környezetet alakítanak
ki, azaz a gazdaság intenzív és gyors fejlôdésében, a munkavállalók megfelelô szintû javadalmazásában, a hazai munkaerô megtartásában, az európai versenyképességünk javításában érdekeltek.

21
A parlamenti politikai pártok vezetô tisztségviselôinek közremûködésével 2006. március
13-án és 2006. március 14-én megrendezésre
kerülô gazdaságpolitikai fórumon résztvevô
VOSZ társelnökök, megyei elnökök, szakmai
szekcióvezetôk, meghívott vállalkozók, valamint a gazdaságpolitikai elvárásokat aláírásukkal is igazoló vállalkozói és munkaadói érdekképviseleti szövetségek vezetôi (összesen: kb.
150 fô) és a média képviselôi megismerhetik a
jelenlegi parlamenti pártok gazdaságpolitikai
programjának alapelemeit, összehasonlíthatják
azokat és összevethetik a VOSZ által javasolt
versenyképességi csomaggal.
Budapest, 2006. március 8.

VOSZ KÖZLEMÉNY
az államháztartás és a költségvetés szabályainak
szigorítása tárgyában
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége üdvözli, hogy a köztársaság elnökének
kezdeményezésére az Országgyûlésben képviselettel rendelkezô politikai pártok tárgyalásokat kezdtek az államháztartás és az állami
költségvetés szabályrendszerének szigorítása,
valamint a költségvetési fegyelem megszilárdítása érdekében. A VOSZ úttörô szerepet
vállalva évek óta szorgalmazza az államháztartás és a költségvetés szabályainak szigorítását
és annak megakadályozását, hogy az eltérô érdekû politikai erôk ellenôrzés nélkül, irracionális módon és felelôtlenül rendelkezhessenek közpénzek felett. Meg kell szüntetni azt az
elfogadhatatlan gyakorlatot, hogy a választási
ciklusokhoz kapcsolódóan visszatérô módon
fellazuljon a közpénzekkel való gazdálkodás
fegyelme és ebbôl eredôen a nemzetközi pénzügyi körök bizalma megrendüljön országunk
iránt.
A Szövetség támogatja egy kizárólag
szakmai alapon mûködô, a politikai pártok
közvetlen befolyásától elszigetelt, a Kormány
fennhatósága alá nem tartozó Költségvetési

Hivatal létrehozását. A Költségvetési Hivatal hozzájárulására lenne szükség valamennyi, az államháztartást és költségvetést
érintô törvénytervezet Országgyûlés és Kormány elé terjesztéséhez. Ez a markáns jogosítvány biztosíthatja, hogy a parlamenti képviselôk ne hozhassanak az ország rövid és
hosszú távú érdekeit súlyosan sértô, irreális
célkitûzéseket és számokat tartalmazó pénzügyi tárgyú törvényeket. A rendszerváltozás
óta megfigyelt gyakorlat egyértelmûen gátolta az Európai Unió életszínvonalához történô felzárkózást, a keletkezett adósságot pedig
minden magyar adófizetô kényszerül kamatokkal együtt visszafizetni.
A Hivatal megalakulását tartalmazó - lehetôség szerint ötpárti konszenzuson nyugvó,
de legalábbis „kétharmados”- törvényen kívül
meg kell teremteni a költségvetési szabályok
megsértésének bekövetkezésekor a felelôsségre vonás szigorú és következetes szankciórendszerét. Ilyen lehet például az a szabály,
mely szerint a hiány 50 %-os túllépése esetén
a mindenkori kormányfô és a pénzügyminisz-
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ter a törvénysértés miatt lemond, a tervezett
dupláját elérô deficit esetén pedig a mindenkori államfô rendelkezhessen az Országgyûlés
feloszlatásának és új választások kiírásának jogával.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége és társult szervezetei, mint a legnagyobb taglétszámú gazdasági érdekvédelmi szervezet üdvözli az Országgyûlés pártjainak újszerû
együttmûködését. A Szövetség tagjai bíznak abban, hogy az ország sorsát meghatározó módon

érintô intézkedések meghozatalakor a jövôben
is tapasztalható lesz a kormány, valamint a parlamenti pártok politikusainak együttmûködésre
való hajlandósága, mely a rendszerváltozás utáni egyik legjelentôsebb törvény meghozatalával
hozzájárulhat ahhoz, hogy a nemzetközi gazdasági körök bizalma az országban helyreálljon, az
ország lakosságának bizalma pedig a parlamenti
pártokban erôsödjön.
Budapest, 2007. szeptember 6.

Az MGYOSZ és a VOSZ közös sajtóközleménye
a 2008. december 12-i OÉT megállapodásról
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) és a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
nem ért egyet az Országos Érdekegyeztetô Tanács 2008. december 12-i ülésén kötött
megállapodással. Véleményünk szerint a
megállapodás során figyelembevett gazdasági
kilátások nem tükrözik a valóságos helyzetet,
a gazdaság visszaesése várhatóan nagyobb
lesz, míg az infláció mértéke lényegesen kisebb. Ennek figyelembevételével a megállapodásban szereplô keresetnövelési mérték jelentôs reálkereset-növekedést eredményezne,
amit a jelen körülmények között felelôtlenségnek tartunk. Különösen aggasztónak ítéljük, hogy a megállapodásra való hivatkozással a tartósan veszteséges állami és önkormányzati vállalatok a 2009. évben is keresetfejlesztést hajthassanak végre.
A két vállalkozói érdekképviselet számára
elfogadhatatlan, hogy míg az üzleti (verseny)
szférában munkahelyek tízezrei kerülnek veszélybe, és a munkabérek emelésére alig van
lehetôség; addig a közszolgálati szektorban
tartósan eredménytelenül mûködô vállalatok
munkavállalói számára – a munkahelyek
megtartása mellett – a bérek emelkedése is
biztosított.

Véleményünk szerint a gazdaság és a társadalom számára az elsôdleges cél a vállalkozások mûködôképességének fenntartása és a
munkahelyek megôrzése. Ezért javasoljuk,
hogy a jövô évre vonatkozó keresetajánlás
nemzetgazdasági szinten 0- 3,0 %-os mértékû
legyen, amely az eredményes vállalkozásoknál biztosíthatja a reálkeresetek szinten tartását, de fékezi a gazdaságtalanul mûködôk béremelését. Ennek figyelembevételét ajánljuk
tagjainknak és a magyar gazdasági élet minden felelôsséggel gondolkodó szereplôje számára.
Az MGYOSZ és a VOSZ ellenvéleményének fenntartása mellett azért nem akadályozta meg a háromoldalú OÉT megállapodás
megkötését, mivel a jelenlegi feszült helyzetben fontosnak tartják a szociális partnerek és
a kormány együttmûködésének fenntartását,
a munkahelyek és a munkabéke megôrzését.
Sajnálatos, hogy a gazdasági-szociális párbeszéd folyamatát állandó sztrájkfenyegetés
övezi. A sorozatos munkabeszüntetések tovább rontják a nemzetgazdaság helyzetét,
megkérdôjelezik az érdekegyeztetô fórumok
mûködésének értelmét és hitelességét, veszélyeztetik a már megkötött egyezségek betartását.
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A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének álláspontja
az újabb közlekedési sztrájkokról
és a sztrájkról szóló törvény módosításáról
2010. januárjában az adófizetôk pénzébôl fenntartott, monopolhelyzetben mûködô, eladósodott és tartósan veszteséges állami és önkormányzati közszolgáltató vállalatok sztrájkolói
lehetetlenné tették a fôváros, illetve a fôváros
vállalkozóinak és lakosságának közlekedését.
Munkabeszüntetésükkel súlyos károkat okoztak valamennyi magyar állampolgárnak, s a
biztonságos közszolgáltatás nyújtása helyett az
adózó vállalkozók és munkavállalók forintjait
pazarolták el, értelmetlen módon.
A napokban zajló közlekedési sztrájkok cinikus módon "büntetik" a vétlen munkáltatók és munkavállalók tömegeit. Ezért kérjük a
parlamenti pártokat és a kormányt, hogy a
tûrhetetlen és tarthatatlan helyzet megoldásának jogi eszközeit haladéktalanul dolgozzák
ki, hiszen elsôsorban a politika szereplôinek
felelôssége, hogy hazánk lakossága garantált
mértékû és színvonalú közszolgáltatásokban
részesüljön.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége kezdeményezi a sztrájkról szóló
törvény módosítását annak érdekében, hogy
az ország lakossága és vállalkozói biztosan hozzájuthassanak az általuk megfizetett alapvetô
közszolgáltatásokhoz.

✄

A VOSZ nem a törvény egyoldalú szigorítását szorgalmazza. Indítványunknak nem célja a
munkavállalói jogok csorbítása. Pontosítani
szeretnénk a törvény elôírásait, tisztázni akarjuk
a vitában álló felek kötelezettségeit és jogait.

A VOSZ továbbra is tiszteletben tartva a
munkavállalók sztrájkhoz való jogát javasolja,
hogy a módosító indítvány a közszolgáltató
vállalatok esetében
– érintse és szabályozza a munkaadók és
munkavállalók együttmûködésének
alapvetô normáit a sztrájkot megelôzô
tárgyalások és a sztrájk idôtartama
alatt,
– tisztázza a szolidaritási sztrájk megkezdésének és gyakorlásának körülményeit,
– rögzítse a sztrájkjoggal való visszaélés
alapeseteit,
– határozza meg konkrét formában a
munkabeszüntetés kezdetének és végének bejelentési és betartási kötelezettségét és
– egyértelmûen definiálja a még elégséges szolgáltatások biztosításának kötelezettségét, feltétel rendszerét, körét és
mértékét.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége kéri a kormányt, hogy a tapasztalatok elemzését követôen elkészített törvényjavaslatot – konzultáció céljából – terjessze az
Országos Érdekegyeztetô Tanács plenáris fóruma elé, majd a vitát követôen nyújtsa be a
normaszöveget a Magyar Köztársaság Országgyûlésének.

Budapest, 2010. január 14.
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Vasárnap, vásárnap
(Tiszteljük a magyar hagyományokat!)
Budapest, 2010. december 15. szerda (OS) –
Jelen idôszakban a magyar gazdaság egésze és
a magyar lakosság többsége igényli a kiskereskedelmi üzletek hétvégi nyitva tartását. A
mostani nyitvatartási rendszer sok embernek
biztosít munkát, az államnak pedig számottevô járulék- és adóbevételt jelent. A VOSZ
felhívja a szigorítást/korlátozást kezdeményezôk figyelmét arra, hogy akik a vasárnapi nyitva tartás megszüntetésére törekednek, azok a
kereskedelmi alkalmazottak érdekei ellen dolgoznak, semmibe véve a fogyasztók szabad választási jogát, ezzel ráerôszakolva a vásárolni
kívánó többségre a kisebbség által zajosan
propagált igényt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) aggodalommal tapasztalja, hogy a válsággal küzdô Magyarországon vannak olyan parlamenti (és
parlamenten kívüli) érdekcsoportok, amelyek
a munkahelyek tudatos veszélyeztetésének és
megszüntetésének programját tûzték zászlajukra. Azok a csoportok, amelyek már évek
óta a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi bezárását szorgalmazzák a kereskedelmi munkahelyek tízezreinek azonnali megszüntetését irányozzák elô akkor, amikor hazánkban a munkanélküliségi ráta meghaladja a 11 százalékot.
Köztudott, hogy a munkaidôlap ilyen jelentôs
rövidítése a kereskedelemben kizárólag az alkalmazotti létszám érzékelhetô – mintegy
25.000 fôs – csökkentésével együtt történhet
meg. Jelen idôszakban a magyar gazdaság egésze és a magyar lakosság többsége igényli a kiskereskedelmi üzletek hétvégi nyitva tartását.
A mostani nyitvatartási rendszer sok embernek biztosít munkát, az államnak pedig számottevô járulék- és adóbevételt jelent. A tervezett korlátozás a helyi adók fizetésére, illetve nagyságára is kedvezôtlen hatást gyakorolna. A szakma által készített felmérések szerint
vasárnaponként (éves szinten) nem csekély,
400 milliárd forint forgalom keletkezik a kiskereskedelemben. Ez a hétköznapok forgal-

mának 30%-a, a heti forgalomnak pedig 56%-a, ami nem elhanyagolható. A zárva tartásból eredô általános forgalmi adó elmaradás,
valamint a turizmusra gyakorolt negatív hatás
együttesen mintegy 250 milliárd forint – az államháztartást közvetlenül érintô – bevételi
kiesést okozhat.
A VOSZ felhívja a szigorítást/korlátozást
kezdeményezôk figyelmét arra, hogy akik a
vasárnapi nyitva tartás megszüntetésére törekednek, azok a kereskedelmi alkalmazottak
érdekei ellen dolgoznak, semmibe véve a fogyasztók szabad választási jogát, ezzel ráerôszakolva a vásárolni kívánó többségre a kisebbség által zajosan propagált igényt. Mi lesz a
hétvégén dolgozó szakácsok, portások, felszolgálók, csaposok, piacozók, múzeumôrök, újságírók és fürdômesterek sorsa? Senki nem
gondol a gépkocsivezetôk, meteorológusok,
virágárusok, kertészek, erdészek és mezôôrök
szabad vasárnapjára, valamint a pihenéshez és
szabad idôhöz való alkotmányos jogaikra?! A
kisboltokban, éjjel-nappalikban dolgozókra
vajon miért vonatkoznak majd más szabályok? Nem is beszélve az egyházak szolgálatában álló személyek vasárnapi munkavégzésérôl. Nekik nem jár szabad vasárnap?! Ha a
fent említett tevékenységek hétvégi gyakorlása esetén nincs korlátozás, akkor mi magyarázhatja a kizárólag a bolti kiskereskedelmet
érintô, nem normatív (280 négyzetméter bolti alapterület alatt nem korlátoz) és diszkriminatív (csak munkavállalói foglalkoztatást tiltó) szabályozás erôltetését? A vasárnapi vásárlásnak komoly hagyományai vannak Magyarországon (vasárnap = vásárnap = piacnap). A vasárnapi vásárlás lehetôségének biztosítása rugalmas megoldást kínál a hét közben dolgozó ember részére, alkalmazkodik a
lakosság megváltozott életstílusához, meghagyva az egyén számára is fontos szabad választás lehetôségét.
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A VOSZ álláspontja az alkotmány-koncepcióról
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, biztosít-

•

•

•

•

ja 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.
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A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
Ellenôrzô Bizottságának
2010. évi beszámolója
A VOSZ Küldöttgyûlése az Ellenôrzô Bizottságot 2006. május 19. napján ötéves idôtartamra választotta meg.
Elnök:
Bartha Ferenc
Alelnök:
Gláser Tamás
Tagok:
Csík László, Dr. Kiss Zoltán, Dr. Rudas János, Szakács József, Dr. Szirmai Péter, Tardos János, Zalán Barnabás
Az Ellenôrzô Bizottság a 2010. évben is - a korábbi évek gyakorlatával egyezôen - folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenôrizte a Szövetség érdekképviseleti és gazdasági tevékenységét. A testület harmonikusan mûködött együtt az Országos Elnökséggel, az Ügyvezetô Elnökséggel, a Szekciókkal és a hivatali szervezet vezetôivel, munkavállalóival. A
testület legfontosabb megállapításai a 2010.
év vonatkozásában az alábbiak:
1. A Szövetség érdekképviseleti és szakmai
munkája tovább erôsödött. A munkaadói érdekvédelem az OÉT-ben, a médiában, szakmai konferenciákon, az állami szervezetek felé történô megkeresésekben mindig egyértelmûek és határozottak voltak, ezzel is biztosítva a munkaadói érdekérvényesítést, kiemelve a
vállalkozások jogainak és kötelességeinek szem elôtt tartásával. Az érintett
társmunkaadói és szakmai szervezetekkel
együttmûködve a Szövetség jelentôs számú megkeresést és kezdeményezést intézett az állami szervezetek irányába, a gaz-

daság fejlesztése és egyes szakmákban
fennálló anomáliák megszüntetése vonatkozásában. A Szövetség 2010. évben
a szekciók számát növelte és ezzel is erôsödött az egyes szakmák képviselete. A
Szövetség vezetô tisztségviselôi a múlt
évben több szakterületen eredményesen
vállaltak vezetô szerepet, mellyel szélesedett a VOSZ képviselete és megjelenése.
A Szövetség taglétszáma a gazdasági és
pénzügyi válság idején jelentôsen nem
változott, de megállapítható, hogy újonnan belépô tagokkal a gazdaság újabb
szakterületeivel szélesedett a VOSZ tagsága.
2. A Szövetség gazdálkodása a beszámolási
idôszakban kiegyensúlyozott volt, hitelfelvételre nem mutatkozott igény és nem
is került rá sor. Adó - és járuléktartozás
nem merült fel, a munkaügyi és társadalombiztosítási kapcsolatok rendezettek.
Határidôn túli kifizetetlen szállítói tartozások nem voltak. A munkavállalók minden alkalommal - a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatban meghatározott
bérfizetési napon elektronikus átutalással jutottak hozzá munkabérükhöz.
3. A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának áttekintése alkalmával az Ellenôrzô Bizottság eseti jelleggel vizsgálta
a Szövetség kötelezettség-vállalásait,
szerzôdéseit, a bejövô számlák nyilvántartásának kezelését, a pénzügyi teljesítések megfelelôségét. A jogszabályok és a
belsô szabályzatok által megfogalmazott
követelményekkel ellentétes gyakorlatot
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nem tapasztalt. A VOSZ gazdálkodásáról
megállapítható, hogy a beszámolási idôszakban kötelezettségeit határidôre teljesítette, fizetô képességét folyamatosan
fenntartotta; a Szövetség eredményesen
és biztonságosan mûködött.
4. Hat éve (2005. április 18. napjától)
elektronikus utalásra tért át a Szövetség.
A számlák és pénzügyi teljesítések megfelelôen ellenôrzöttek, az utalványozók
személye és az utalások jogszerûsége
megállapítható. A négy éve érvényes
Szervezeti és Mûködési Szabályzat (hatályos: 2007. szeptember 18. napjától)
elôírásai miatt - amely többek között az
utalványozás konkrét szabályait is tartalmazza - az utalványozási fegyelem megfelelô színvonalú.
5. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodái tevékenységének értékelése és pénzügyi elszámoltatása havi rendszerességgel
történt, történik. A szakmai munka ellenôrzését ún. supervisor végzi, kapcsolt
munkakörben. A gazdasági vezetés az
irodák kiadásainak költségtípusok szerinti alakulását is folyamatosan figyelemmel
kíséri. Az irodákban dolgozó munkavállalók javadalmazása teljesítményarányosan történik.
6. 2007. januárjától valamennyi megyei
szervezet számára alszámlát nyitott a Szövetség, így a területi rendezvényekkel
kapcsolatos elszámolások áttekinthetôvé
váltak. A bázisévben a megyei szervezetek a rendelkezésükre bocsátott keretösszegekkel szabályszerûen elszámoltak
7. A 2010. évben a területi Prima rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása továbbra is kiemelt feladatként szerepelt.
A tavalyi évben 19 helyszínen volt díjkiosztó ünnepség, a borsodi régióban ismét megrendezésre került a méltán jó hírû rendezvény. A rendkívül nehéz gazdasági év ellenére színvonalas rendezvényeket regisztrálhattunk, a díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések hiánytalanul
kifizetésre kerületek. A bírálati döntések
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eredményeirôl minden helyszínen hitelesített jegyzôkönyvek készültek.
8. A VOSZ tulajdonosi érdekeltségébe tartozó vállalkozások eredményes évet zártak a 2010. évben. A két gazdasági társaság tevékenysége hasznosan és hatékonyan szolgálta közös céljaink elérését.
9. Az Ellenôrzô Bizottság tagjai részt vettek
az Elnökség ülésein, amelyek az írásban
meghatározott napirendi javaslatokhoz
igazodóan és szabályszerûen kerültek
összehívásra és megrendezésre. Valamennyi testületi ülés határozatképes
volt. A testületi üléseken hozott határozatok nyilvánosságot kaptak, és végrehajtásra kerültek.
10. Az EB a beszámolási év során figyelemmel kísérte a Küldöttgyûlés és az Elnökség által hozott határozatokat, amelyek
megvalósításában elmaradást nem állapított meg.
11. A testület a Szövetség keretein belül mûködô szekciók mûködését is vizsgálta.
Regisztrálta új szekciók alakulását és pozitívan értékelte a rövid idôtartam alatt
mutatott aktivitásukat. (Sportvállalkozási Szekció, Emberi Erôforrások Szekciója, Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Szekció)
12. A Szövetség Munka- és Tûzvédelmi Szabályzata 2007. decembere óta hatályos.
A munkavállalók központi munka - és
tûzvédelmi oktatására a 2011. év január
13. napján került sor. A beszámolási idôszakban sem a központban, sem pedig az
irodahálózatban nem történt rendkívüli
esemény (sem tûzeset, sem munkahelyi
baleset)
13. A 2010. év munkáját bemutató összegzô
adatok valós képet mutatnak a Szövetség
tevékenységérôl. Az éves beszámoló
szükségszerû részletességgel foglalkozik a
tárgyévi adatok bemutatásával, a tényszámok kialakulását befolyásoló körülményekkel.
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14. A Szövetségnél a tárgyi eszközök állományát leltár támasztja alá; a pénztár állománya pénztárjelentéssel, számlapénze
bankkivonattal igazolt; vevôköveteléseinek és a szállítói tartozásainak analitikája a fôkönyvvel zárt egységet alkot.
15. A korábbi évekhez hasonlóan a 2010. év
zárlati munkáit, a mérlegadatok helyességét, így számviteli alátámasztottságát,
úgyszintén az eredmény kimutatásban
szereplô adatok pontosságát az elôírásoknak megfelelôen független könyvvizsgáló ellenôrizte. Az elôzô években kialakult gyakorlat szerint a könyvvizsgálati
tevékenység nem csak az éves adatok elkészülte után, hanem folyamatosan érvényesült és így rendszeres munkakapcsolat
alakult ki a könyvvizsgáló és a vezetés
között.
Évközben így alkalom nyílt a felmerülô
problémák megbeszélésére, a helyes álláspont kialakítására, ami segítette a
Szövetség vezetését, ugyanakkor a
könyvvizsgáló sem csak az év végi adatokra támaszkodva alakíthatta ki véleményét, ami az auditálást segítette elô. A
könyvvizsgáló a számviteli tevékenység
ellátásának szakszerûségérôl év közben
meggyôzôdhetett. A zárlati munkákat folyamatosan követhette. A vevôk és szállítók számláinak lényegi felülvizsgálata, a
bizonylati rend, a banki kapcsolat, az
adóbevallások pontossága így nem a
mérleg elkészülte utáni idôre sûrûsödve
jelentett feladatot, hanem az év közben
kialakult ellenôrzéseken alapuló véleményt tükrözi. Az Ellenôrzô Bizottság
korábbi tapasztalataira és a rendszeres tájékozódás során szerzett ismereteire támaszkodva ezt a könyvvizsgálói értékelést és véleményt elfogadja.
16. A könyvvizsgáló a megbízásból fakadó
kötelezettségének eleget tett. Megállapította, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének könyvei,
dokumentumai és a kapott információk
alapján lefolytatott vizsgálat eredménye

szerint a 2010. december 31 -i forduló
nappal készített éves beszámoló megfelelnek a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltaknak.
17. A testület a leírtakon túlmenôen rögzíti
azt a tényt, hogy a VOSZ 2010. évben
különbözô szakterületeken végzett munkáját is elismeri, és ezzel is hozzájárult a
különbözô szakmák, szakma lobbik tevékenységéhez, és annak eredményeihez a
különbözô tisztségviselôkön keresztül,
társult szakmai szervezetek útján. Megállapítható az is, hogy az Ellenôrzô Bizottság tagjai is folyamatosan részt vettek a
VOSZ képviseletében különbözô szakterületek eredményes tevékenységében, és
együttmûködtek a VOSZ szekcióival, és
megyei szervezeteivel.
18. Az Ellenôrzô Bizottság megtárgyalta az
Elnökségnek a 2011. évi költségvetési
elôirányzatra vonatkozó javaslatát, és azt
úgy alaki, mind tartalmi szempontból
megfelelônek tartja.
Az Ellenôrzô Bizottság összességében - az
Alapszabályban elôírtakkal összhangban lévônek - sikeresnek ítéli a Szövetség 2010. évi tevékenységét.
Összefoglalva: a fentiek alapján az Ellenôrzô
Bizottság elfogadásra javasolja a Küldöttgyûlésnek
• a VOSZ 2010. évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját és a 2011. évi
célkitûzéseire vonatkozó javaslatot,
• a VOSZ 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról szóló beszámolóját
valamint,
• a VOSZ 2011 évi költségvetési elôirányzatára vonatkozó javaslatot.
Budapest, 2011. május. 12
Bartha Ferenc
EB Elnök
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Jegyzôkönyv
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének
2011. évi küldöttgyûlésérôl

Idôpont:
2011. május 12.
délelôtt 11.00 órai kezdettel

A levezetô elnök javaslatot tesz a jegyzôkönyvvezetô személyére és a jegyzôkönyv-hitelesítôkre.

Helyszín:
Bellevue Konferencia és Wellness Hotel
Esztergom,/Búbánatvölgy
ôrtorony utca 49.

Jegyzôkönyvvezetô:
Szabóné Tóth Teréz
Hitelesítôk:
Kiss Zoltán dr., Pordán Zsigmond

Jelenlét:
Jelenléti ív szerint
(A küldöttek összlétszáma: 132 fô,
megjelent 93 fô,
részvételi arány: 70,45 %.)

Dávid Ferenc üdvözli a megjelenteket, majd
javaslatot tesz a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökére és tagjaira.
Elnök: Tardos János
Tagok: Illy Katalin, Szakács József
• A küldöttgyûlés Illy Katalin asszonyt
és Szakács József urat a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjának, Tardos János urat a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének egyhangú szavazással
megválasztotta.
• A küldöttgyûlés által egyhangú szavazással megválasztott levezetô elnök
(Dávid Ferenc fôtitkár) a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése alapján megállapítja,
hogy a küldöttgyûlés határozatképes.

• A küldöttgyûlés a jegyzôkönyv vezetésével egyhangú szavazással Szabóné
Tóth Teréz asszonyt, a jegyzôkönyv hitelesítésével pedig dr. Kiss Zoltán urat
és Pordán Zsigmond urat bízta meg.

A levezetô elnök ismerteti a küldöttgyûlés napirendjét:
1. Beszámoló a VOSZ 2010. évi tevékenységérôl, javaslat a 2011. évi fontosabb célkitûzésekre
Elôterjesztô: Csicsáky Péter soros elnök
2. Beszámoló a VOSZ 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásról
Elôterjesztô: Dávid Ferenc fôtitkár
3. Javaslat a VOSZ 2011. évi költségvetési
elôirányzatára
Elôterjesztô: Dávid Ferenc fôtitkár
4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2011. évi költségvetési elôirányza-
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táról, valamint a testületi határozatok
végrehajtásáról
Elôterjesztô: Bartha Ferenc,
az Ellenôrzô Bizottság
elnöke
5. A VOSZ ügyvezetô elnökének, társelnökeinek, az Ellenôrzô Bizottság elnökének,
alelnökének és tagjainak megválasztása
Elôterjesztô: Gazsi Ferenc,
a Jelölô Bizottság elnöke
6. Egyebek

A küldöttgyûlés a meghívóban jelzett és a
szóban is ismertetett napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta. Dávid Ferenc javaslatot tesz az 1 .sz., a 2. sz., 3. sz. és a 4. sz.
napirendi pontok tárgyalásának összevonására. Jelzi, hogy a szavazás napirendi pontonként történik. A levezetô elnök tájékoztatja a
jelenlévôket, hogy a küldöttgyûlés érdemi
határozatai a VOSZ Hírekben kerülnek közlésre.
• A küldöttgyûlés a fent javasolt napirendek összevonását egyhangú szavazással elfogadta.

Hozzászólások
Rácz István (Vas megye) úrnak az egyszerûsített éves beszámoló eredmény kimutatására
vonatkozó kérdésére Dobos László könyvvizsgáló és Villás Károly közgazdasági igazgató
adott választ, amelyet Rácz úr elfogadott.
Szônye József (Vas megye) hozzászólásában a
beszállítói biztonság garantálásának fontosságára hívta fel a figyelmet, és kitért a munkahely megôrzés illetve munkahelyteremtés
kiemelt szempontként való kezelésére.

Határozatok
1/2011. (05.12.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2010. évi tevékenységérôl
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és a 2011. évi fontosabb célkitûzésekrôl
szóló beszámolót.
2/2011. (05.12.) küldöggyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény
kimutatásáról szóló beszámolót.
3/2011. (05.12.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2011. évi költségvetési elôirányzatra vonatkozó javaslatot.
4/2011. (05.12.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a 2011. évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról szóló Ellenôrzô
Bizottsági jelentést.
5/2011. (05.12.) küldöttgyûlési határozat
A Jelölô Bizottság összetételére vonatkozó
Elnökségi és Ellenôrzô Bizottsági döntést
(elnök: Gazsi Ferenc, tagjai: dr. Bombera
Géza és dr. Kiss Endre) a küldöttgyûlés
egyhangú szavazással megerôsítette.
Ezt követôen a levezetô elnök ismertetette a tisztségviselô választás indokoltságát
majd szabályait, és átadta a szót Gazsi Ferenc úrnak, a Jelölô Bizottság elnökének.
A Jelölô Bizottság elnöke ismertette a személyi javaslatokat.
6/2011. (05.12.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés Demján Sándor urat egyhangú szavazással ötéves idôtartamra a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége ügyvezetô elnökének választotta
meg.
7/2011. (05.12.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés Ádám Imre, Dr. Beck
György, Czomba Csaba, Dr. Csányi Sándor, Csicsáky Péter, Gablini Gábor, Krisán
László, Lepsényi István, Dr. Lits József,
Radács Ferenc, Tardos János, Tolnay Tibor, Versegi János és Wáberer György urakat egyhangú szavazással ötéves idôtartamra a Vállalkozók és Munkáltatók Or-
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szágos Szövetsége társelnökeinek választotta meg.
8/2011 (05.12.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés Bartha Ferenc urat egyhangú szavazással ötéves idôtartamra a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Ellenôrzô Bizottsága elnökének
választotta meg.
9/2011 (05.12.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés Gláser Tamás urat egyhangú szavazással ötéves idôtartamra a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Ellenôrzô Bizottsága alelnökének
választotta meg.
10/2011. (05.12.) küldöttgyûlési határozat
A küldöttgyûlés Csík László, Dr. Kiss Zoltán, Dr. Rudas János, Pordán Zsigmond,
Szakács József, Dr. Szirmai Péter és Zalán
Barnabás urakat egyhangú szavazással ötéves idôtartamra a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Ellenôrzô
Bizottsága tagjainak választotta meg.
Demján Sándor úr gratulált az újonnan
megválasztott tisztségviselôknek. Hozzászólásában kifejezte azt a reményét, hogy a gazdaság átalakítását szolgáló intézkedések jó
irányban haladnak. Jelezte, hogy a VOSZ a
jövôben is közérthetô módon fogja megjeleníteni a vállalkozói közösség érdekeit. A
Szövetség továbbra is partneri szellemben
kíván együttmûködni a kormánnyal, de a
javító szándékú kritika megfogalmazásáról
nem mond le. Demján Sándor megköszönte az eddigi soros elnök, Csicsáky Péter úr
értékes munkáját. Bejelentette, hogy a következô egy évre Tardos János urat választotta soros elnökké az Ügyvezetô Elnökség.
Az ügyvezetô elnök hozzászólását követôen Gablini Gábor úr, a VOSZ társelnöke elôterjesztette a VOSZ részvételével VOSZ-BESZ Beszerzési és Szolgáltató
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság néven - alapításra kerülô gazdasági társaságra vonatkozó javaslatot.
11/2011. (05.12.) küldöttgyûlés határozat
A Szövetség küldöttgyûlése - egy tartózkodással - úgy határozott, hogy

• az elôterjesztés alapján a VOSZ Alapszabályának 3.2.2. pontja alapján hozzájárul
a VOSZ részvételével a VOSZ-BESZ
Beszerzési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (székhely: 1107
Budapest, Mázsa tér 2-6.) 5.000.000,-Ft,
azaz ötmillió forint alaptôkével történô
alapításához, mely gazdasági társaságban
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége 3.700.000,-Ft, azaz Hárommillió-hétszázezer forintnak megfelelô
össznévértékû törzsrészvényt jegyez. A
társaság alapításában továbbá részt vesz
az Elsô Magyar Vállalkozói Kártya Zrt.
(1062 Budapest, Váci út 3.), amely a
fennmaradó 1.300.000,.- Ft értékû törzsrészvényt jegyzi.
• felhatalmazza a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége nevében
és képviseletében eljárva Dr. Dávid
Ferenc Fôtitkár Urat a VOSZ-BESZ
Beszerzési és Szolgáltató Zártkörûen
Mûködô Részvénytársaság (székhely:
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.) alapításával kapcsolatos dokumentumainak
aláírására, az alapítással kapcsolatos
jogügyletek megtételére.
• felhatalmazza a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége nevében és
képviseletében eljárva Dr. Dávid Ferenc
Fôtitkár Urat a VOSZ-BESZ Beszerzési
és Szolgáltató Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság (székhely: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.) alapítását követôen
a Küldöttgyûlés jogainak gyakorlására,
az ezzel kapcsolatos dokumentumok, különös tekintettel a VOSZ-BESZ Zrt.
alapszabály módosításának aláírására, a
jogügyletek megtételére.
További elôterjesztés és javaslat hiányában a
levezetô elnöke bezárta a Küldöttgyûlést.
Esztergom, 2011. május 12.
Szabóné Tóth Teréz
jegyzôkönyvvezetô
Kiss Zoltán dr.
jegyzôkönyv
hitelesítô

Pordán Zsigmond
jegyzôkönyv
hitelesítô
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Egyedülálló lehetôség a mikrovállalkozásoknak
KA-VOSZ vállalkozásfejlesztési Zrt.
Székesfehérvár, 2011. május 5.
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Ezen tájékoztató nem teljeskörû és nem tekinthetô kötelezô ajánlatnak. A részletekért keresse
a KA-VOSZ ügyfélszolgálatát.
1062 Budapest, Váci út 1–3. West End Irodaház, "A" Torony, 1. emelet
Telefonszám: 06 (1) 302-0855
kavosz@kavosz.hu
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Kombinált Mikrohitel

A KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által
közvetített Kombinált Mikrohitel az Új Széchenyi Tervben elnyerhetô vissza nem térítendô támogatás, illetve JEREMIE programból finanszírozott visszatérítendô támogatás –
azaz kedvezményes hitel – kombinációja.
A projekt összértéke a kedvezményes hitelbôl, a vissza nem térítendô támogatásból és
a Vállalkozás minimum 10 %-os mértékû saját forrásából tevôdik össze.
A Vállalkozásoknak a hitelkérelmet és a
vissza nem térítendô támogatásra vonatkozó
pályázatot egyidejûleg kell benyújtaniuk, a
Regisztráló Irodák bármelyikében.

A Kombinált Mikro hitel célja:
Ezen Program keretében nyújtott Hitel (és
Támogatás) a kedvezményezett vállalkozás által az alábbi célokra és projektekhez használható fel:
– infrastrukturális és ingatlan beruházás
és vásárlás;
– új, egyenként minimum nettó
200.000,- Ft beszerzési értékû tárgyi
eszköz beszerzése;
– információs technológia fejlesztéséhez
kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékû hardver beszerzése;
– információs technológia fejlesztéshez
kapcsolódó szoftverek beszerzése;
A Kombinált Mikrohitel keretében nem
támogathatók többek között az alábbi projektek:
– mezôgazdasági termékek termelésére,
elôállítására irányuló projektek,

– turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése.
– az alábbi iparágakban megvalósuló
projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-,
vasúti-, vízi-, légi- és tengeri szállítási
ágazat

Igénybe vevôi kör:
Mindazon devizabelföldinek minôsülô, a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezô, cégbíróságon már bejegyzett, ill. az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplô (legfeljebb 9 fôt foglalkoztató) mikrovállalkozások, (beleértve az egyéni vállalkozásokat és
egyéni cégeket is),
– amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek és utolsó lezárt
évi nettó árbevételük legfeljebb 200
millió Ft, illetve
– az olyan kezdô vállalkozások, melyek
megkezdett üzleti évének terv szerinti
nettó árbevétele legfeljebb 200 millió
Ft és a hitel fedezeteként megfelelô ingatlan biztosíték kerül felajánlásra, ill.
bevonásra
– amely vállalkozás adott naptári évben
nem részesült támogatásban a Kombinált Mikrohitel Program keretében,
– a hitelkérelemben legalább egy e-mail
és egy telefon-elérhetôséget megadott
a vállalkozás képviselôje,
– továbbá a vállalkozás megfelel a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
Kombinált Mikrohitelre vonatkozó
Általános Szerzôdésében foglalt
igénybevételi feltételeknek, ill. nem
esik a szintén ott felsorolt kizáró feltételek alá.
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Hitelösszeg:
A hitel minimális összege 1 millió Ft, maximális összege 8 millió forint, azzal, hogy
– a hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és
legfeljebb 4 millió Ft összegû vissza
nem térítendô támogatás megítélésével együtt nyújtható,
– a vissza nem térítendô támogatás, a hitel, illetve a Kedvezményezett által
biztosított legalább 10%-os önerô
együttesen képezi a Pályázati Projektértéket,
– A hitel mértéke maximum a Pályázati
Projektérték 60%-a, és max. 8 MFt lehet,
– Program keretében megítélt vissza
nem térítendô támogatás maximális
mértéke a Pályázati Projektérték
önerôvel csökkentett értékének 50%a, illetve a hitel összegének 100%-a lehet, maximum a Pályázati Projektérték
45%-a, de legfeljebb 4 MFt.

sát a Hitel igénylésekor kell a Kedvezményezettnek igazolnia.

Futamidô:
A hitel futamideje minimum 16 – maximum
120 hónap.

Rendelkezésre tartási idô:
A rendelkezésre tartási idô minimum 3, maximum 12 hónap.

A tôketörlesztés türelmi ideje:
A kihelyezett hitel törlesztésének kezdô idôpontja a szerzôdéskötés napjától számítva maximum 23 hónappal elhalasztható.

Biztosítékok:
Önerô:
Az elvárt önerô a Pályázati Projektérték (a
projekt teljes megvalósítási költségének)
legalább 10%-a, melynek rendelkezésre állá-

A Társaság által elfogadott biztosítékok: ingatlan, ingóság, pénzóvadék. (Kezdô vállalkozások
esetén ingatlan biztosíték bevonása kötelezô!)
KA-VOSZ Zrt.
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VOSZ Nógrád Megyei Szervezet
Tisztújító Közgyûlés, 2011. március 3.

A megyei szervezetek közül elsôként 1999.
február 23-án alakult meg a nógrádi, 23 taggal, 5 fôs vezetôséggel. Elnöknek Gazsi Ferenc
vállalkozót választották meg. A vezetôség tagjai már akkor is a megye kistérségeit képviselték.

Elôadást tartott az új Széchenyi Terv napi
felhasználhatóságáról, Szoboszlai Sándor a
NFÜ igazgató helyettese.

A mai közgyûlésen 12 évet tekintett át az
elnökség. Ezt a beszámolót és képeit írásban,
interneten, könyv alakban küldték el a tagoknak, a VOSZ vezetôinek, a társszerveknek. A
beszámolóhoz Gazsi Ferenc elnök fûzött szóbeli kiegészítést: ebben beszámolt a megyei
szervezet eredményeirôl, kezdeményezéseirôl:
Vállalkozók Napja, (2003-tól), KAPOCS Újság (2003-tól), Nógrád Prima Díj (2005-tôl),
Partner Nívó díj (2006-tól), Csillik Zoltán
Díj (2010-tôl), Megyei VOSZ honlapja
(2010-tôl).
Dávid Ferenc fôtitkári értékelése
A közgyûlés levezetô elnöke Csomor Gábor a Nógrád Megyei Szervezet Örökös tagja,
a jelölô bizottság elnöke Barna László a FalÉpszer Kft tulajdonosa volt.
A közgyûlés a jelölôbizottság elnöke javaslata alapján megválasztotta 2011 – 2016 idôtartamra az elnökséget, melynek tagjai (zárójelben hány éve tagja az elnökségnek):

Szoboszlai Sándor NFÜ

Elnök:
Gazsi Ferenc, (12 éve) GF-PRIMUS Mérnökiroda, cégtulajdonos
Társelnök:
Csikány István, (5 éve) Fleurimport Kft,
cégtulajdonos
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Csomor Gábor levezetô elnök

Barna László a jelölôbizottság elnöke

Laluja Imre, (8 éve) egyéni vállalkozó
Ondrék Alfréd, (12 éve) Ondrék és Tóth
Kft, cégtulajdonos
Tagjai:
Doman László, (8 éve) Temala Bt, cégtulajdonos, Szécsény
Juhászné Bártfai Ildikó, (8 éve) Trifol Kft,
cégtulajdonos, Bátonyterenye
Krämer László, (új) Krémusz Kft, cégtulajdonos, Pásztó
Romhányi Tibor, (új) R-Carnet Service
Kft, tulajdonos, Balassagyarmat
Tamási István, (1 éve) Fa-Héj Kft, cégtulajdonos, Salgótarján
Tóth Sándor, (2 éve) SZ-MAX-Hungary
Kft, cégtulajdonos, Rétság

Nagy-Kovács Tamásné Szilvia, (5 éve) Sajóvölgye Takarékszövetkezet,
Küldöttek:
Czékmánné Kelecsény Ágnes, (8 éve)
Presto Lady Kft, cégtulajdonos
Jegesi László, (8 éve) Jegesi és Társa Kft,
cégtulajdonos
Lôrincz Klára, (8 éve) Pentasystem Kft,
cégtulajdonos

Szavaznak a küldöttek

Régi-új elnök Gazsi Ferenc

A Közgyûlés elfogadta a 2011. november 19én tartandó Prima Díjátadó Gála idôpontját,
s megbízta az elnökséget annak elôkészítésével.
VOSZ Nógrád Megyei Szervezete
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Budapest volt a házigazdája az OECD
és a BIAC 50. évfordulóját megünneplô
üzleti konferenciának
és a BIAC 50. jubileumi közgyûlésének
Az OECD 1961-ben független szervezetként
alakult. Céja a tagországok gazdasági növekedésének ösztönzése, a foglalkoztatottság és az
életszínvonal, emelése, a pénzügyi stabilitás
megteremtése, a világgazdaság fejlesztése, a
világkereskedelem bôvítése. Magyarország
1996-ban csatlakozott a szervezethez. A BIAC az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Bi-

zottság (Business and Industry Advisory
Committee) fél ével késôbb alakult. A VOSZ
2011-ben vált teljes jogú tagjává.
Az évforduló alkalmából a VOSZ és az
MGYOSZ konferenciát szervezett, amelyen
elôadást tartott Orbán Viktor miniszterelnök,
Angel Gurria az OECD fôtitkára valamint
Demján Sándor a VOSZ elnöke.
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Demján Sándor beszédében kifejtette:
„A válságnak még közel sincs vége, sôt, azt
sem látjuk, mi lesz a hosszú távú következménye a közelmúlt japán tragédiájának. Eddig a
szigetországban 8 méteres védôfalat emeltek,
mivel mindenki azt mondta, hogy a cunami
ellen az elegendô. Ha most majd 15 métereset
kell létesíteni, úgy ez a többletköltség nyilvánvalóan megdrágítja a jövôben építendô
atomerômûveket. Európában szükség volna
egy teljesen új társadalmi mentalitásra, a jóléti állam fenntarthatatlan, az embereknek maguknak kell magukról gondoskodni, támaszkodva a családra. Európa versenyképessége folyamatosan csökken, ennek egyik oka, hogy
több évtizede szeretne szabadulni a termeléstôl. Meg is van az ” eredménye”, ma szinte
mindent Kína vagy India állít elô. Magyaror-

szágon sem mindegy, hogy a tervezett 1 millió
munkahely hol jön létre. A döntô többségnek
a termelésben és a termelést kiszolgáló ágazatokban kell realizálódnia. Mint az elsôsorban
kis-és középvállalkozásokat képviselô VOSZ
ügyvezetô elnöke nagyon fontosnak tartom
azt, amit az OECD és a munkaadók képviseletében a BIAC végez. Szeretném, ha segítenének abban, hogy a magyar kkv-szektor többet
exportáljon, e nélkül ugyanis nem lesz 1 millió új munkahely. A kisvállalkozás és a multi
nem ellenségei egymásnak. Legyen a kkv beszállító, exportáljon közvetve! Szomorú, hogy
miközben az Unióban a kis- és közepes vállalkozások mintegy 25 %-a szállít külpiacra, nálunk ez a csoport 5-6000 céget tesz csak ki.
Remélem, hogy a kormány is jelentôségének
megfelelôen kezeli a kérdést.”
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Kínai üzleti fórum

2010 október 31-én Sanghajban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és delegációja jelenlétében Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
elnöke együttmûködési megállapodást írt alá
a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács
(CCPIT) elnökével. A Tanács Kína legnagyobb kereskedelem és beruházás-fejlesztési
szervezete, 700 helyi irodával, 22 ágazati szövetséggel.
Az együttmûködés keretében 2011 áprilisában Budapestre látogatott a kínai partner
üzleti delegációja és üzleti fórum keretében
több mint 100 magyar vállalkozással folytatott megbeszélést. Olyan területek, ágazatok
képviselôi vettek részt magukat a kínai küldöttségben, mint megújuló energia, autóipar,
kereskedelem, biztonságtechnológia.
Az üzleti fórumon beszédet mondott Demján Sándor a VOSZ elnöke, Chikán Attila a

VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke valamint az érdekelt minisztériumok képviselôi.
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Átadták Komárom-Esztergom Megye
Gazdaságáért Díjakat

A Komárom - Esztergom megyei önkormányzata minden évben pályázatot ír ki öt kategóriában „Komárom – Esztergom Megye Gazdaságáért” kitüntetõ cím elnyerésére. Egyúttal
felkéri a megyei érdekképviseleteket (VOSZ,
KEGYSZ, Agrárkamara, IPOSZ, KISZÖV),
valamint a megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, hogy a cím elnyerésére érdemes a vállalkozókat jelöljenek. A pályázatok elbírálását a
fenti érdekképviseletek és kamara képviselõibõl álló bizottság bírálja el, és tesz javaslatokat a Megyei Közgyûlés

ügyvezetô igazgatója, Juhász József, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Örömünkre szolgált, hogy az öt kategória
nyertesei között három VOSZ tag szerepelt.
Komárom – Esztergom megye egyéni vállalkozója: Kovács Károly.

Tatabányán, a megyeházán dr. Völner Pál,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, korábbi megyei közgyûlési elnök és Simon Géza, a megyei közgyûlés alelnöke adta
át 2011. április 8-án megye gazdaságáért díjakat. Az ünnepségen részt vett többek mellett
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyûlési képviselô, kormánymegbízott, Dr. Dávid Ferenc,
a VOSZ fôtitkára, Perlusz László, a VOSZ
Dr. Völner Pál átadja a díjat Kovács Károlynak
Kovács Károly egyéni vállalkozó, a KOVÁCS gépmûhely tulajdonosa, 1982. óta
végzi tevékenységét munkatársaival együtt.
Kezdetektôl fogva a fémmegmunkálás és a
gépgyártás terén dolgoznak.
Két fô tevékenységük a háztartási tésztavágógép család gyártása, mely teljesen hazai
termék. Másik fô tevékenységük az öntôkokillák gyártása és a különféle fémalkatrészek forgácsolása.
Foglalkoztatottak létszáma folyamatosan 7
fô, emellett a vállalkozó két tanuló oktatását
is bevállalta. Az elmúlt válságos években is sikerült megôrizni a vállalkozás megrendelésál-
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lományát és a teljes munkatársi létszámot,
minimális fluktuáció mellett.
Az elmúlt három évben az árbevétele és
nyeresége stabil volt
A vállalkozó folyamatosan fejleszt, CNC
gépet vásárolt az elmúlt évben, hogy lépést
tartson a folyamatosan növekvô minôségi
igények kielégítésével. 2011-ben is szeretne új
gépet vásárolni, az Új Széchenyi Terv keretében napokon belül adja be pályázatát. A
VOSZ-nak és a Gazdasági Kamarának kezdetektôl fogva elnökségi tagja.

Komárom–Esztergom megye beruházója
a Gasztro Kristály Zrt. vezérigazgatója,
Beiermeiszter György.

43
vendégeket és biztosította a munkahelyet közel 40 alkalmazott számára. Mûemléki épületszárnyak és az új építésû szárny által körbezárt
udvarnak az épület stílusához illeszkedô pihenôkertté alakítása valósult meg 2010 ôszére.
Pálma Rendezvényház: az Angol park szívében a régi barokk stílusú Pálma Szálloda
teljes felújítására került sor. Eredeti állapotának visszaállítása valósult meg, a régi Kioszk
visszaállításával.
A 640 millió Ft-os beruházás 2008. októberében indult és az ütemtervnek megfelelôen, 2010. szeptember 30-ára el is készült. A
nagyszabású beruházás nagy része saját erôbôl,
de pályázati pénzek elnyerésével és felhasználásával sikerült megvalósítani.

Komárom–Esztergom megye kis-és közép
vállalkozása a P-Metál Kft. ügyvezetô igazgatója Pordán Zsigmond lett.

Beiermeiszter György átveszi a díjat
dr. Völner Páltól
A fô tevékenység kereskedelmi vendéglátás és szálláshely értékesítés, illetve ingatlan
bérbeadás. A társaság bevételének kétharmada kereskedelmi vendéglátásból, a tatai Kristály Szálloda és Étterem mûködtetésébôl, míg
bevételének egyharmada ingatlanhasznosításból (saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából) származik.
Tata városközpontjában álló több mint
200 éves mûemlék épület, a Hotel Kristály
évek óta rekonstrukciós munkák színhelye.
Az elmúlt 5 évben a tetôzet, a homlokzat, a
vendégszobák az étterem és a konyha újult
meg, illetve a lebontásra ítélt hátsó szárny helyébe építettek mélygarázzsal ellátott szállodaszárnyat, mindezt úgy, hogy a szálloda egyetlen napra sem zárt be, folyamatosan fogadta a

Pordán Zsigmond átveszi a díjat
Dr. Völner Páltól
A P-Metál Kft. 1991. március 25-én alakult,
3,4 millió forint alaptôkével, családi vállalkozásként, 100%-ban magyar tulajdonban van.
A vállalkozás tevékenysége elsôsorban
alumínium kokillaöntvények gyártása, öntészeti alumíniumötvözet elôállítására és a - lakatosipari tevékenységen belül -transzformátor görgôk gyártása.
A két évtized alatt tudatosan arra törekedtek, hogy egyre magasabb mûszaki és minôségi követelményeknek megfelelô termékeket
gyártsanak. Az elmúlt négy év folyamatos fejlesztéseinek köszönhetôen termékeiket a leg-
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jobb minôségi szintre sikerült fejleszteni, hogy
a válság ellenére 2010-ben olyan piaci igény
jelentkezett a termékeinkre, hogy az árbevételünket több mint duplájára növelték, nyereségük pedig nyolcszorosára nôtt. Ezt a kiemelkedô eredményt nagymértékben elôsegítette
a 2006-ban indított kutatás-fejlesztés projekt,
melynek keretén belül 8,7 millió Ft-ot nyertünk „Baros Gábor” kutatás-fejlesztési pályázaton, melybôl egy korszerû Spektrométert
vásároltak, mellyel a legigényesebb ötvözeteket is elô tudják állítani.
Az elmúlt két évben 20 millió forintot telephely-felújításra, -fejlesztésre, és 22 millió
forintot eszközbeszerzésre fordítottak. Fejlesztéseiknek köszönhetôen termékeik 80%-a exportra kerül, melynek jelentôs részét gépalkatrészek, villamos ipari öntvények és ipari
robot alkatrészek teszik ki.
Termékeik fôleg Németországba, Ausztriába kerülnek, de szállítottak az USA-ba is az
Arab Emirségbe is.
Az elmúlt évben 4 fôvel, 2011-ben eddig
további 3 fôvel bôvült a létszámuk, amit a
Munkaügyi Központ által kiközvetített munkanélküliek közül választottak ki.
Simon Géza, a megyei közgyûlés alelnöke
József Attilát idézte: „A mindenséggel mérd
magad”. Kiemelte, hogy az alázat és hit a
munkában, a kérlelhetetlenség a minôségben
meghozza az eredményt.

Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára
és Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója
a díjazottakkal
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott asszony Weöres Sándor soraira hívta
fel a vállalkozók és politikusok figyelmét:
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” A most elismerést kapott vállalkozók
gyakran és példamutatóan használják a létrájukat.
Gratulálunk mindhárom VOSZ tagunknak, további sok sikert, sok munkát, jó egészséget és ehhez jó kedvet kívánunk!
VOSZ Komárom-Esztergom Megyei
Szervezet
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IV. Szakma Sztár Fesztivál
2011. április 18–20.
Hungexpo Vásárközpont
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2011ben negyedszer rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, ezévtôl kibôvítve ezt az
Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel.
A versenyekre az idén már közel 4.000 fô
jelentkezett, az írásbeli elôdöntôben 31 szakképesítésben 3.857 tanuló vett részt. A döntôbe országosan közel 130 iskolából 254 tanuló jutott be. A versenyben elért eredménye
alapján az idén összesen 199 tanuló kapott felmentést a teljes szakmai vizsga alól.
A verseny célja volt a szakmák népszerûsítése és a pályaválasztás elôtt állók orientálása is.

45
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Új év új szabályok
Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság

A közeljövôben változások várhatóak a szociális párbeszéd területén. A magyar igazgatás
több mint tíz év ismerkedés után sem jutott
nyugvópontra az európai autonóm szociális
párbeszéd hazai feltételei tárgyában.
Változások vannak a külkapcsolati és
befektetési támogatás valamint a s a Gazdaságfejlesztési Operatív Program kiírások
területén is. Ez utóbbiakról a Gépipari ágazati Párbeszéd Bizottság legutóbbi – kibôvített – ülésén elôadásokat hallgathatott
meg. A Bizottság – törvény adta jogával élve – kezdetben az ágazatban hatáskörrel
rendelkezô államigazgatási szerv (Nemzetgazdasági Minisztérium) stratégiai elképzeléseirôl szeretett volna tájékozódni, azonban – késôbb – kénytelen volt a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal, és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elôadóit meghallgatni.
Mindketten a kkv-k támogatásának
ezután érvényesülô elképzeléseit mutatták
be, nem sok újdonságot mutatva be a válságból és a nyomasztó államadósságból való
kilábalás esélyeit illetôen.
Várhatóan az élénkülést a külföldi tulajdonú vállalatok növekvô termelése fogja
beindítani, a belföldi kereslet visszaesése jó,
ha az idén véget ér, de közép távon is csak
enyhe bôvülése várható. Bár az elmúlt évtizedben Magyarországon a kkv szféra volt az
egyetlen olyan nagyobb gazdasági szegmens,
amely bôvítette foglalkoztatását és ez a szektor
ma a munkahelyek több mint kétharmadát
adja (ez az EU-25 átlagánál némileg magasabb
érték), a hivatalos statisztika megállapítja,
hogy jelenleg a regisztrált magyar kkv-nak
csak mintegy a fele „mûködik” (van alkalma-

zottja és/vagy árbevétele), és csak a negyede
törekszik fejlôdni. A magyar cég cégek életútja gyakran nem a fejlett országokban megszokott módon alakul.
Addig amíg a szektor termelése (és GDPje) az országosnak kb. a fele, exportja pedig
csak az országos egyötöde körüli. Ez lényegesen alacsonyabb arányú, mint az EU-ban
(KSH, 2007). A két utóbbi adat a létszám-információkkal összevetve a szféra súlyos hatékonysági gondjaira is utal. Az adatok szerint
a kkv-k ráfordítás- és költség-szintje a nagyokénál magasabb, realizált eredményeik részaránya viszont jóval kisebb, azaz aggregált
„termelékenységi” indexeik többsége jóval
alacsonyabb volt.
Gazdaságpolitikáinkban mindez meglehetôsen korlátozottan érvényesülô ismeret. Görögország kilátástalansági példája, melynek
gazdasága erôsen belterjes, és kkv alapú elgondolkodtató,
Az indulást és a stabilizálódást követôen
számos okból a hozzávetôleges stagnálás a hagyományos pálya. Alapvetô, hogy - a rendszeres bírálatok ellenére - szinte változatlanul
nem vállalkozásbarát az igazgatás és a kedvezôtlen gazdasági környezet is visszafogja a dinamizmust
A magyar gazdaság dinamikáját az erôteljesen zsugorodó belsô kereslet, illetve az
élénkülés jeleit mutató külsô konjunktúra
határozza meg. A háztartások a romló munkapiaci kilátások, és a csökkenô hitelaktivitás következtében visszafogják fogyasztási
kiadásaikat, miközben a vállalatok elhalaszt-
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ják beruházásaikat és leépítik készleteiket. A
jelzett alkalmazkodási folyamat következtében csökkenô belsô kereslet és az élénkülô
külpiaci konjunktúra eredményeképpen a
külsô finanszírozási igény számottevôen mérséklôdik (Ez átmenetileg lehet pozitív is, de
nem strukturális változás!). A munkaerôpiaci folyamatok azt mutatják, hogy a vállalatok a bérnövekedési ütem mérséklésével és
létszámleépítéssel alkalmazkodnak a gyenge
kereslethez.
Laasú az Új Széchenyi Terv lassú beindulása valamint az EU és a leszerzôdött hazai
(Hivatali, Ügynökségi, stb.) támogatások
kifizetésének és odaítélésének. A 2009-es
vállalati mérlegekbôl az becsülhetô, hogy a
társasági adó csökkentésének elônyeit 355
ezer cég eleve nem élvezte, mivel nincs 50
millió forintot meghaladó nyereségük. Az
adóbevallást benyújtó vállalatok 98 százaléka, a foglalkoztatottak 71 százaléka ide tartozott.
Az alábbi adatok alapján úgy látszik,
hogy az EU támogatások odaítélésénél sem
sikerült a leginkább perspektivikus szférákat
preferálni.
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A magyar kkv-knak csak viszonylag szûk
köre tudta hasznosítani a világgazdasági nyitás lehetôségeit, és integrálódott a nemzetközi piacokba (s e körben a leggyakoribb a tôkeimport elônyeinek kihasználása volt). A kis
cégek nemzetközi színtérre való lépése szorosan összefügg azzal, hogy a menedzsernek/tulajdonosnak van-e ez irányú személyes és szakmai felkészültsége, tapasztalata. Az internacionalizálódás módja és mértéke alapvetôen a
(vállalati) döntéshozók nemzetközi orientációján múlik.
Ebbôl csak elvesznek olyan hátrányok,
mint:
• a menedzserek korlátozott ideje és jártassága,
• pénzügyi, finanszírozási adminisztratív
korlátok,
• a külpiacok ismeretének fôleg az elôzô
két körülménybôl adódó hiánya.
A kis cégeknél az adminisztrációs feladatok jórészt szükségszerûen magára a menedzsmentre hárulnak, ami elvonja a vezetôk idejét
a siker szempontjából lényegesen fontosabb
feladatoktól. Számukra többnyire a számítógépes megoldások sem kellôen költség-hatékonyak.
Exportbevételek* megoszlása (%),
2005–2007
A magyar kkv-k többségének nincsenek
külföldi kapcsolatai, a gazdaságpolitika ez
idáig alig talált hatékony eszközöket e cégek
külpiaci integrálódásának támogatására.
Az ösztönzés – az eddigi utak folytatása
helyett a gazdaságpolitika számára elsôsorban
az oktatás, s hangsúlyozottan a nyelvoktatás
terén jelent feladatokat. A nemzetközi környezethez történô adaptáció kulcs-eleme a
nyelvi/ kulturális jártasság, ami lehetôvé teszi
az eltérô közegekbe történô beilleszkedést,
elômozdítja a vállalkozói magatartásformák
kialakítását.

Dr. Hajdú László
EU szakjogász
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Nem menedzsert, megoldást szállítunk
Az interim menedzserek iránti keresletet
és a kínálatot köti össze a szolgáltató,
mindkét oldal örömére
Munkatársunk
Fekete Istvánt,
az Interim Kft.
vezetô tanácsadóját
kérdezte

K: Hívhatjuk ezt a szolgáltatást akár vállalkozási tapasztalat transzfernek is?

rendrakás, amelyre a tulajdonosnak se kedve,
se szíve, se energiája nincs.

V: Érdekes definíció, de tulajdonképpen
igaz, mert errôl van szó. Sok esetben nemzetközi vállalatoknál nagy gyakorlatot szerzett menedzserek néhány hónap alatt elvégzik azokat a feladatokat, amelyre a bennünket hívó vállalatnak égetôen szüksége van,
mondjuk úgy egy menedzser piacteret mûködtetünk.

K: A tulajdonos ezek szerint nem látja a
hiányosságokat?

K: Mondjon néhány tipikus feladatot.

K: Sok cégtulajdonos belefáradni látszik
a cégvezetésbe, gyerekei nem érdeklôdnek a
cég iránt, egyszerûen gondban van a "hogyan továbbal" – 20 évvel a rendszerváltozás után.

V: Leggyakoribb a struktúraépítés, elszámoltatási rendszerek megteremtése, hatékonyságjavítás, de sokszor egyszerûen csak

V: Hogyne látná, de a keze majdnem mindig meg van kötve. Az interim menedzser viszont független, csak a hatékony átalakítás érdekli, nem „politizál”, hiszen nincsenek
hosszútávú érdekei a vállalatnál.
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V: Ezzel nemcsak Magyarországon, hanem szinte valamennyi nyugati országban
foglalkozik az interim menedzsment szakma.
Mindenekelôtt ez egy átalakítási feladat,
ugyanis egy céget, amely szervesen kötôdik
egy tulajdonoshoz – nem lehet eladni. Miután a profi menedzsment veszi át a cégvezetést, következik a második fázis: az eladósorba került „menyasszony” felöltöztetése. Ez arról szól, hogy nem elég kiválónak lenni, ezt
meg is kell jeleníteni a nyilvánosság számára.
Ettôl a „kérôk” már feltûnnek. A valódi exit
folyamatban is ott vagyunk: exitben jártas
kollégáink segítenek az üzlet nyélbeütésében.
K: Ez roppant érdekes volt, szinte olyan
mintha egy orvoshoz kerül valaki: az orvos
meghallgatja a szimptómákat, anamnézist
készít, felállítja a diagnózist, javaslatot tesz a
terápiára, majd megkezdi a kezelést.
V: Nagyon találó a hasonlat, Angliában az
interim menedzsment szlogenje a „company
doctor”
K: Valaki a közelmúltban úgy vélekedett, hogy ez egy költséges szolgáltatás.
Megéri?
V: Hadd meséljek el egy nyíregyházi esetet, ahol a fenti példa szerint a diagnózist
felállítottuk és a terápiára tettünk javaslatot,
amely mintegy hat hónapig tartó átalakítás
volt. A cégtulajdonos a szerzôdés aláírása
elôtti percben kérdezte: megéri majd nekem
ez a költség? Nem jöttem zavarba, hanem
felajánlottam, hogy az elsô hét végén minden
további nélkül megállíthatja az órát és levonulunk a projektrôl, ha nem elégedett. Aláírtuk ezzel a szóbeli egyezséggel. A hétvégén
jött az üzenet: „nemhogy megéri, saját költségeinek a többszörösét termeli az interim menedzserük”
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V: Mi is azt látjuk, hogy az interim menedzsment átlépi a határokat. Regionális hálózatot építünk, hogy a szomszéd országokban
ugyanilyen színvonalon tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani, kollégáink Csehországban,
Szlovákiában dolgoznak. De tagjai vagyunk
egy nagy nemzetközi hálózatnak, amelyen keresztül munkát kapunk.
K: És fordítva? Hazai menedzserek külföldi projektekre is mehetnek?
V: Természetesen. Minél különlegesebb
gyakorlata van egy interim menedzsernek,
annál valószínûbb, hogy érdeklôdnek utána
partnereink. Hogy egy példát mondjak:
egyik régióban is aktív vállalatunknak speciális nyelvtudással és szakértelemmel szüksége volt egy volt orosz tagköztársaságban 2
évre egy szakmai vezetôre. Tûvé tettünk idehaza mindent, ilyen szakértelemmel, nyelvismerettel egyszerûen nem létezett senki.
Holland társunkhoz fordultunk, ahonnan 24
óra múlva kész anyagot kaptunk és az illetô
már hónapok óta sikeresen végzi munkáját a
területen.
K: Egy ilyen kihelyezés biztosan sok elôkészítést igényel a kiküldô vállalattól.
V: Az interim egy vállalkozó menedzser:
önjáró. Van gépkocsija, laptopja, mobiltelefonja (nem is igényel ilyent a megbízótól).
Maga intézi a „kiküldetését”, adott esetben
családja kiutazását és minden egyebet, amelyet alkalmazott menedzser esetében a kiküldô vállalatnak kellene.
K: Ki vállalja a felelôsséget az interim
menedzser munkája iránt?
V: Természetesen rendelkezünk felelôsségbiztosítással, amely kiterjed az interimekre is.
K: Mekkora kockázatot vállalnak fel?

K: Mi a helyzet a régióban? Számos KKV
már a szomszédos országokra is kiterjesztette tevékenységét, ott is rendelkezésre állnak?

V: Interimeink egyes esetekben üzleti angyalként is belépnek a vállalkozásba. Saját tôkéjüket is kockáztatják, hiszen nem is vállal-
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nának fel egy olyan feladatot, amely megoldhatóságában nem lennének szilárdan biztosak. Természetesen ilyen esetekben nemcsak a
munkájukra esô díj, hanem a tôkéjükre esô
hozadék is megilleti ôket.
K: Beszállítók is vannak ügyfeleik között?
V: Számos beszállítani szándékozó céget
készítettünk fel arra, hogy sikerrel pályázzon
beszállítói minôsítésre. Nem is hiszi el, hogy

milyen apróságokon múlik, hogy valaki elnyerje ezt a címet. Ha azonban ez az ismeret
hiányzik, évekig sikertelenül próbálkozik a
cég.
K: Mi a hozzáadott értéke az Interim
Kft.-nek?
V: Cégünk tanácsadói valamennyien nagy
gyakorlattal rendelkezô vezetôk. Értjük a
megbízókat, átéltük már helyzetüket, nem
menedzsert, megoldást „szállítunk”.
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Korlátozott korlátok

Magyarország tíz százalékát érintô probléma
Önt biztosan nem érintheti?
A kérdés, ami a munkaerô piaci viszonyokat is nagymértékben befolyásolja, a megváltozott képességû munkavállalók helyzete. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy amíg Magyarországon az aktív munkavállalók foglalkoztatási aránya –a jelenlegi 55 százalék –
nem közelíti meg az Európai Unió átlagának
65 százalékos mutatóját, addig nem történhet
elôrelépés a fogyatékkal élô emberek munkavállalási lehetôségeit érintô kérdésekben sem.
Ennek megoldása mellett még mindig nélkülözhetetlen a munkavállalási-helyzet javítása az államháztartási hiány csökkentése érdekében. Mindehhez a megváltozott képességû munkavállalók foglakoztatása nagymértékben hozzájárulhatna.
A megváltozott képességû munkavállalók
helyzetét elsôsorban állampolgári jogként kellene kezelni, nem pedig, mint szociális ügyet,
aminek megoldása elsôsorban nemzetgazdasági kérdés. Társadalmunkra jellemzô szolidaritás és pozitív diszkrimináció hiány miatt, a fogyatékos személyek alkalmazásával kapcsolatban, olyan állami szerepvállalás alkalmazására
lenne szükség, amely példát statuálna, és ezzel
motiválná a munkaadói piac szereplôit. A fogyatékossággal élô munkavállalók foglalkoztatásához, olyan decentralizált program biztosítására lenne szükség, mely hatással lenne a
helyi önkormányzatokra, mint alapkezelô
szervezetekre, továbbá a munkaügyi központok együttmûködésére, akik munkaerôt tudnának közvetíteni a munkáltatók által meghirdetett állások betöltésére. A munkaerôpiac
egészét feszítô probléma megoldásához alap-

vetô szemléletváltásra lenne szükség az állami,
érdekképviseleti és a munkáltatói szervek részérôl egyaránt.
A jelenleg mûködô versenypiaci helyzetben érthetô, hogy a munkáltatók érdekeit
döntôen a piaci mechanizmusok befolyásolják, ezért úgy lenne érdemes ösztönözni ôket
fogyatékos személyek alkalmazásával kapcsolatban, ha az számukra gazdaságilag is elônyt
jelentene. A negatívan ösztönzô rehabilitációs hozzájárulások kirovása helyett, az állam
részérôl inkább pozitívan kellene befolyásolni
a gazdasági élet szereplôit. Tudomásul kell
venni, hogy a vállalkozások piac-, és nyereHogy milyen elônyöket jelenthet egy megváltozott képességû munkavállaló alkalmazása?
• A munkaadó felelôsségvállalása példát
mutat az egészséges dolgozóknak, és elfogadóbbá teszi ôket fogyatékossággal
élô társuk befogadására.
• Nem elhanyagolható a Public Relations értéke a cégre vonatkozóan,
amennyiben akár honlapján, akár más
fórumokon megemlítheti, hogy csökkent munkaképességû munkavállalókat is alkalmaz.
• A munkáltató különbözô támogatásokat vehet igénybe, és pályázatok elbírálásánál is elônyben részesülhet.
• A munkavállaló munkáját megbecsüli,
lojális, és igyekszik képességeihez mérten a maximumot nyújtani.
• Betegségébôl adódóan a munkahelyi
szabályokat és elôírásokat igyekszik komolyan venni és betartani.
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ségorientált szervezetek, ezért nem várható el
tôlük, hogy foglalkoztatási kérdésekben szociális szempontok alapján döntsenek. Az elmúlt években a gazdasági válság hatására tapasztalható, hogy az egészséges munkavállalók
körében is éles piaci verseny uralkodik, melynek következtében a fogyatékkal élô munkavállalók végképp a foglalkoztatási piac perifériájára szorulnak. Nyugat európai viszonylatban már jelentôs elôrelépés történt a megváltozott képességû munkavállalók esélyeinek
érvényesítésében.
Remélhetôleg a közeljövôben Magyarország is ráébred a szerepvállalás fontosságára, és
így segíteni tudja majd a fogyatékossággal élô
személyeket.
Természetesen az alkalmazás kérdését nem
lehet ennek a védett társadalmi csoportnak az
egészére kiterjeszteni. Mindnyájan tudjuk,
hogy sokan vannak a fogyatékossággal élô személyek között, akiket betegségükbôl és korukból kifolyólag már nem alkalmazhatnak,
azonban vannak köztük olyanok is, akik képe-

sek és szeretnének munkát vállalni, azonban
nincs lehetôségük rá.
A foglalkoztatási alternatívák kiszélesítése érdekében ezért képességeiket nem szabad
általánosítani (telefonközpontos, csomagoló) és korlátozni. Egy szellemi-, és fizikai cselekedeteinek tudatában levô személy, miért
ne vállalhatna menedzser asszisztensi vagy
akár traktorvezetôi munkát? Munkavállalásuk szempontjából a legjobb alternatívát az
jelenthetné, ha készségeiket és kompetenciáikat a munkáltató elvárásaihoz igazítanák
és mérnék. Egy ösztönzô közösségi szerepvállalás keretén belül példát lehetne mutatni,
és a különbözô rehabilitációs intézményeket
informálva, olyan pályázatokat meghirdetni,
amely az adott munkakör betöltésére ajánlhatna alkalmazottakat, és a visszaérkezô információval a munkáltató mérlegelni tudná
a védett munkahelyek biztosításának kérdését is.
Benô Nikolett Szandra
(BGF-KKK végzôs hallgatója)

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

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
22-801-055
96-550-720
96-217-234
96-240-222
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Dózsa Gy. u. 31.
Petôfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fô út 58.
Egressy B. út 52.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Mérey u. 5.
Retek u. 23-25.
József A. út 5–7.
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
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
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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.

5/24/11
1:15 PM

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
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
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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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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
88-582-750
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-901
92-550-651
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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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
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Dr. Marjay Gyula
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
(Tel/Fax.: 1- 222-6234)
www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Dr. Kiss Endre
7621 Pécs, Rákóczi út 1. (Tel.: 72-227-800)
voszbaranya@t-online.hu
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Versegi János
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
versegi.janos@verbau.hu
www.voszbkm.hu
Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Andrássy út 6. I/20.
(Tel/Fax: 66-448-190)
nmihalylaszlo@gmail.com
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
voszborsod@upcmail.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Szakács József
6726 Szeged, Szerb u 176. (Tel/fax: 62/4o5-010)
csongradvosz@vnet.hu
Fejér megye
Elnök: Varga István
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63. (Tel.: 30944-3650)
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
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Cseri út 16. (Tel: 82/526-733,
fax: 82/526-734)
daxnerg@t-online.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax:
42/451-601, 42/509-050)
elkekft@elke.hu
Tolna megye
Elnök: Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 21. (Tel.: 74-510-593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szônye József
9700 Szombathely, Fô tér 24. (Tel/fax: 94/323193)
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1:15 PM

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
Gyümölcs u. 18.
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
Dózsa Gy. u. 9. 2/201.
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

5/24/11

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

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái
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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%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Trezor-Liktor Kft.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

Bálint Fogtechnika

(06-36)
411-274

(06-36)
411-274

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

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.

3300 Eger,
Kisasszony u. 6.

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

(06-96)
315-741

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

(06-1)
344-5212

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.
1047 Budapest,
Baross u. 99.

OPEN Szoftverház

InfoRegister Bt.

Horfer Serleg

Comline Budapest Kft.

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

KEDVEZMÉNY

10%

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

10%

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

6%

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

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

(06-1)
380-5403

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

15%

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

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

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

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

5%
10%

10%

10%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

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

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

Hotel Unió

ARUNDO
Tanácsadó Kft.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System Kft.

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

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

KEDVEZMÉNY
5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

(06)-36
411-201

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

10%

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

(06) 76
321-202

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

Anyag:
5%
Díj:
10%

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

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

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

(06-28)
386-692

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

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

(06-62)
246-842

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

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

(06-1)
483-2360

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

(06-1)

10%

5-10%

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

20%

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

10%

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

10%
20%
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CÉG

CÍM

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
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Kft.

Parallel
Számítástechnikai Kft.

Recruiment Kft.

SKICC Reklámiroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

1161 Budapest,
József u. 18.

(06-1)2733-310

(06-1)2733-311

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

10–20%

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

06-20209-94-98

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

06-209339-559

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

+36-30754-9711

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

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

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

+36-46382-933

5–15%

25%

10%

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

10%

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

10-20%

15%

5%
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CÉG

CÍM

TELEFON

B & K Épülettervezô
és Kivitelezô Mérnöki
Iroda Kft.

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

+36-82414-851

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

TELEFAX

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

+36-30937-5002

www.magictools.hu
+36-1www.portwestkepviselet.hu 347-0242

SZOLGÁLTATÁS

+36-1377-0176

Safety munkavédelmi márkák
magyarországi képviselete
Minôségi munkaruházat, munkavédelmi eszközök importálása,
forgalmazása

KEDVEZMÉNY

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

15%

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