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Felhívás a 2011. évi Év Vállalkozója
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Beszámoló
az Új Széchenyi Terv
Kombinált Mikrohitel
Gazdasági Fórumsorozatról

Augusztustól igényelhetô az Agrár Széchenyi Kártya
Kínai gazdasági kapcsolatok
VOSZ javaslat az adminisztratív terhek csökkentésére

Június–Július

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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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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Felhívás
a VOSZ 2011. évi Év Vállalkozója
és a Megyei Év Vállalkozója Díj
pályázati részvételre

Szövetségünk életében – Alapszabályunknak
megfelelôen – ez év december 2-án (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár tizenharmadik alkalommal kerül sor ünnepi
rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója Díjak átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Mûvészetek Palotájában kerül megrendezésre.
A rendezvény elôkészítését Szövetségünk
titkársága megkezdte, ebbôl adódóan, feladatainknak megfelelve, az alábbiakról tájékoztatjuk.

A felterjesztett személyeknek Szövetségünk Alapszabálya 4. A/1 elôírásainak meg
kell felelnie! Kiemelten fontos kitüntetési
feltétel, hogy a felterjesztett személy által
vezetett (tulajdonolt) vállalkozás a VOSZ
érdekkörébe tartozzon, illetve a Szövetség
tagja legyen! Az elnökségek felterjesztésein
túl természetesen az Alapszabályból fakadóan továbbra is lehetôsége van tagjainknak pályázat útján a díj elnyerésére, vagyis
írásos pályázatot benyújtania. Errôl Szövetségünk lapjában, a VOSZ-Hírek június-júliusi havi összevont számában, valamint a
VOSZ Hírlevélben felhívást fogunk megjelentetni.

I.
Év Vállalkozója Díj
II.
Az országos felterjesztés keretei
és szabályai
Ez évben is
– megyénként maximum 2 fô, mint vállalkozás vezetôje, tulajdonosa, management tagja (Közép-Magyarországi
Regionális Szervezet: legfeljebb 4 fô),
– szekciónként maximum 1 fô
– VOSZ-hoz csatlakozott Szövetség részérôl maximum 1 fô
– MKIK részérôl maximum 2 fô
terjeszthetô fel a kitüntetô díjra.

Megyei, Regionális Év Vállalkozója Díj
Ezúton felhívjuk a VOSZ megyei, regionális
szervezeteit, hogy az országos Év Vállalkozója
Díjak mellett - a tavalyi év sikerére való tekintettel – idén is kerüljenek meghirdetésre a
VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei Év Vállalkozója Díjak
pályázatai. Cél, hogy a területi szervezet elnöksége legalább 10 vállalkozó részére adományozzon díjat.
A 2011. évben kiemelkedô teljesítményt
nyújtó vállalkozóink minél nagyobb körû
elismerése érdekében, a tagság összetételét
elemezve, az alábbi 4 alapkategóriában javasoljuk – mûködési területek szerint - a Me-
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gyei Év Vállalkozója Díjak kiírását/megrendezését:
–
–
–
–

Ipar
Kereskedelem
Mezôgazdaság
Szolgáltatás

A tavalyi évhez hasonlóan konkrét kategóriákkal javasoljuk kiírni a 2011-es Megyei
Év Vállalkozója Díjakat.
A megyékben (régióban) ebben az évben
is a „Megyei Év Vállalkozója” helyett pl.
„Az Év Fodrásza Heves megyében”, „Az Év
Cukrásza Csongrád megyében”, „Az Év
Termelô Vállalkozója Nógrád megyében"
stb. jelenik meg. Ezzel elérhetô, hogy nagyszámú vállalkozótársunk elismerésére nyílik lehetôség, de a díjak – mivel egy-egy külön kategóriában, szakmában csak egy-egy díj kerül
átadásra – mégis megôrzik egyediségüket, értéküket, presztízsüket. A megyék adottságaik
szerint hirdessenek meg a fenti kategóriákból
tevékenységi terület szerint megyei év vállalkozója pályázatokat, megyénként legalább 10
kategóriában. Lehetôség van – a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is. A díjak átadására is az adott megyében
kerüljön sor, a Megyei Vállalkozói Napon, a
Megyei Prima Díj átadással együtt.
A megyei év vállalkozója díjak fentiek szerinti kibôvítése hozzájárulhat a nagyobb vállalkozói részvételhez a Szövetség életében, valamint a Prima Primissima mozgalomban.
A mellékletben segítségül, „sorvezetôként” mellékeljük a tagság elemzésével kialakított, jellemzô kategóriákat (ezektôl indokolt esetben természetesen el lehet térni).

III.
További fontos szervezési feladatok,
határidôk
A VOSZ Ügyvezetô Elnöksége várhatóan
2011. októberi ülésén fog dönteni az Év Vállalkozója Díjak személy szerinti adományozásáról.
Ennek megfelelôen kérjük, hogy a díjazottakra vonatkozó elnökségi felterjesztéseket
megfelelô indoklással alátámasztva lehetôség
szerint 2011. szeptember 15 napjáig, legkésôbb 2011. október 1. napjáig küldjék meg
titkárságunk részére (1107 Budapest, Mázsa tér 2-6, center@vosz.hu).
A megjelölt határidô és a felterjesztések
tartalmi részének színvonalára külön is felhívjuk T. Elnök Asszony, Úr figyelmét, mivel reményeink szerint ez évben is lesz alkalom a
díjátadó ünnepség keretén belül állami kitüntetések adományozására is.
A fent jelzett idôpont után érkezett javaslatokat nem áll módunkban az Ügyvezetô Elnökség elé terjeszteni.

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Vállalkozók Napja ünnepi eseménysorozat sikeres lebonyolítása érdekében
kérjük, hogy személyes közremûködésével aktívan segítse elô a rendezvények sikeres lebonyolítását.
Budapest, 2011. május 27.
Üdvözlettel:

A Megyei Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek egyebekben megegyeznek az
országos Év Vállalkozója Díj feltételeivel.

Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató
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Melléklet
Megyei Év Vállalkozója Díjak kategóriái (sorvezetôként; tovább bôvíthetô)
IPARVÁLLALAT
IPAROS
KERESKEDELMI VÁLLALAT
KERESKEDÔ
MEZÔGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS
SZOLGÁLTATÓ
TERMELÔ
BERUHÁZÓ
KIVITELEZÔ
FEJLESZTÉS
PROJEKT
MUNKÁLTATÓ

KISKERESKEDÔ
NAGYKERESKEDÔ
IPARI TERMELÔ
IPARI BERUHÁZÓ
IPARI SZOLGÁLTATÓ
ÉPÍTÔIPARI BERUHÁZÓ
ÉPÍTÔIPARI KIVITELEZÔ
ÉPÍTÔIPARI SZOLGÁLTATÓ
EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÓ
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ
LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÓ
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ
KÉZMÛVES
IPARMÛVÉSZ
MEZÔGAZDASÁGI BERUHÁZÓ
IDEGENFORGALMI-,
VENDÉGLÁTÓ SZOLG.
TEXTIL-, RUHÁZATI IPARI TERMELÔ
OKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÓ

PINCÉSZET
BORTERMELÔ
SZÔLÉSZ-BORÁSZ
KERTÉSZ
SZABÓ/SZABÁSZAT
FODRÁSZ
KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ
ÜZEM/GYÁR
KÔMÛVES
LAKÁSÉPÍTÔ
LAKÁS-KIVITELEZÔ
VENDÉGLÔ
CUKRÁSZDA
FOGADÓ
KOCSMA
SZÁLLODA
LAKBERENDEZÔ
INFORMATIKUS
INGATLANSZAKÉRTÔ
JOGÁSZ
KÖNYVELÔ
NYOMDÁSZ, GRAFIKUS
MARKETINGES
ÚJSÁGÍRÓ
TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓ

A Megyei Év Vállalkozója Díjak megjelenése a fentiek alapján, pl.:
Az Év Iparosa Baranya Megyében
Az Év Projektvezetôje Bács-Kiskun Megyében
Az Év Munkáltatója Békés Megyében
Az Év Kiskereskedôje Baranya Megyében
Az Év Egészségügyi Szolgáltatója Heves Megyében
Az Év Borásza Hajdú-Bihar Megyében
Az Év Kertésze Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében
Az Év Újságírója Veszprém Megyében
stb.
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Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel
Gazdasági Fórumsorozat

Valódi segítség a mikrovállalkozásoknak

Az elmúlt évek bebizonyították, ha egy országnak nincs megfelelôen erôs vállalkozói rétege, akikre építhet, és akikkel a közös jövô
hosszútávon tervezhetô, esélye sincs a válságból való kilábalásra. Ennek felismeréseként a
politikai és gazdasági elit szavakban már két
évtizede hangsúlyozza a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozói szektor kiemelt fontosságát,
ebbôl adódóan versenyhelyzetük javításának
szükségességét, azonban a tettek eddig rendre
elmaradtak. A szektorral szembeni mostoha
bánásmód azért is meglepô, mert a gazdasági
növekedés szempontjából szerepük megkérdôjelezhetetlen. A mikro-, kis- és közép vállalkozói szektor azon túl, hogy a vállalkozások
több mint 99%-át adja, az alkalmazottak
60%-át foglalkoztatja, a bruttó hozzáadott értéknek közel 40%-át állítja elô, valamint az
export értékesítés közel 20%-át realizálja. A
számok magukért beszélnek, így nem meglepô, hogy a második Orbán-kormány az Új
Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjában, úgy tekint a mikro-, kis-, és közepes
vállalkozásokra, mint a magyar gazdaság motorjaira. A kormány részérôl a fokozott figyelem érthetô, hiszen ha minden mikrovállalkozás csak egy új embernek ad munkát a jövôben, az már önmagában százezres nagyságrendben csökkenti a munkanélküliek számát.
A világban közismert magyar kreativitás
kibontakozásának eddig határt szabott a mikrovállalkozók lehetôségeit korlátozó tôkeszegénység és hitelképtelenség. A KA-VOSZ
Zrt. újonnan alapított pénzügyi vállalkozásként mûködô leányvállalata, a KA-VOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt. a kezdô vállalkozá-

sok számára is nyitva álló, májustól igényelhetô speciális kombinált finanszírozási konstrukciójával épp a szektor legkisebb szereplôinek, a mikrovállalkozásoknak kíván segítséget nyújtani. Ez késztette a KA-VOSZ csapatát arra, hogy immár hagyományosnak tekinthetô dinamikus országjárás keretében a
VOSZ-szal és az MKIK-val együttmûködve az
ország összes megyéjébe sajtónyilvános gazdasági fórumsorozatot szervezzen, aminek
kiemelt témája az Új Széchenyi Terv (ÚSZT)
Kombinált Mikrohitel konstrukciója volt.
A fórumsorozatot hasonlóan az elmúlt
évek gyakorlatához, két szakaszban szervezte a
VOSZ és az MKIK. A Szövetség irányításával
Nagykanizsán, Szombathelyen, Békéscsabán,
Tatabányán, Szolnokon, Nyíregyházán, Egerben és Kaposvárott, valamint az MKIK irányításával Székesfehérváron, Kecskeméten, Pécsett, Szekszárdon, Szegeden, Zalaegerszegen,
Salgótarjánban, Miskolcon, Debrecenben és
Veszprémben.
Az egyes megyei rendezvényeken a helyi
sajtó jelenlétében a KA-VOSZ, a VOSZ és a
Kamara helyi és országos vezetôi, valamint a
megyei és a városi önkormányzatok vezetô
tisztségviselôi felszólalásukban elemezték a
gazdaság aktuális helyzetét országos és regionális viszonylatban, valamint minden hozzászóló hangsúlyozta a mikro-, kis és középvállalkozói szektor jelentôségét. Azon túl, hogy a
fórumokon a KA-VOSZ szakemberei bemutatták az ÚSZT Kombinált Mikrohitel konstrukcióját, a rendezvények kiváló alkalmat teremtettek arra, hogy a nagy számban megjelent vállalkozók további tapasztalat- és eszme-
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cserét folytassanak mind az új hitel lehetôségrôl, mind pedig a kormány elmúlt évi gazdaságpolitikai intézkedéseirôl az elôadókkal, valamint a részt vett országgyûlési képviselôkkel, önkormányzati vezetôkkel.

Nagykanizsa
Új eszköz a vállalkozók helyzetbehozására

mara fôként mikro- és kisvállalkozói szektor
támogatását célzó tevékenységét majd
egyetértve az ügyvezetô igazgató szavaival, reményét fejezte ki a Kombinált Mikrohitel sikerességét illetôen.
A rendezvénysorozat elsô helyszínén Doucha
Ferenc, a VOSZ megyei elnökének rövid köszöntôjét követôen, Cseresnyés Péter országgyûlési képviselô, Nagykanizsa polgármestere
a Vasember-Házban megtartott fórumon hozzászólásában elmondta, hogy az ÚSZT Kombinált Mikrohitel a kormány újabb eszköze
lehet a foglalkoztatás 60%-át adó mikro-,
kis- és középvállalkozói szektor helyzetbe
hozására. A polgármester külön kiemelte,
hogy 2011-ben az önkormányzatuk a foglalkoztatás bôvítése érdekében 5 millió forint
erejéig támogatja a munkahelyteremtô beruházásokat. A KA-VOSZ – a Széchenyi Kártya
Hitel Program által a kkv finanszírozás területén szerzett közel 10 éves tapasztalatai alapján
– bátran vállalkozhat a kombinált mikrohitel
forgalmazására, így a Széchenyi Kártya Program jelenleg mûködô elemeivel a lehetô legtöbb vállalkozói igényt ki tudják elégíteni –
mondta el Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô
igazgatója. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ismertette a ka-

Szombathely
A termelô vállalkozásokat kell támogatni
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A Megyeháza Dísztermében megrendezett
gazdasági tanácskozáson Kovács Ferenc országgyûlési képviselô, a Vas Megyei Közgyûlés
elnökének nyitóbeszédére reagálva Szônye József, megyei VOSZ elnök tájékoztatójában
több megvalósítandó feladatot emelt ki a kkv
szektor helyzetbe hozásával kapcsolatban.
Mint elmondta a munkahelyteremtésre és
azok megtartására, a beszállítói biztonság
megteremtésére, a multinacionális cégek esetében a pályázati pénzek szétosztásának feltételekhez kötésére, valamint a kis-és középvállalkozások összefogására van szükség.

A jelenlegi kormány részérôl olyan reformokat támogatunk, amelyek alapot teremtenek egy vállalkozóbarát gazdasági és társadalmi környezet kialakításához. Mindezekhez
elengedhetetlen a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése és a termelô vállalkozások támogatása – hangsúlyozta Szônye
József.

Békéscsaba
Vannak biztató intézkedések a kormány részérôl
A nagyhírû és díszes Munkácsy Emlékházban
megrendezett családias hangulatú interaktív
fórum során Nagy Mihály László megyei elnök nyitóbeszédében kitért a Békés megyei

vállalkozások mûködésének nehézségeire, rámutatva a legfôbb problémára, a tôkeszegénységre. Véleménye szerint ki kellene iktatni a
helyi közbeszerzési anomáliákat, és helyzetbe
hozni a megyei cégeket, ellenkezô esetben a
képzett szakemberek elhagyják a megyét.
Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára az Orbán-kormány elmúlt egy éves intézkedéseit
értékelte: kiemelte az Új Széchenyi Tervben
megfogalmazott vállalkozásfejlesztést segítô
lépéseket, a társasági adóban bekövetkezô
kedvezô változásokat, a mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében a vállalkozói
vagyon illetékmentes öröklését. A fôtitkár
hozzászólásában a korkedvezményes és korengedményes szolgálati nyugdíjrendszerek kapcsán elmondta, bár népszerûtlen a társadalom
körében, mégis már jóval korábban változtatásokra lett volna szükség. Mindezt alátámasztja, hogy hazánk az EU 27 tagállama közül az utolsó helyen szerepel a foglalkoztatási
rátát tekintve.
Átgondolásra javasolta az akár 20-25 ezer
munkahelyet is veszélyeztetô vasárnapi munkavégzés kérdését, amely 250 milliárd forint-
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ba is kerülhet Magyarországnak. Továbbá
egyet nem értésének adott hangot a bérkommandóval, az OÉT megszüntetésével kapcsolatban, valamint aggályát fejezte ki, hogy a
munkaadóknak nincs beleszólása a minimálbér alakulásába.

Tatabánya
Versenyképes vállalkozók a gazdaság kulcsa

9

Tatabányán a Modern Üzleti Tudományok
Fôiskoláján megtartott fórumon a vállalkozók
száma az elmúlt évek eddig is magas részvételi arányát is túlszárnyalta, amely kétségkívül
visszaigazolta az Új Széchenyi Terv (ÚSZT)
Kombinált Mikrohitel szükségességét, és az
ehhez hasonló, a megye vállalkozói számára
rendezett szakmai rendezvények létjogosultságát.
Kancz Csaba, a város alpolgármestere a
fórumsorozat más helyszíneinek önkor-
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mányzati vezetôihez hasonlóan a gazdaság
kulcsának a versenyképes, legálisan és
eredményesen mûködô vállalkozói réteget
tartja, amit a városvezetés hosszú távú gazdasági programjában is rögzített. Czunyiné
dr. Bertalan Judit országgyûlési képviselô, a
megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja - folytatva az alpolgármester gondolatát kiemelte: a beruházásokat segítô, és azokat
támogató közigazgatásra van szükség. „Elôttünk van az új közbeszerzési törvény és az új
szakképzési modell kidolgozása, amelyeket
csak is a vállalkozók bevonásával lehet
megalkotni” – fûzte hozzá a kormánymegbízott.

szöntôjében méltatta a Kombinált Mikrohitel nyújtotta lehetôségeket, amely mint elmondta, valódi lehetôséget jelent a kezdôés mikrovállalkozásoknak. Hangsúlyozta,
hogy a vissza nem térítendô támogatással
egybekötött konstrukció egy eszközfejlesztéssel kapcsolatos lehetôség, melyre a mikro- és kisvállalkozásoknak eddig nem volt
esélyük.
A VOSZ megyei elnöke mellett a rendezvényen Szabó István, Szolnok alpolgármeste-

Szolnok
A vállalkozók legyenek bátrak és merjenek
vállalkozni
Nagy érdeklôdés kísérte a szolnoki fórumot,
ahol Lits József, a VOSZ megyei elnöke kö-

re és Sziráki András, a megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke is felszólalt. Egyetértettek abban, hogy a megyének nincs oka a szégyenkezésre, hiszen a tavalyi évben az ipargazdaság minden korábbinál látványosabban
fejlôdött, sôt 2010 második félévében 150
milliárd forinttal többet termelt az ágazat,
mint az elsôben. Az egy fôre esô termelés tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok megye az
országos átlag felett teljesít, ennek köszönhetôen fejlettségét tekintve országosan a harmadik.
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A tanácskozás résztvevôi a reményüket
fejezték ki, hogy a növekedés idén is folytatódik, amiben nagy segítséget nyújthat az
ÚSZT Kombinált Mikrohitel, és a már bizonyított Széchenyi Kártya Hitel Program. A
vállalkozók legyenek bátrak és merjenek
vállalkozni, hiszen az említett termékek is
jól mutatják, hogy vannak egyszerûen elérhetô pénzügyi források - hangzott el az eseményen.

Nyíregyháza
A helyi vállalkozókat kell helyzetbe hozni
Nyíregyházán folytatódott a fórumsorozat,
ahol tartalmas beszélgetés keretében Kovács
Ferenc országgyûlési képviselô, a város polgármestere az önkormányzat vállalkozóbarát politikáját ismertette. A helyi vállalkozások segítése, támogatása érdekében megállapodást
kötött és folyamatos párbeszédet is folytat
több érdekképviseleti szervezettel, ugyanis a
város elkötelezett a munkahelyek megôrzése,
és újak létrehozása mellett.

meg – a megyében mûködô vállalkozások
több mint 15%-a - amelynek jelentôs része
mikrovállalkozás. Sajnos a válság is ôket sújtotta a leginkább, tôkeszegénységük és kedvezôtlen piaci helyzetük miatt.
Gulyás József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyûlés alelnöke az elhangzottakhoz kapcsolódva kifejtette, hogy a megyében
történô beruházások során törekednek a helyi vállalkozókat versenybe hozni, ezzel is
javítva a megye munkaerô piacának helyzetén. Sajnálatát fejezte ki, hogy a mezôgazdasági vállalkozások nem vehetnek részt a Kombinált Mikrohitel programban, hiszen a megyében a mezôgazdaság és az élelmiszeripar a
meghatározó ágazat. Az alelnök felvetése kapcsán Martini Ferenc, a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. képviselôje megnyugtató választ adott, hiszen terveik szerint ôsztôl elindul az Agrár Széchenyi Kártya forgalmazása is,
amely a mezôgazdasági területen mûködô vállalkozásokat kívánja tôkéhez juttatni.

Kaposvár
Valódi segítség a Kombinált Mikrohitel
Czomba Csaba, a VOSZ megyei elnöke
felszólalásában emlékeztetett arra, hogy az elmúlt két évben mintegy háromezer cég szûnt

Az országjáró gazdasági sorozat végéhez közeledve Kaposvárott a Vállalkozói Központban
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ta: a mikrovállalkozások (akár kezdô) egyszerûsített pályázati eljárással, egyablakos
rendszerben tehetnek szert legalább 1, de
legfeljebb 4 millió forint vissza nem térítendô, és 1-tôl 8 millió forintig terjedô visszatérítendô támogatásra, azaz hitelre.

Tóth István alpolgármester kijelentette: a
megye és a város számára létfontosságú, hogy
a kkv szektor fellendüljön, ezért a gazdasági
válság 2008-as kirobbanásakor önkormányzatunk elengedte számukra az iparûzési adó befizetését, ezzel némi levegôhöz juttatva ôket. A
fórumsorozat leginteraktívabb helyszínén
számtalan gyakorlati kérdést tettek fel a nagy
számban megjelent vállalkozók. A kérdésekre
válaszolva Szép Zoltán, a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. üzleti igazgatója elmond-

A támogatott hitelt 120 hónapos futamidôre, kedvezô 4-9%-os kamat mellett csak a
vissza nem térítendô támogatással együttesen lehet igénybe venni. A kezdô vállalkozások ingatlanfedezet mellett, a már mûködôk akár a beruházás tárgyának fedezetként
történô bevonása mellett igényelhetnek
Kombinált Mikrohitelt. A konstrukció
igénylésére azoknak a maximum 9 fôt foglalkoztató vállalkozásoknak van lehetôsége,
amelyek éves nettó árbevétele (kezdô vállalkozásoknál az üzleti tervben meghatározottak szerint) nem haladhatja meg a 200 millió forintot. Az üzleti igazgató felhívta az érdeklôdôk figyelmét arra, hogy a VOSZ és a
Kamara irodahálózatában igényelhetô hitel
már 10 százalék önerô mellett új gépek és
eszközök beszerzésére, valamint ingatlan vásárlására és felújítására, vagy akár infrastruktúra, illetve információs technológiai
fejlesztéshez kapcsolódó szoftver, ill. hardver
beszerzésekre használható fel. Nagy segítséget jelent a kisvállalkozásoknak az egyszerûsített pályázat beadásához, hogy a KAVOSZ partner pályázatírói a piaci árnál lényegesen alacsonyabb díjért írják meg a pályázatot, amelyet a KA-VOSZ Zrt. bírál el,
majd továbbítja a MAG Zrt.-nek, és pozitív
döntés esetén a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. folyósítja a hitelt, a MAG Zrt.
pedig a támogatást. A pályázat befogadásától számítva 30-45 napon belül megtörténik
a hitel folyósítása és a támogatási összeg kifizetése.

Eger
KKV-nak kiemelt szerepe van
a munkahelyteremtésben
A fórumsorozat záró állomását zsúfolásig
megtelt helyszín, aktív vállalkozói részvétel
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jellemezte. Bodnár Pál házigazdaként, egyben vállalkozóként felhívta a figyelmet,
hogy az új program úgy segít a vállalkozások
feltôkésítésében, hogy a hitelezési folyamatból kimaradnak a bankok. Ennek köszönhetôen akár kezdô vállalkozások is kedvezô, a
piacon egyedülálló módon maximum 9%-os
kamattal juthatnak forráshoz. A VOSZ országos vezetését képviselô Gablini Gábor
elôadásában a legkisebb vállalkozások jelentôségére hívta fel a hallgatóság figyelmét,
mint elmondta a kkv szektor a társadalom
tartószövete. Azok az országok, amelyek ezt
idôben felismerték, sôt a családi vállalkozásokat, mikrovállalkozásokat megbecsülték, a
gazdasági recesszió kihívásaival is könnyebben megbirokoztak.
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A helyi VOSZ szervezettel hagyományosan jó szakmai kapcsolatot ápoló Herman
István, az Országgyûlés Számvevôszéki és
Költségvetési Bizottságának tagja is részt
vett a rendezvényen. Értéktermelô tevékenységet kell preferálni, melyben a kkvknak nagy szerepe van, ha csak egy munkahelyet tud egy vállalkozás teremteni, akkor már nem elérhetetlen a kormány által
célkitûzésként meghatározott egy millió új
munkahely teremtése 2020-ig – mondta a
térség parlamenti képviselôje. Felszólalásában Herman István hangsúlyozta, hogy Magyarországon ma nincs olyan bank, amely a
hazai vállalkozók érdekeit szolgálná. A magyar vállalkozói szféra forráshiányban szenved, melyre KA-VOSZ kitörési lehetôséget
kínál.

Hagyománnyá vált fórumsorozat
Az elmúlt évek kiszámíthatatlan gazdasági
körülményei hívták életre a KA-VOSZ, a
VOSZ és az MKIK közös fórumsorozatait,
amelyek a vállalkozók és a regionális önkormányzati, társadalmi vezetôk körében is hagyománnyá nôtte ki magát. A rendezvénysorozat kialakult presztízsét jól mutatja, hogy
évrôl-évre minden helyszínen folyamatosan
növekszik a résztvevô vállalkozók száma és aktivitása. Sôt, mára elmondható, hogy az országgyûlési képviselôk és önkormányzati vezetôk már visszatérô, állandó vendégeik a tradi-
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cionális fórumoknak, ahol a cégek tulajdonosai, képviselôi hasznos, kézzelfogható tanácsokat kaphatnak, míg a Szövetség vezetése regionális szinten szembesülhet a kkv szektor

valós problémáival. A folytatás nem lehet
kétséges…
Készítette: BusinessPlus Consulting Kft.
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Az Agrár Széchenyi Kártya
konstrukció

A HITEL TÍPUSA ÉS FUTAMIDEJE
Mezôgazdasági és halászati vállalkozások valamint, természetes személyek számára
nyújtott szabad felhasználású 1, 2 vagy 3
éves lejáratú folyószámlahitel.
IGÉNYBE VEVÔI KÖR:
a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban kkv tv.) hatálya alá tartozó mezôgazdasági termék elôállításával, feldolgozásával és forgalmazásával,
valamint erdôgazdálkodással, vadgazdálkodással és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végzô egyéni vállalkozó, mezôgazdasági ôstermelô, családi gazdálkodó (családi
gazdaság vezetôje), gazdasági társaság, egyéni
cég ill. szövetkezet.
AZ IGÉNYELHETÔ HITELKERET
ÖSSZEGE
Az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerete
500 000 Ft vagy annak pozitív egész számú
többszöröse, de maximum 25 millió Ft lehet.
AZ IGÉNYLÉS FÔBB FELTÉTELEI
• 500 ezer és 15 MFt közötti hiteligénylés
esetén alapesetben egy lezárt, teljes naptári (365 nap) éves gazdálkodói múlt.
• 15 MFt feletti hiteligénylés esetén két lezárt, teljes naptári (365 nap) éves gazdálkodói múlt.
• A hiteligénylônek a mezôgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirôl szóló
2007. évi XVII. tv. 28. §-ában foglaltaknak megfelelôen regisztrációs számmal
kell rendelkeznie.

• Az igénylô Vállalkozás fôtevékenységének vagy az általa megjelölt hitelcél
TEÁOR ’08 kódjának (melynek melléktevékenységként szerepelnie kell a vállalkozás tevékenységi körei között) az
alábbi tevékenységi körök közé kell tartoznia:
– TEÁOR 011, 012, 013, 014, 015 (mezôgazdasági de minimis jogcím esetén)
– TEÁOR 016, 017, 02, 10 (kivéve:
102), 11, 12, 462, 463 (általános de
minimis jogcím esetén)
– TEÁOR 03, 102 (halászati de minimis
jogcím esetén)
• A Vállalkozásnak nem lehet lejárt köztartozása ill. lejárt hiteltartozása,
• ill. a hiteligénylô Vállalkozásnak meg kell
felelnie a Konstrukció további – az Agrár
Széchenyi Kártya Üzletszabályzatában
meghirdetésre kerülô - igénybevételi feltételeinek.
Részletes feltételek és további információk a
www.kavosz.hu honlapon kerülnek közzétételre.

A HITEL BIZTOSÍTÉKA
A vállalkozások hitelhez jutását minden esetben az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetô kezességvállalása segíti.
Ezen felül 15 millió Ft hitelösszegig mindössze
az elôírt magánszemély készfizetô kezességvállalása szükséges, 15 millió Ft felett a hitelnyújtó és az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány (AVHGA) által elfogadott egyéb
fedezet (ingatlan, ingóság) bevonása is szükséges.
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KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK
A hitelkeret megnyitásakor a hitelkeret nagyságától függô „kártyadíj” és a garanciadíj állami támogatáson felüli részének kifizetése esedékes. A „kártyadíj” minden induló költséget
tartalmaz, egyéb (bírálati, keretnyitási stb.)
díjak nincsenek.
A hitel futamideje alatt az igénybevett
(kihasznált) kölcsön összege után ügyleti kamatot ill. kezelési költséget kell fizetni. Az
Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra.
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitelekhez a Magyar Állam támogatást biztosít a Vállalkozások részére 2 %-os mértékû kamattámogatás és az
AVHGA kezességi díjához nyújtott támogatás formájában.
A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel visszafizetése a futamidô végén, lejáratkor egy összegben esedékes.

KAPCSOLÓDÓ BANKKÁRTYA
A Bank az Agrár Széchenyi Kártya hitelkeret
minél egyszerûbb igénybevétele céljából egy
Mastercard Standard típusú, nemzetközi
bankkártyát bocsájt ki a Vállalkozás számára.
Ezen kívül a hitelkeret az egyéb, szokásos módokon is igénybe vehetô, pl. bankfióki készpénzfelvétel, átutalás útján is.
A HITELKÉRELEM BENYÚJTÁSA
Az Agrár Széchenyi Kártya igénylése iránti
hitelkérelmet a Regisztráló Szervezetek, azaz a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák,
illetve a KA-VOSZ Zrt. irodáiban lehet benyújtani. Az irodák listája a www.kavosz.hu
honlapon is megtalálható.
VÁLASZTHATÓ HITELINTÉZETEK
Az Agrár Széchenyi Kártyát forgalmazó bankok köre folyamatosan bôvül, így naprakész
információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra (www.kavosz.hu) vagy érdeklôdjön regisztráló irodáinkban!
KA-VOSZ Zrt.
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Kína–Közép-Kelet-Európai Országok
Gazdasági és Kereskedelmi Fóruma

2011. június 25-én Ven Csia-pao kínai miniszterelnök magyarországi látogatásához kapcsolódóan került megrendezésre a „Kína–Közép-Kelet-Európai Országok Gazdasági és Kereskedelmi
Fóruma” a Magyar Tudományos Akadémián, amelyre több mint 400 vállalkozás kapott meghívást.
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A miniszterelnöki látogatáshoz kapcsolódóan a VOSZ elnöke Demján Sándor és kínai partnere a CCPIT elnöke Wan Jifei egy Magyar-Kínai Üzleti Tanács létrehozásáról írt alá megállapodást a Parlamentben.

A megállapodás aláírása Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke
és Ven Csia-pao kínai miniszterelnök jelenlétében

Wan Jifei elnök úr beszéde
a Kína–közép-kelet-európai országok
gazdasági és kereskedelmi fórumán
Budapest, 2011. június 25.
Tisztelt Demján elnök úr!
Kedves vállalkozó barátaim!
Hölgyeim és Uraim!
Jó napot kívánok! Nagy örömömre szolgál,
hogy Budapesten találkozhatok Önökkel, a

gazdasági élet minden területét képviselô kedves barátaimmal, és együtt vehetünk részt a Kína–közép-kelet-európai országok gazdasági és
kereskedelmi Fórumán. Az imént volt szerencsénk meghallgatni Wen Jiabao és Orbán elnök urak fontos elôadását, melyben rávilágítottak Kína és a közép-kelet-európai országok
gazdasági és kereskedelmi együttmûködésének
fôbb pontjaira, azok tendenciáira, illetve elénk
tárták a kínai - európai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok szép perspektíváját.
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Kína és Közép-Kelet-Európa kapcsolatai
egészségesen, kiegyensúlyozottan fejlôdnek, a
kétoldalú gazdasági és kereskedelmi együttmûködés számára kiváló lehetôségeket teremtenek. Az elmúlt években Kína és a régió országainak gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai zökkenômentesen fejlôdtek, meglehetôsen
nagy méretet öltöttek, és gyors növekedést
mutattak. Magyarországgal például a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke 2000-ben
alig egymilliárd USA dollár volt, 2010-re
azonban elérte a 8,7 milliárdot úgy, hogy Kína magyar importja 49,9%-os növekedést mutat. Magyarország számára Kína mára már a
legnagyobb Európán kívüli kereskedelmi
partner. A kínai vállalkozások magyarországi
beruházási együttmûködései is napról - napra
élénkülnek. Mint azt mindenki tudja, a Huawei, a ZTE és a Lenovo leányvállalatot alapított Magyarországon. Ezzel egyidejûleg a Bank
of China itt hozta létre pénzügyi intézetét, sôt
a Hainan Légitársaság is elindította a Budapest–Peking közvetlen járatot. Ez Kína és Magyarország, sôt a közép-kelet-európai országok
gazdasági szférájával való további cserekapcsolat és együttmûködés számára kényelmes
feltételeket biztosít.
A jövôre tekintettel elmondhatjuk, hogy
Kína és a régió gazdasági és kereskedelmi
együttmûködése elôtt hatalmas fejlôdési lehetôség és tér nyílt. A közép-kelet-európai országok újjáéledô, fellendülô gazdasága és Kína
átalakuló gazdaságszerkezete a kétoldalú
együttmûködés elmélyítése, a kölcsönös érdekek és közös nyereség szempontjából értékes
lehetôség. Mindkét oldal gazdasági szereplôinek a lehetôségek szerinti legjobban kell hasznosítania a kedvezô körülményeket, tovább
bôvítenie az együttmûködés területeit és folyamatosan gazdagítani, mélyíteni a gazdasági
kooperációk tartalmát. A Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács, mint Kína legnagyobb
kereskedelmet és beruházást ösztönzô szervezete szívesen dolgozik Önökkel együtt azon,
hogy elômozdítsa a két fél vállalkozásai közötti pragmatikus kereskedelmi és beruházási
együttmûködéseket, ezáltal megvalósítsa a kínai és közép-kelet-európai vezetôk által a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok
elômozdítása érdekében felvetett javaslato-
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kat, elôsegítse a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok egészséges fejlôdését.
Kína és a közép-kelet-európai országok
gazdaságai jól kiegészítik egymást. A felek tovább kereshetnék és kiaknázhatnák a még
több gazdasági potenciállal bíró kölcsönösen
komplementer termékeket, nemcsak kibôvíthetnék a kereskedelem méretét, de kiegyensúlyozottan fejleszthetnék is. A közép-keleteurópai országok helyzete a légiközlekedés, a
gépjármûgyártás, a megújuló energiák, a mezôgazdasági termékek elôállítása, a biotechnológia, a vegyipar és más egyéb területeken
igen elônyös, ezek termékeit, mint fôbb termékeket a kínai piacra lehet exportálni. Javaslom, hogy a két fél vállalkozásai még jobban használják ki a Kína és a közép-kelet-európai országok által rendezett vásárok, konferenciák nyújtotta lehetôségeket a cserekapcsolatok és az együttmûködés kiszélesítésére.
A Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács a kínai vásárszervezés egyik meghatározó szervezete, sok magas szintû nemzetközi gazdasági és
kereskedelmi esemény rendezôje és támogatója. Szívesen látjuk a közép-kelet-európai országok vállalkozásait a különbözô kínai gazdasági és kereskedelmi eseményeken, szívesen
segítünk a közép-kelet-európai országok vállalkozásainak versenyképes termékeik megismertetésében, partnerkeresésben, kínai exportjuk bôvítésében, és ezáltal a kétoldalú
gazdasági és kereskedelmi forgalom egyensúlyának fejlesztésében.
A Kína és a közép-kelet-európai országok
projektberuházásai is kibontakozóban vannak. A közép-kelet-európai országok általában ösztönzik a külföldi beruházásokat és kedvezményes beruházási feltételek is biztosítanak, ezzel vonzzák a külföldi beruházókat - így
a kínaiakat is. Az elmúlt években a kínai kormány által meghirdetett "go global" politika
támogatása mellett a hazai vállalkozások felgyorsították a közép-kelet-európai beruházásaik lépteit, gyárak, kutatóközpontok létesítése, üzletrész tulajdon vásárlása, fúzió és egyéb
megoldásokon keresztül fejlesztették beruházási együttmûködéseiket. A Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács mindig arra törekedett,
hogy segítse a kínai vállalatokat nemzetközi
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versenyképességük növelésében, támogassa az
erôs kínai vállalkozásokat illetve a magánvállalkozásokat külföldi beruházásaikban, a projektek kiválasztásától kezdve a partnerkeresésig, vagy akár a kockázat-menedzsmentig több
aspektusból nyújtson a kínai–külföldi vállalkozások beruházási együttmûködéseinek segítséget. Ugyanakkor mi is szívesen látjuk a
közép-kelet-európai országok vállalkozásait,
hogy többek között az új erôforrások, a környezetvédelem, a csúcstechnológiai eszközök
terén növeljék, de különösen a középsô és a
nyugati országrészben erôsítsék kínai beruházásaikat. A Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács alá tartozó több mint 70 helyi és ágazati
szervezet szívesen nyújt segítséget és könnyíti
meg a közép-kelet-európai országok vállalatainak beruházásai tevékenységét.

nál, illetve hatékonyabb elôsegítését a vállalatok közötti pragmatikus együttmûködéseknek. Mi is nagyon szívesen ragadjuk meg e fórum adta lehetôségeket, hogy Önökkel
megerôsítsük együttmûködéseinket konferenciák rendezése, kiállítások szervezése, azokon
való részvétel szervezése, gazdasági információk cseréje, képzés, mediáció és választott bírósági, szabadalmi és védjegyképviselet, jogi
tanácsadás és sok más területen. Tesszük mindezt azért, hogy a vállalkozások közötti kereskedelmi és beruházási együttmûködések számára még hatékonyabb, még gyakorlatiasabb,
még teljesebb körû szolgáltatást nyújtsunk,
hogy közösen ösztönözzük a kínai és a közép kelet - európai vállalkozások közötti kölcsönös beruházási és gazdasági technológiai cserekapcsolatokat.

A Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács
immár több éve a kínai és a külföldi vállalkozások közötti kereskedelemnek, beruházásoknak és együttmûködéseknek szentelte magát,
a világ több mint kétszáz országának és régiójának több mint 300 partnerszervezetével írt
alá együttmûködési megállapodást. Ma délelôtt a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács
és a magyar Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége a két miniszterelnök jelenlétében írta alá a kínai–magyar kétoldalú vállalkozói tanács megalapításáról szóló egyetértési
memorandumot. A tanács megalapítása a két
ország vállalkozásai együttmûködése számára
új és közvetlen kommunikációs platformot kí-

Hölgyeim és uraim, nagyszerû a kilátás
Kína és Magyarország, illetve a közép-keleteurópai régió gazdasági és kereskedelmi
együttmûködése szempontjából. Országaink
vállalkozóinak innovatív együttmûködése, a
kölcsönös elônyök és közös nyereség nagy
perspektíva elôtt áll. Hisszük, hogy a kormányok és a gazdasági élet szereplôinek fáradhatatlan erôfeszítései eredményeképp Kína
és Magyarország, valamint a többi közép-kelet-európai ország gazdasági és kereskedelmi
együttmûködése bôségesen gyümölcsözô lesz.
És végül, kívánom, hogy a fórum teljes sikerrel járjon!
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A szecsuáni CCPIT delegáció
Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében

A VOSZ Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei
szervezetének meghívására 2011. június 23-án
a kínai Szecsuán (Sichuan) tartomány
CCPIT szervezetének 14 tagú delegációja látogatott el Nyíregyházára.
A delegációt Yi Ying úr a CCPIT szecsuáni alelnöke vezette.

A vendégek részére egész napos programot
szervezett a VOSZ megyei elnöksége és Nyíregyháza polgármesteri hivatala.
Elsôként a nyíregyházi ipari park került
bemutatásra, Korvin Balázs úr az ipari park
igazgatójának személyes kalauzolásával. Ezt
követôen a Sóstó Gyógyfürdô és az állatpark
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nevezetességeit ismertette helyszíni séta keretében Dr. Podlovics Roland a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. vezérigazgatója.

Végezetül a delegáció tagjai által feltett
kérdésekre polgármester úr és elnök úr válaszoltak.

A városházán Dr. Kovács Ferenc polgármester úr és Kósa Tímea alpolgármester asszony fogadta a vendégeket, valamint jelen
volt Batizi Tamás a kabinetiroda vezetôje, továbbá önkormányzati képviselôk és a városháza több munkatársa.

Az eseményrôl a Kölcsey TV, a Nyíregyházi TV és a Kelet Magyarország is tudósított.

Elôször Dr. Kovács Ferenc polgármester úr
köszöntötte a kínai vendégeket, egy prezentáció keretében mutatta be Nyíregyházát, ismertetve a befektetési és egyéb gazdasági kapcsolat teremtési lehetôségeket.
Ezután Czomba Csaba a VOSZ megyei elnöke a megye mezôgazdasági adottságairól,
ezen belül elsôsorban a zöldség - gyümölcs termelés és feldolgozás lehetôségeirôl tartott részletes prezentációt a szecsuáni delegáció részére.
A delegáció vezetôje Yi Ying úr beszédében megköszönte a baráti fogadtatást és viszontlátogatásra hívta meg a vendéglátókat.
A kapcsolatok további erôsítése és elmélyítése céljából a jelenlévôk háromoldalú
(Szecsuán–Nyíregyháza Mj. Város – VOSZ
megyei Szervezete) együttmûködési memorandumot írtak alá magyar, angol és kínai
nyelven.

A városházáról a vendégek és vendéglátók
a Bencs villába utaztak, ahol a VOSZ megyei
szervezetének három tagja tartott kóstolóval
egybekötött termékbemutatót. Nevezetesen
Papp József a Zsindelyes Pálinkafôzde, Lakatos Tibor a VELA pékség, és Várady György a
Tarpa Manufaktúra tulajdonosai mutatták be
pálinka, lekvár, dzsem és péktermék kínálatukat.
Itt csatlakozott a programhoz Seszták
Oszkár úr a megyei közgyûlés elnöke, aki köszöntötte a vendégeket és részt vett az ebéden is.
Délután a Záhony Port megtekintése volt
a program, ahol Farkas József vezérigazgató úr
kalauzolásával ismerkedtek meg az évi 16 millió tonna áru átrakására és 1,5 millió vasúti
kocsi továbbítására alkalmas átrakóövezettel.
A vendégek az esti órákban Budapestre utaztak.

Czomba Csaba
megyei elnök
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A vállalkozások adminisztratív terheinek
csökkentése

Ma Magyarországon egy vállalkozás háromszor annyi idôt, energiát és pénzt fordít bürokratikus ügyintézésre, mint Európa más országaiban. Egy vállalkozás adminisztrációs terhe
átlagosan 3 millió forintra tehetô évente. A
teher nagy része felesleges: túlzott kötelezettségeket ró a vállalkozókra, párhuzamos adatszolgáltatást vár el és ésszerûtlen szabályozás
betartására kötelez.
Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások adminisztratív terhei Európában a GDP kb. 3.5%a, Svédországban 2,5%-a, míg Magyarországon –becslések szerint elérheti a 10,5%-át. Az
EU javaslata, hogy néhány éven belül az EU
átlag érje el a 2,5%-ot. A jelenlegi helyzet jelentôsen rontja a magyar vállalkozások versenyképességét.
A korábbi kormány mintegy három éve az
EU direktíváknak megfelelôen kezdeményezte a vállalkozások adminisztratív terheinek
csökkentését, melynek célja a vállalkozások
gazdálkodással összefüggô költségeinek, munkatársak leterheltségének csökkentése, a vállalkozások idôgazdálkodásának javítása. Ennek megvalósítására több felmérés, tanulmány készült, amelyek ma is alkalmasak a
döntések elôkészítésére, meghozatalára. Sajnálatos módon az elmúlt idôszakban tényleges, érdemi, a vállalkozások ingerküszöbét
elérô intézkedésekére még nem került sor.
A kormány az elmúlt év ôszén intenzív
munkába kezdett a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése terén. Cséfalvay államtitkár úr vezetésével munkabizottság alakult, amelyben a VOSZ is helyet kapott. A
program kiemelt helyet kapott a Széll Kálmán
tervben.

A cél, hogy Magyarországot a régió leginkább vállalkozásbarát országgá váljon, ahol a
vállalkozások mûködésének állami szabályozása egyszerû és kiszámítható. Ennek megvalósításához a vállalkozások és a kormány
együttmûködésére van szükség.
A bürokráciacsökkentés elsô lépéseit a
kormány 2011. április 20-án fogadta el, melynek hatására 105 milliárddal csökkennek a
vállalkozásokat sújtó terhek.
A második, 400 milliárdos cselekvési terv
kialakítását a Nemzetgazdasági Minisztérium
vezeti, szoros együttmûködésben a vállalkozókkal, a vállalkozói, illetve állami szervezetekkel és mindazokkal, akik fontosnak érzik,
hogy mindennapi tapasztalataikkal hozzájáruljanak a bürokráciacsökkentés sikeréhez.
A kormány, illetve a munkabizottság az
alábbi lépéseket tette, illetve teszi a közeljövôben:
Az elsô lépéseket a kormány megtette és a
múlt év során, illetve ezév január 1-tôl bevezette. Ezek a 2010 évi akciótervek részei voltak.
Második lépésként a kormány 5 fô témakörben kívánja az adminisztráció csökkentést
elérni, amely összhatásában 105,2 milliárd
Ft-nyi teher csökkentést jelent.
Harmadik intézkedésként a kormány egy
kétéves „Cselekvési Tervet” készít elô,
amelyben 400 milliárd Ft-nyi tehercsöketést
szándékozik elérni.
A Cselekvési Terv meghatározó eleme,
hogy a munkát nem az államapparátus kezdi
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meg, hanem egy széleskörû konzultáció a vállalatok és a piaci szereplôk képviselôivel,
mondván, hogy a piaci szereplôk jobban tudják, mint az állam, hogy melyek a lényeges (és
felesleges) adminisztratív terhek, amelyek
könnyítésére szükség van, hogy a pénzt, idôt
és munkaerô ráfordítást takaríthassanak meg.
A javaslatok begyûjtése a Cselekvési Terv elsô fázisa júniusban zajlott zömében. Egyrészt
egyhónapos konzultáció sorozat keretében az
ország számos táján rendeztek konferenciákat,
ahol a vállalkozók elmondhatták véleményüket. A VOSZ tájékoztatást adott a helyi rendezvényekrôl és felkérte a vállalkozókat, hogy
minél nagyobb számban vegyenek részt és aktívan szóljanak hozzá. Másrészt honlap indítását kezdeményezte a tárca, hogy azon is bárki,
egyszerû módon kifejthesse véleményét. Az
Egyszerû Állam konzultációhoz bárki csatlakozhat, megoszthatja felvetéseit és véleményezheti másokét. (www.egyszeruallam.hu) .
A konzultáció alapozza meg a vállalkozások
költségeinek 400 milliárd forintos csökkentését eredményezô cselekvési terv elkészítését.
A VOSZ, mint érdekképviseleti szerv,
fontosnak tartotta azonban, hogy maga is
professzionális észrevételeket tegyen. Tardos
János vezetésével munkacsoport alakult vállalati számviteli, pénzügyi, munkaügyi, pályázatíró, stb. szakemberekbôl, akik egy konzultációt követôen, amelyen a Szepesi Balázs
NGM-ot a témáért felelôs kabinet fônôk
képviselt, elkészítették önálló szakvéleményüket a minisztérium által megadott 12 témakör
szerint. Külön figyelemreméltó, hogy két fontos nemzetgazdasági ág, mint az építôipar és a
kereskedelem önálló konzisztens véleményt is
formált. A több mint 20 oldalas szakmailag tételesen kidolgozott észrevétel gyûjteményt
megküldtük a NGM szakmai felelôsének.

rei az igazgatás rendszerét és logikáját látják
át. A kormányzati tisztviselôk szakterülete pedig a lehetôségeket és elvárásokat összehangoló döntések megalapozása. A konzultáció az
ô együttmûködésüknek ad teret, hogy a meghozandó intézkedések mind a három fél tudására építve szolgálják a valósághoz illeszkedô
szabályozást és a magyar vállalkozások verseny-képességének megerôsítését.

Mit várnak a vállalkozások bürokratikus
terheinek csökkentésétôl?
1) Az egyszerû, vállalkozóbarát gazdasági
környezetben a vállalkozások a termelésre
és a szolgáltatásra tudnak összpontosítani.
A szabályozásból adódó kockázat csökkenésével könnyebb lesz hosszú távra tervezni.
2) Egyszerûbb lesz a szabályozás, az egymásnak ellentmondó jogszabályi kötelezettségeket és életszerûtlen elôírásokat eltörlik.
Ezzel párhuzamosan az intézmények szankcionálási rendje is egyszerûsödik.
3) Az egyszerû ügyintézés hatására az átfutási idôk hossza csökken, az ügyvitel gyorsul.
4) Az állami szervezetek együttmûködése
javul, nem a vállalkozásnak kell elintézni azt, amit az állam is el tud látni. Az indokolatlan dokumentációs és adatigény
megszûnik, könnyebbé válik a könyvelés;
5) Az egyszerû adminisztráción megspórolt
pénzt beruházásokra és munkahelyekre
tudják fordítani a vállalkozások.

A konzultáció folyamat lényege és sikerének záloga, hogy a résztvevôk tudása, hétköznapi tapasztalatai és támogatása hozzájárul
egy jobb, versenyképesebb, a mindennapi
mûködés igazi problémáit megoldó szabályozási környezet kialakításához.

Miért jó az államnak a bürokratikus terhek
csökkentése?

A vállalkozók a gazdaság mûködését és valós viszonyait ismerik. A hatóságok szakembe-

• Az egyszerû ügyintézés és az átlátható adminisztrációs folyamatok jobb minôségû

• Az egyszerû adminisztráció kiszámítható
szabályozási környezetet, gyorsabb és hatékonyabb döntéseket eredményez.
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és olcsó állami szolgáltatásokat tesznek lehetôvé.

Lényeges megközelítés az adminisztratív terhek csökkentésére:

• Az egyszerû mûködési környezetben a vállalkozások több jövedelmet termelnek,
amely lehetôvé teszi az adók és az államadósság csökkentését, valamint a közszolgáltatások minôségének javítását.

• Különbözô hivatalok által bekért párhuzamos és dupla adatbekérések kiirtása
(leginkább KSH és NAV), különösen igaz
ez a foglalkoztatással összefüggô adatszolgáltatásra,

• Erôsödik az állam iránti bizalom és javul a
mûködôképesség.

• Jogszabályokkal kapcsolatban megszüntetendô azok átláthatatlansága, egyértelmûség hiánya, sûrû változtatása,

A VOSZ a konzultáció során megfogalmazta mit vár a kormánytól a bürokrácia csökkentése keretében általánosítható elvként:

• Ellenôrzések összehangolatlanságának,
gyakoriságának, hosszúságának megoldása, felülvizsgálata,

• Ne csak egyszerû, de olcsó államot,

• Hatóságok jelenlegi bírságolási gyakorlatának felszámolása – inkább adó jellege
van, mintsem ösztönzô és nevelô összefügg
a jogszabályok bonyolultságával, áttekinthetetlenségével, lehetetlen gyakorlat idegen jellegébôl, (pl. HACCP),

• Állhatatosságot a program megvalósításában, (pl. lobby szervezetek visszaszorítása)
• A VOSZ-t vonják be a tételes jogszabályok véleményezésébe,
• A VOSZ a jövôre nézve garanciákat kér,
hogy a gazdasági jogszabályok beterjesztésekor készül hatástanulmány az adminisztratív terhekkel való összefüggésrôl,
• Az e-kormányzat fejlesztésével a különféle
beterjesztendô, csatolandó dokumentumok száma csökkenjen (pl. pályázatokhoz
csatolandó dokumentumok).

• A határidôk betartása, és betartatása a hatóságokkal, szankció és felelôsség terhe
mellett,
• Az elektronikus aláírás elterjesztése,
• Mikro és kisvállalkozások számviteli beszámolóinak lényeges egyszerûsítése.
Tardos János

Az állam által mûködtetett munkacsoportok, illetve a VOSZ delegálás a munkacsoportokba
Ágazati szabályozások egyszerûsítése (vendéglátás, agrárium, termékdíj, telephely létesítés)

Kereskedelem: Kereskedelmi Szekció
Építôipar: ÉVOSZ, Böröczffy István

Adózás és számvitel egyszerûsítésének további
lépései

Illy Katalin, Marjay Gyula, Bariz István

Jogalkotás átláthatóbbá tétele
A kormány jogalkotási tervében szereplô
feladatokhoz illeszthetô adminisztrációcsökkentô lépések kialakítása

Böröczffy István (ÉP.ip), Bariz István
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Igazgatási tevékenységek, folyamatok, ügyfélkapcsolatok elektronizálása, adatbázisok közötti kapcsolatok erôsítése
Mikro- és kisvállalkozások adminisztrációjának radikális egyszerûsítése

Illy Katalin, Böröczffy István (ÉP.ip), Gergely Gábor, Marjay Gyula, Bariz István

A hatósági tevékenységbôl következô vállalkozói kockázatok csökkentése
Önkormányzati engedélyezési rendszer áttekintése, egyszerûsítés lehetôségeinek felmérése
Pályázati rendszerek egyszerûsítése

Kassa Ilona, Semperger Kinga, Veres Ilona,
Böröczffy István (ÉP.ip)

Közbeszerzés egyszerûsítése

Böröczffy István (ÉP.ip)

Vállalkozói jogviták költségének, idejének
csökkentése
Foglalkoztatáshoz kötôdô adminisztráció csökkentése

Kassa Ilona, Erzse Tibor, Gergely Gábor

Illy Katalin A VOSZ Pénzügyi Szekció vezetõje, adószakértõ,
Kassa Ilona, Gablini Holding, HR igazgató,
Semperger Kinga, Ügyvezetõ, Minõsített EU és projektfinanszírozási tanácsadó,
Veres Ilona, marketing igazgató, pályázati tanácsadás,
Erzse Tibor VOSZ-KVBSZ elnökségi tag, munkaügyi szakértõ,
Böröczffy István ÉVOSZ alelnök,
Gergely Gábor pénzügyi igazgató
Bariz István VOSZ Hajdú megyei Szervezet elnökségi tag, könyvvizsgáló,
Marjay Gyula VOSZ-KMRSZ elnök, gazdasági vezérigazgatóh. Könyvvizsgáló
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Kutatással segíti a vállalkozásokat
az egyetem

Együttmûködési megállapodást írt alá a
Miskolci Egyetem és a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
pénteken, Miskolcon. A hamarosan induló
közös munka lényege, hogy, kutatás-fejlesztési munkákkal segíti a campus a
VOSZ-ban résztvevô kis- és középvállalkozásokat.
Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára elmondta:
egy új kezdeményezésrôl van szó, mely még az
országban is egyedülálló, ám a VOSZ célja
több megyében is elindítani a jövôben. Mint
mondta, a szövetség nagyon fontosnak tartja,

hogy a hazai kis és középvállalkozások versenyképes tudással rendelkezzenek, ehhez viszont elengedhetetlen a kutatás-fejlesztési tevékenység. A vállalkozói szféra és az egyetem
ez a mostani megállapodása éppen az ilyen tevékenység megindítását, valamint az információáramlást segíti a kkv-kban.
– Reményeink szerint sikerül olyan együttmûködést kialakítani, amely a képzés és a szakképzés területén akár intézményesített formában is összekapcsolhatja a vállalkozói szférát
az egyetemmel területén, mondta Dávid Ferenc.
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Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora arról beszélt, hogy az ilyenfajta együttmûködés
az általa irányított egyetem életében nem új
keletû, korábban is voltak cégek, melyekkel a
kutatás-fejlesztés területén együttmûködtek.
A rektor ezek közül a Fux Zrt. emelte, ki mely
labort is létrehozott az egyemen, ahol ma már
a hallgatók gyári körülmények között gyakorolhatják a szakmájukat.
– Az ilyen együttmûködés mindkét félnek
hasznos, hiszen a kisvállalatok nem engedhetnek maguknak meg kutatás-fejlesztési részlegeket, így ezt a munkát mi biztosítjuk nekik.
Az egyetemnek pedig azért fontos, hogy ilyen
megbízásokat kap, mert a kutatásokba be tudjuk vonni hallgatóinkat, doktoranduszhallga-

tóinkat, akik akár szakdolgozataik, diplomamunkáik témájául is választhatják ezeket a
valós vállalati feladatokat, ezekbôl nagyon sokat profitálhatnak a késôbbiekben – mondta
Patkó Gyula.
– A kkv-k kitörési pontja a kutatás-fejlesztési
feladatok beindítása lehet, ezért van kulcsfontosságú szerepe, a Miskolci Egyetemmel megkötött együttmûködési szerzôdésnek – mondta Ádám Imre, a VOSZ elnöke.
Mint elhangzott, a tudáscentrumok, valamint
a kis- és középvállalkozók együttmûködése a
térség felemelkedését is segíthetik.
Tajthy Á.
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R/1029-2/2011.

Együttmûködési Megállapodás
Amely létrejött az alábbi Együttmûködô Felek között a mai napon, az alábbi feltételek
szerint.

Az Egyetem által kínált lehetôségek konkrét igénybevételének feltételeit a Felek külön
szerzôdésben rögzítik.

Egyrészrôl:
Név: Miskolci Egyetem
Képviseli: Prof. Dr. Patkó Gyula rektor
Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Intézményi azonosító: FI 87515
Adószám:15308809-2-05

Az együttmûködés alapján az együttmûködô
felek elô kívánják segíteni:

Másrészrôl:
Név: Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezete
Képviseli: Ádám Imre elnök
Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
Adószám: 19001724-2-42
I. A Megállapodás célja
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen
megállapodás alapján együttmûködnek az
alábbiakban rögzített területeken:
A megye vállalkozásai és az Egyetem közötti kapcsolat jelenleg nem teljes kihasználtsággal mûködik. A mikro-, kis- és középméretû vállalkozások nagyságukból és
mûködési területükbôl fakadóan a fô tevékenységükön kívül nem képesek minden
szakterületet professzionálisan ellátni. A
hiányzó ismereteket a piacról kell beszerezniük, ahol a kínálati oldalt megjeleníthetné
a Miskolci Egyetem is.
Az Egyetem által kínált lehetôségek az
intézmény struktúrájára, karaira, tanszékeire és egyéb szervezeti egységeire, fizikai és
humán infrastruktúrájára épülnek (közgazdasági, mûszaki, természettudományi, jogi
stb), a vállalkozások pedig a mûködésük során felmerülô megfelelôen finanszírozott
feladataikat az Egyetem szakértelme segítségével oldhatnák meg.

• A KKV-k innovációs kezdeményezéseinek az Egyetem segítségével történô
megvalósulását.
• A vállalkozások és az Egyetem közötti
tudástranszfert.
• A KKV-k technológiai-innovációs igényei esetén az Egyetem kutatás-fejlesztési megrendelést kapjon.
• Pályázatok, pénzügyi támogatások elnyerése és az adott projekt megvalósítása érdekében, az Egyetem és a KKVk közötti partneri megállapodások
megkötésének elôsegítését.
• A vállalkozások számára elôírt szakképzési hozzájárulás vonatkozásában az
együttmûködô felek külön megállapodást kötnek.
• Az Egyetem és a VOSZ tagvállalkozásai közötti, mindkét fél számára kölcsönös elônyökkel járó együttmûködés
megerôsítését

II. Kötelezettségek
A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezete vállalja,
hogy:
1. Tagjai körében az Egyetemmel történt
megállapodást részletesen ismerteti.
2. Lehetôséget ad rendezvényein az Egyetem szakemberei által elért innovációs
eredmények bemutatására.
3. Bemutatja és népszerûsíti tagjai körében az Egyetem képzési, és továbbképzési kínálatát.
4. Hidat képez a tagvállalatai és az Egyetem közötti minél szélesebb körû
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együttmûködés megvalósulása érdekében.
5. Az Egyetemen folyó szakemberek képzéshez – tagvállalatai segítségével –
biztosítja az adottságainak megfelelô
ipari hátteret.
6. Tájékoztatja az Egyetemet a közös pályázati lehetôségekrôl.
7. Honlapján folyamatosan bemutatja az
aktuális együttmûködési lehetôségeket.
A Miskolci Egyetem vállalja, hogy:
1. Szolgáltatásait részletesen bemutatja a
VOSZ megyei Szervezetének rendezvényein.
2. Az Egyetem, az általa összeállított és
elfogadott éves közbeszerzési tervet tájékoztatásul megküldi a VOSZ Megyei
Szervezetének.
3. Segítô szerepet vállal a VOSZ szakemberei tudományos fokozatainak megszerzésében
4. Tájékoztatja a VOSZ-t a közös pályázati lehetôségekrôl.
5. A VOSZ Megyei Szervezetét folyamatosan ellátja aktuális, az együttmûködés céljaival kapcsolatos információkkal.

III. A Megállapodás hatályba lépése
és idôtartama
1. Jelen megállapodás a Miskolci Egyetem Gazdasági Tanácsának 41-2/2011
számú határozatával, illetve a Miskolci
Egyetem Szenátusának 252/2011. számú határozatával jóváhagyott változat,
amely a jóváhagyást követôen az

Együttmûködô Felek aláírásának napján lép hatályba.
2. Az Együttmûködési Megállapodás határozatlan idôre szól. Bármelyik fél jogosult indoklás nélkül 30 napos felmondási idô figyelembevételével felmondani ezen együttmûködést.

IV. Egyéb rendelkezések
1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Miskolci Egyetem: Dr. Deák Csaba
stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
VOSZ Megyei Szervezete: Dr. Barkóczi István társelnök
2. Az Együttmûködô Felek megállapodnak abban, hogy a vállalt és az Együttmûködési Megállapodásban rögzített
kötelezettségeik teljesítése érdekében,
szükség szerint konzultációkat tartanak.
3. Az Együttmûködô Felek megállapodnak abban, hogy az Együttmûködési
Megállapodásban foglaltak teljesítését
rendszeres idôközönként értékelik és
határoznak a további teendôkrôl.
Alulírott Együttmûködô Felek ezen Együttmûködési Megállapodást közös átolvasás és
értelmezés után helybenhagyólag írtuk alá,
mivel az akaratunknak mindenben megfelel.
Miskolc, 2011. év július hónap 15. nap
Prof.
Dr. Patkó Gyula
Miskolci Egyetem

Ádám Imre
Vállalkozók
és Munkáltatók
Országos Szövetsége
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezete
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Bemutatkozik a Felelôs Családi Vállalkozásokért
Magyarországon Egyesület (FBN-H)

Családi vállalkozók – vállalkozó családok
Felelôs Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület (FBN-H) két és fél évvel
ezelôtt, tíz családi vállalattal rendelkezô nagyvállalkozó ötlete alapján jött létre. Azt tûzték
ki célul, hogy segítség a hasonló típusú vállalkozások gazdasági életét, és fôleg a generációváltás lassan nagyon aktuálissá váló kérdésérôl gondolkodjanak

mány 400 milliárdos költségcsökkentése kapcsán hangzott el.

Magyarországon az 1980-as évek végén teremtôdött meg a magángazdálkodás és a komoly nagyvállalatok létesítésének lehetôsége,
és az akkori alapítók ma már koruk okán, lassan vissza kell, hogy vonuljanak.

A www.fbn-h.hu/kerdoiv oldalon elérhetô
a közösen szerkesztett KÉRDÔÍV, amelyet reményeink szeri nagyon sokan fognak megválaszolni.

Az elvetett mag lassan beérett, és ma már
50-nél is több tagja van az Egyesülésnek.

Kedves Családi Vállalkozó!

Kialakult azonban az is, hogy ennek az
Egyesületnek, túl „elvont” szerepe van, lévén
ez a mennyiségû (jól lehet nagy termelési értékû vállalkozás) cég nem képviselheti az ország sok százezerre tehetô családi vállalkozását. Az Egyesület ezért fokozatosan kiépítette
kapcsolatrendszerét azokkal a nagy befolyással
rendelkezô civil, érdek, és érték képviseleti
szervezetekkel, aki tagjai között sok családi
vállalkozást találni.
Ma már az is elmondható, hogy olyan
szervezetekkel is Együttmûködési Szerzôdés
alapján dolgozunk együtt, mint például a
VOSZ, IPOSZ, Kereskedelmi és Iparkamara,
MGYOSZ, Agrár Munkaadói Szövetség, Országos Gazdaszövetség, FIVOSZ, stb. A mai
napig 17 szervezettel találtuk meg a közös
hangot. Elmondhatjuk azt is, hogy a legfelsôbb gazdaságirányítás, rendszeresen kikéri,
és meg is hallgatja véleményünket. A
legutolsó ilyen megnyilatkozásunk a Kor-

A következô közös munkánkat, hosszú
egyeztetés elôzte meg. Megkíséreljük közösen
felmérni az országban mûködô Családi Vállalkozások mennyiségét, nagyságát, és bizonyos
értelemben a felépítés struktúráját.

A 2009-ben alapított Felelôs Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület partnerszervezetivel együttmûködve úgy döntött,
hogy elindítja „Családi Vállalkozók – Vállalkozó Családok” programját. Úgy gondoljuk,
hogy számos olyan kérdés, mely a család és vállalkozása kapcsán felmerül, független a vállalkozás méretétôl, inkább magával a családi vállalkozással, mint formával kapcsolatos.
Annak érdekében, hogy munkánkat a valós gondok, és igények alapján tudjuk végezni,
jól kell ismernünk az ország családi vállalkozásait és vállalatait, azok nagyságát, tevékenységi körét, problémáit. Ehhez a munkához kérjük hosszú távú együttmûködésüket, most épp
jelen kérdôív kitöltésével.
Köszönettel:
Rudas László
alapító
generációs elnök

Kürti Tamás
második
generációs alelnök
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KÉRDÔÍV

1. Családi Vállalkozásnak (CSV) akkor minôsül egy gazdasági egység, ha a családi tulajdon, meghaladja az 50%-ot, és a tulajdonosok egyenes-, vagy oldalági rokonok. Az
Önök családja és vállalkozása(i) esetében ez hogy alakul?
a)
❒
50% felett
b)
❒
50% alatt
2. Milyen gazdasági formában mûködik a Családi Vállalkozás (CSV)?
a)
❒
Egyéni vállalkozó, egyéni cég
b)
❒
KKT
c)
❒
BT
d)
❒
KFT
e)
❒
RT
3. Mi a családi vállalkozás fô mûködési területe? (több válasz is adható)
a)
❒
Agrárium
b)
❒
Ipar
c)
❒
Kereskedelem
d)
❒
Szolgáltatás
e)
❒
Oktatás, kutatás, tudományos tevékenység
f)
❒
egyéb
4. Mekkora a családi vállalkozás éves bruttó árbevétele (ha több vállalkozás is mûködik,
akkor az együttes árbevétel)?
a)
❒
15 millió alatt
b)
❒
15 millió – 50 millió között
c)
❒
50 millió – 100 millió között
d)
❒
100 millió – 500 millió között
e)
❒
500 millió – 1mrd között
f)
❒
1 mrd fölött
5. Hány fô a családi vállalkozás éves átlagos alkalmazotti létszáma (több vállalkozás esetében együttesen)?
a)
❒
1 fô
b)
❒
2–10 fô
c)
❒
10 fô–50 fô
d)
❒
50 fô–100-fô
e)
❒
100 fô felett
6. Hány családtag dolgozik a családi vállalkozás vezetésében?
a)
❒
1
b)
❒
2
c)
❒
több, mint kettô

✄

7. Ki a családi vállalkozás vezetôje?
a)
❒
Az alapító
b)
❒
Az alapító gyermeke, unokája, vagy más egyenesági rokona
(második generáció)
c)
❒
Egyéb rokon
Nem családtag
d)
❒

Szervezeti Hírek
8. Hány éves
a)
❒
b)
❒
c)
❒
d)
❒
e) ❒

a vállalkozás fô tulajdonosa?
60 fölött
50–59 között
40–49 között
30–39 között
29 alatt

9. A családi vállalkozás székhelyének irányítószáma:

Kapcsolattartó, a család (!) részérôl:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Honnan értesült a kérdôívrôl?
a)
❒
Agrár Munkaadói Szövetség
b)
❒
FIVOSZ
c)
❒
GÉMOSZ
d)
❒
IPOSZ
e)
❒
Magyar Controlling Egyesület
f)
❒
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
g)
❒
Magyar Könyvelôk Országos Egyesülete
h)
❒
Magyarok a Piacon Klub
i)
❒
Magyarok Piac Szövetkezet
j)
❒
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
k)
❒
VOSZ
l)
❒
FBN-H tag
m) ❒
sajtó
n)
❒
ismerôs
o)
❒
egyéb

A kitöltött kérdôívet kérjük visszajuttatni a VOSZ címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.)
vagy a Felelôs Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület címére 1023 Budapest, Bolyai u. 13.
Köszönjük közremûködését!
A Felelôs Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület tevékenységérôl, programjairól a
www.fbn-h.hu és a www.familybusinessbridges.eu oldalon, a nemzetközi szövetségekrôl a
www.efb-geef.eu és a www.fbn-i.org oldalon tájékozódhat.

✄

Amennyiben kérdése, javaslata van, kérjük keresse Egyesületünk Együttmûködési Fórumának
vezetôjét dr. Berendi Pétert! (berendi.peter@fbn-h.hu)
www.fbn-h.hu
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Többmilliárdos
könnyítés
a kisvállalkozásoknak
Brüsszel, 2011. június 2.
Csökkenhetnek a jövôben a néhány fôt
foglalkoztató vállalkozások adminisztratív
terhei – errôl állapodtak meg hétfôi ülésükön az uniós versenyképességért felelôs
miniszterek. A tagországok az ülésen nem
jutottak kompromisszumra az európai részvénytársaság cégforma megalakításáról, az
egységes szabadalmi rendszer részleteirôl
viszont június végén megszülethet a megállapodás.
Évente összesen 3 milliárd eurós megtakarítást vár a belsô piaci biztos az Európai Unióban mûködô mikrovállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésétôl, amelyrôl hétfôi
ülésükön állapodtak meg a tagállamok versenyképességi miniszterei. A tárcavezetôk jóváhagyták azt a jogszabály-módosítást, amely
jelentôsen egyszerûsítené a mindössze néhány
fôt foglalkoztató cégek pénzügyi beszámolási
kötelezettségeit.
A módosítás szerint azok a cégek mentesülnének az éves pénzügyi beszámoló készítése
alól, amelyek éves számviteli mérlege 500 ezer
euró alatt marad, a nettó forgalma nem éri el
az egymillió eurót, és az adott pénzügyi évben
körülbelül 10 munkavállalót foglalkoztatott.
A többi jelentési kötelezettség „a minimálisan szükségesre szorul” – olvasható az elfogadott következtetésekben.
Az ülést elnöklô Cséfalvay Zoltán szerint
a tagállami egyezség után jelentôsen csökkenhetnek a mikrocégek adminisztratív terhei. A
Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára azt mondta, hogy a magyar elnökség javaslata alapján megszületett kompro-

misszum jó irányba mutat. „Mostantól a mikrovállalkozásoknak, legyen szó akár a sarki
pékségrôl, szépségszalonról, vagy akár egy szerelômûhelyrôl, nem kell ugyanúgy könyvelniük, mint ahogy a nagyvállalatoknak” hangsúlyozta.
Michel Barnier belsô piaci biztos közleményében azt írta, hogy a mikrocégeknek a jövôben mindössze egyszer kell majd számot adniuk a forgalmukról, mégpedig a mérleg közlésekor. A francia politikus szerint így ezek a
vállalkozások több energiát fordíthatnak a fô
tevékenységükre, és betölthetik a mostanában nekik szánt szerepet: segíteni az európai
gazdaságot kilábalni a válságból.
Mely cégeknek lesz jobb?
– éves számviteli mérleg 500 ezer euró
alatt
– nettó árbevétele nem éri el az egymillió
eurót
– adott pénzügyi évben nem foglalkoztatott 10 fônél többet
Ugyancsak a vállalkozások versenyképességét segítené az egységes európai szabadalmi
rendszer megalkotása, amelyrôl a magyar elnökség tervei szerint politikai megállapodást
lehetne kötni a június 27-re tervezett rendkívüli, luxemburgi miniszteri ülésen – jelentette be Cséfalvay Zoltán. A szabadalmi
rendszerrôl több mint 10 éve megy a huzavona az európai uniós intézmények és a tagországok között, a patthelyzetet márciusban oldotta fel a Tanács, amikor úgy döntött, hogy
a folyamatosan tamáskodó Olaszországot és
Spanyolországot megkerülve, megerôsített

Tájékoztató
együttmûködésre lép egymással a többi 25
EU-tagország.
A nyelvi kérdés elsô körös megoldása után
ismét napvilágra kerültek olyan kérdések,
amelyeket annak idején félretettek a tagországok az olasz-spanyol ellenállás megtörésére.
Ezek közül is a legnagyobb vitát az váltja ki,
hogy milyen arányban, milyen elv alapján részesüljenek a tagállamok a befizetett szabadalmi díjakból. A fô törésvonal a régi nagy, és az
új kicsi tagországok között van.
A június végére tervezett tanácsi politikai
megállapodás megadná a mandátumot – várhatóan már a lengyel – elnökségnek, hogy
kezdje meg a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel, hogy minél elôbb felállhasson az európai szabadalmi rendszer.
Nem jutottak viszont dûlôre a tagállamok
az európai részvénytársaság bevezetésének
részleteirôl. Az Európai Bizottság elképzelései
szerint az EU-cégforma jelentôs adminisztratív könnyítést jelentene azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több uniós országban is mûködnek. Az elnökségi kompromisszumos javaslattal nem értett egyet Svédország és Németország, így nem született meg a hétfôre
tervezett politikai megállapodás.
Három vitás pont van a kérdésben: lehessen-e külön országban az európai részvénytársaság igazgatási központja és a székhelye; mekkora legyen ezeknek a cégeknek a kötelezô
minimum alaptôkéje; hogyan teremtsenek átjárhatóságot a tagállamonként nagyon különbözô dolgozói érdekképviseleti rendszerek között. A Tanács ugyancsak a június 27-i rendkívüli miniszteri ülésen tenne pontot a jogszabályra.
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vezett Galileo helymeghatározó rendszer
kiépítése. Antonio Tajani EU-biztos a BruxInfo kérdésére kifejtette, hamarosan aláírja
a Bizottság a mûholdak beszerzését célzó két
hátralévô szerzôdést, ami után világosabban
látja majd Brüsszel, hogy mennyibe fog kerülni a projekt.
A tagállamok ugyanis márciusban elôírták
a Bizottságnak, hogya az ismételten felmerülô
kétmilliárd eurós többletforrást már uniós
pénzbôl kell elôteremtenie, ezen túl pedig jelentôs megtakarítást kell elérnie. Az erre vonatkozó kérdésekre Antonio Tajani nem válaszolt, mondván, mindez nem szerepelt az ûrügyekkel foglalkozó Tanács napirendjén,
ugyanis a közlekedési miniszterek hivatottak
a Galileo projektrôl dönteni.
Az olasz nemzetiségû biztos múlt héten jelentette be, hogy október végén lövi fel az EU
az elsô két olyan mûholdat, amely már a Galileo mûködéséért lesz felelôs. A tanácsülés
után hozzátette, ebben a többéves keretköltségvetésben, tehát 2013-ig még maximum további három mûholdat lehet felbocsátani. A
szolgáltatás 2014-ben indulhat.

Konzultáció
a szakmai képesítések
korszerûbb elismerésérôl
Brüsszel, 2011. június 23.
A szakmai képesítések elismerésérôl szóló
irányelvvel kapcsolatban kéri ki az érdekeltek véleményét a Bizottság; a hozzászólásokat szeptemberig lehet eljuttatni a testülethez. A cél az uniós polgárok szakmai célú
mobilitásának megkönnyítése lenne.

Ûr és kutatás
A Versenyképességi Tanács kedden elfogadta az Európai Unió ûrpolitikai stratégiáját. A
tagállamok a következtetésekben leszögezték, hogy az ûrpolitika központi eleme a különbözô mûholdas rendszerek fejlesztése és
mûködtetése, ezek közül is elsôsorban a ter-

Az Európai Bizottság könnyebbé tenné a
szakemberek számára, hogy ott helyezkedhessenek el, ahol szükség van képességeikre, ennek érdekében pedig korszerûsíteni szeretné a
szakmai képesítések elismerésérôl szóló irányelvet. Ezt megelôzôen azonban a testület – a
szerdán közzétett Zöld Könyv alapján – be kí-
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vánja gyûjteni az érdekelt felek észrevételeit,
állásfoglalásait.
Sarkalatos elem
„A szakmai képesítések elismerésérôl szóló
irányelv korszerûsítése az egységes piaci intézkedéscsomag egyik sarkalatos eleme –
segítségével versenyképesebbé tehetjük az
európai gazdaságot, és egyidejûleg ösztönözni tudjuk a növekedést és a munkahelyteremtést.” (Michel Barnier, a belsô piacért felelôs biztos)
A dokumentum a mobilitás javításának
új megközelítési módjait kidolgozva vázolja
fel a lehetséges elôrelépési útvonalakat. A
belsô piaci rendszerhez szorosan kapcsolódó
szakmai kártya bevezetése például a Bizottság szerint jelentôsen megkönnyítené a
szakemberek számára, hogy képesítésüket
más tagállamban is gyorsan elismertessék.
Ez a szakmai kártya ugyanis lehetôvé tenné
a szakember számára, hogy más tagállamok
fogyasztói vagy munkaadói hatóságai felé
bizonyíthassa, hogy rendelkezik a szükséges
képesítéssel, és jogosult szakmájának gyakorlására.

A Zöld Könyv ugyanakkor kitér a szakmai
képesítések részleges elismerése elvének alkalmazására, és az információkhoz és az e-kormányzati szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés kérdéseire is. Felveti egy riasztási rendszer
bevezetésének a lehetôségét is, amely akkor
bizonyulhatna hasznosnak, ha egy, a hazájában
a szakmája gyakorlásától eltiltott orvos egy
másik tagállamban próbálna munkát vállalni.
A dokumentum emellett tisztázná a
nyelvtudással kapcsolatos szabályokat, és korszerûsítené bizonyos egészségügyi szakmák
(például orvosok, fogorvosok, nôvérek,
gyógyszerészek) és az építészmérnökök esetében a képzési minimumkövetelményeket. A
Bizottság elképzelései lehetôséget adnának a
harmadik országok képzéseire vonatkozó elismerési szabályok módosítására is.
Az érdekeltek szeptember 20-ig tehetik
meg észrevételeiket, a Bizottság novemberben
pedig magas szintû konferenciát rendez majd
a témában. Jogalkotási javaslat 2011 decemberében várható.
© 2011 BruxInfo
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Bemutatkozik a Szegedi Divatiskola,
a VOSZ Textil és Ruházatipari Szekció
egyik tagja

Juhász Gyula, „Szonett Szegedhez” címû költeményére inspirálódott öltözetek gyûjteményébôl, bemutatkozó kiállításunk, 2011. június 8-án nyílt a Budai Klub-Galériában
Juhász Gyula költeménye fogalmazta meg
azt az együttes tartalmat, mely a Szegedi Divatiskola hallgatóinak tervezési aljapjául szolgált. Hiszen a Tisza, a magyar táj népies viselete és az Alföld eklektikus épületei mind kifejezésre juttatják azt a szemléletet és gondolatiságot, mely alkotásuk eredményességét
tárja az érdeklôdôk elé.
A feldogozott téma három részbôl áll. Az
elsô részben látható ruhákat a magyar népviselet ihlette. A második rész kollekcióját a Tisza, mint természeti és urbánus jelenség szolgált forrásul a tervezôi gondolkodáshoz, majd
Szeged város nevezetes épületei, melynek feldolgozása a mûvészeti stílusok találkozásának
lehetôségét fogalmazza meg a mai divatnak
megfelelô öltözetek formájában.
Inspirációs tervekkel több helyen is szerepeltünk már: Móra Ferenc Múzeum, (2009.
Szeged), Párizsi Magyar Intézet, (2010. Párizs), SzegedArt Képzômûvészeti Fesztivál
(2010. Szeged), Csongrád Galéria (2010.
Csongrád), Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár, (2010. Szeged)
Tervezôink: Berki Eszter (Szeged), Csonti
Andrea (Szabadka), Halász Krisztina (Csongrád), Németh Ilona (Szeged), Somogyi Erzsébet (Hódmezôvásárhely)
Megjelenésünket minden esetben divatbemutató is követte, annak bizonyságául, hogy a
tervek nemcsak mûvészi látványosságok, hanem viselhetô, értékesíthetô ruhadarabok is.
Mindez kifejezésre juttatja az iskola célját,
hogy a tervezés csak kezdete a folyamatnak,

befejezés az emberi testen „mozgó” öltözet, kifejezve magyarságunkat, gondolkodásunkat.
A programok üzleti találkozók is egyben. A
látottak hatása közvetlen kapcsolatokat is eredményez a divat, a szakma érdeklôdôi között.
Örömünkre szolgált, hogy a kiállítást Dr.
Simicskó István államtitkár úr és F. Dr. Dózsa
Katalin mûvészettörténész nyitotta meg azzal
a közös gondolattal, hogy életünk kifelezése a
divatban csak a tradíciók tudatos felhasználásával, új érték teremtéssel valósulhat meg.
Mûvészeti irányítónk Mészáros Éva, a Magyar Köztársaság Aranykeresztjével kitüntetett ruhatervezô mûvész, a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagja, címzetes docens.
Tóth Csabáné
Szegedi Divatiskola igazgatója
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Futás – egy esemény,
amin szórakoztató részt venni,
a Rákkutatás – egy ügy,
amit érdemes támogatni
2011. szeptember 10., 11 óra
Regisztráció: 10 órától a Puskás Ferenc Stadionban
Az idén tizenkilencedik alkalommal kerül
megrendezésre a Fuss a Rákkutatásért Alapítvány, a Magyar-Kínai Gazdasági Kamara, a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és az Országos Takarékszövetkezeti Szövetkezet (OTSZ), közös szervezésében
a „Fuss a Rákkutatásért” jótékonysági futás,
ezúttal új helyszínen a magyar nemzet stadionjában a Puskás Ferenc Stadionban.
Támogatóinknak és a sok lelkes résztvevônek köszönhetôen 1997 óta több , mint 150
millió forint értékben tudtunk mûszereket
adományozni a magyarországi rákkutatással
foglalkozó orvosok és rákkutatók részére. E
hagyományos, adománygyûjtô futásunkat egy
bátor, kanadai fiatal Terry Fox története indította el 17 évvel ezelôtt.
A pár fôbôl álló futócsapatunk azóta többezres lelkes tömeggé duzzadt. Nagy örö-

münkre szolgál, hogy 2011-ben olyan új Partnerek vállalnak részt a megszervezésben, mint
a Magyar-Kínai Gazdasági Kamara, a VOSZ
és az OTSZ.
Magyarországon a 90-es évek eleje óta rendeznek „Fuss a Rákkutatásért” jótékonysági
futást. Nagy eredményünk, hogy a kezdeti
szinte csak külföldiekbôl álló futók között egyre több hazai nagyvállalat képviselteti magát.
A „Fuss a Rákkutatásért” Alapítvány tagjai: alapítványunk valamennyi tagja önkéntes
alapon, társadalmi munkában vállalta a Futás
és a kapcsolódó rendezvények szervezését.
Az Alapítvány bevételi forrásai:
• vállalati támogatás
• tombolajegy értékesítés
• a futók adományai
• személyi jövedelemadó 1%

Tájékoztató
A kedvezményezettek kiválasztása
Minden évben, így idén is felkérjük a rákkutatásban résztvevô magyarországi intézmények képviselôit, hogy nyújtsák be hozzánk
pályázatukat. A pályázatokat magyar és angol
nyelven várjuk, csatolva a beszerzendô mûszer
hozzávetôleges költség-becslését. Beadási határidô 2011. október 31. A pályázat eredményét 2011. november 30-ig hirdetjük ki. A kiválasztás végsô szakaszában szakképzett önkénteseink tárgyalásokat kezdeményeznek a
mûszergyártókkal annak érdekében, hogy a
lehetô legkedvezôbb áron jussunk hozzá a
megpályázott mûszerekhez.
Mi a szervezôk büszkék vagyunk arra, hogy
az adományokat mindig olyan mûszerek beszerzésére fordíthattuk, amelyek a legmodernebbek voltak Magyarországon.

A futásról
• A futás nem verseny, a táv 1 kilométer,
mely megtehetô futva, sétálva.
• Elô regisztrációban vagy a futás helyszínén 1500 forint ellenében a futás
hivatalos pólója megvásárolható,
amelybôl a befolyó bevétel a futást támogatja.
• Minden résztvevô a futás végén ajándékcsomagot kap, melyet támogatóink
adományai töltenek meg.
• A helyszínen tombolajegyek vásárolhatók (1000 forint/jegy, illetve 5000
forint/6 jegyes tömb), mellyel sok értékes nyeremény vár gazdára; többek között repülôjegyek, vacsorameghívások,
ajándékkosarak és egyéb érdekes meglepetések. A tombola teljes bevétele
szintén a magyar rákkutatást segíti.
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• Az elôzô évekhez hasonlóan 10 fôs, illetve ennél nagyobb csapatok elôre is
regisztrálhatják magukat az alábbi elérhetôségeken:
– Telefon: 212-93-34
– Email : info@fussarakkutatasert.hu
– Személyesen: Bíró Magdolna
• Céges támogatást és adományokat is
szívesen fogadunk. Az adományozó
cégnek ellentételezésként az alábbiakban felsorolt lehetôségeket tudjuk felkínálni:
1. a támogató neve felkerül a futás
helyszínén felállított táblára
2. a cég molinója, zászlója kihelyezésre kerül a rendezvény helyszínén
3. a támogatókat feltesszük a websiteunkra
4. a támogatóinkat feltüntetjük az
Alapítvány facebook oldalán.
5. egyéb egyedi megjelenések egyeztetés szerint
Elszántak vagyunk és folytatjuk a halálos
kór elleni küzdelmet. Idén új impozáns
helyszínen a Puskás Ferenc Stadionban 2011.
szeptember 10-én 11 órai kezdettel indítjuk a
futást, minél több a résztvevô annál több
mûszert tudunk átadni. Tehát minden cégtôl
várjuk a futókat.

Szíves megerôsítését megköszönve, maradunk tisztelettel:
Budapest, 2011. 07. 06.

Dr. Takács Ildikó
Fuss a Rákkutatásért
Alapítvány alapítója

Dr. Farshad Khazei
Fuss a Rákkutatásért
Alapítvány elnöke
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Pályázati ajánló

Megjelent a vállalati folyamatmenedzsment
és elektronikus kereskedelem támogatása
címû pályázati felhívás
2011. május 30-án megjelent a Vállalkozásfejlesztési Program keretében a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása címû pályázati felhívás.
A GOP-2011-2.2.1 illetve KMOP-20111.2. kódszámú Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása címû pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és
középvállalkozások jövedelemtermelô képességének erôsítése az információs és kommunikációs technológiai (IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belsô vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elô.
Támogathatók továbbá a modern vállalat irányítási és termelési környezet kialakításához
kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések. A GOP-20112.2.1 kódszámú kiírás esetében 9 milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-13. évekre. A
KMOP-2011-1.2.5 kódszámú felhívás esetében 1,8 milliárd forint a 2011. évre a Középmagyarországi régióban.
A pályázatok benyújtása 2011. július 1-tôl
2012. december 31-ig lehetséges.

Megjelent a vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása címû pályázati felhívás
2011. május 30-án megjelent a Vállalkozásfejlesztési Program keretében a Vállalati Sa-

aS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása címû pályázati felhívás.
A GOP-2011-3.4.1 kódszámú Vállalati
SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása címû konstrukció célja
olyan alkalmazás szolgáltató központok létrehozásának támogatása, melyek professzionális informatikai alkalmazásokat, mint szolgáltatást nyújtanak (Software as a Service,
SaaS) kis- és középvállalatok számára. Ezzel
elérhetôvé válik a KKV szektor számára,
hogy mûködésüket, külsô és belsô folyamataikat olyan informatikai alkalmazásokkal
támogassák, melyeket saját beruházásból
nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán
lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevô KKV-k hatékonyságát, bruttó hozzáadott érték termelô
képességét. A támogatási konstrukció keretében 1 milliárd forint áll rendelkezésre a
2011-13. évekre.
A pályázatok benyújtása 2011. július 1-tôl
– 2011. augusztus 31-ig lehetséges.

Digitális Megújulás Cselekvési Terv – pályázat a kkv szektor versenyképességének
javítására
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelôs államtitkára, Dr.
Nyitrai Zsolt sajtótájékoztatón jelentette be
az Új Széchenyi Terv kkv szektort támogató pályázatait. A kis és közepes vállalkozások versenyképességét javító, két – összesen
10,8 milliárd forint értékû – informatikai
pályázatra július 1-tôl adhatják be igényüket
a vállalkozások.

Tájékoztató
A kis- és közepes vállalkozások hatékonyságát és versenyképességét is növelik a meghirdetett pályázatok, amelyek már középtávon új piaci lehetôségekhez és nagyobb árbevételhez juttatják a sikeresen pályázó cégeket.
Az infokommunikációs fejlesztések nélkülözhetetlenek a gazdaság erôsödéséhez, a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben megjelölt
célok és az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott prioritások megvalósításához.
A pályázati kiírás rendkívül komplex, hiszen keretein belül lehetôség nyílik többek
között hardver- és szoftverbeszerzésre, vállalati honlapok fejlesztésére, webáruházak létrehozására vagy akár a szükséges digitális készségek fejlesztésére is. A kkv szektor támogatására a tervezett keretösszeg összesen 10,8 milliárd forint. A vissza nem térítendô támogatási összeg mindkét pályázat esetében 1–10 mil-
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lió forint közötti. A pályázatok 2011. július 1.
és 2012. december 31. között nyújthatók be.
A pályázatok elbírálása kapcsán a legfontosabb, hogy a megjelölt célok mielôbbi elérése érdekében a megítélt források a lehetô leghamarabb eljussanak a pályázókhoz. A
megújuló fejlesztéspolitika eredményeként a
vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatására hivatott pályázatok esetében mindössze 30 nap alatt
megtörténik az elbírálás abban az esetben, ha
nincs szükség hiánypótlásra, a támogatási
szerzôdések pedig további 15 napon belül
megköthetôk.
A részletes pályázati kiírások elérhetôk az
Új Széchenyi Terv honlapján a http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2639 címen.
Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu
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Horror az áfázásban

Áfa irányelv egységes alkalmazása
az EU-ban
Július elsejétôl az EU-ban csak új feltételekkel
lehet áfa-mentesen számlázni a szolgáltatásokat. Megváltozott például a székhely fogalma,
és a számla kiállítójának dokumentálnia, ellenôriznie kell, hogy biztosan kiállíthat-e áfamentes számlát. Ha ezt elmulasztja, ráterhelheti az adóhatóság a be nem szedett adót. A
rendeletet a külföldre számlázó magyar cégeknek is alkalmazniuk kell.
Az EU új áfa-végrehajtási rendeletét külön magyar parlamenti jóváhagyás nélkül
minden uniós államban, így Magyarországon
is alkalmazni kell július elsejétôl. A cél az
volt, hogy egyértelmûen és egységesen határozzák meg, mikor lehet áfa-mentes számlát
kiállítani a külföldre nyújtott szolgáltatásokról. Ehhez azonban olyan adminisztrációs és
ellenôrzési kötelezettségeket varrt a szolgáltató nyakába, amelyek értelmezése és végrehajtása egyáltalán nem könnyû feladat – derült
ki Csátaljay Zsuzsanna adószakértô keddi
elôadásából, amely a System Media és Infoszféra közös szervezésében hangzott el. Kockázat
van. Ha ugyanis az adóhatóság azt állapítja
meg, hogy a szolgáltató jogtalanul állított ki
áfa-mentes számlát, akkor rajta fogja követelni az adót. Mit kell tehát tisztázni a számlázás
elôtt? Nézzük a fô szabályokat.

.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=HU), hogy az érvényes-e a szolgáltatás
igénybevételekor.
Csátaljay Zsuzsanna azt tanácsolta, hogy a
szolgáltató nyomtassa is ki ezt a dokumentumot, hogy egy késôbbi adóellenôrzésnél be
tudja mutatni. A Vies adatbázis ugyanis mindig az aznapi aktuális állapotot mutatja,
visszamenôleg nem lehet benne keresni. Ha
nem EU-s országba számláz a szolgáltató, akkor viszont nem tud a Viesre támaszkodni.
Ilyenkor meg kell kérnie a megrendelôt, hogy
kérjen a saját adóhatóságától egy igazolást arról, hogy gazdasági tevékenységet folytat. Ha
ez nem megoldható, el kell kérni az adószámát, és „ésszerûen” ellenôrizni, hogy vajon
vállalkozó-e (pl. ha van honlapja, abból ez kiderülhet, vagy esetleg az ottani adóhivatal
honlapjáról).

Adóalany-e a megrendelô?
A szolgáltatónak dokumentálnia kell, hogy
külföldi megrendelôje adóalany-e. E nélkül
nem állíthat ki a számára áfa-mentes számla.
Amennyiben EU-s országról van szó, el kell
kérni a megrendelô közösségi adószámát, és le
kell ellenôrizni a Vies adatbázisban (http://ec-

A megrendelô adóalanyként veszi-e igénybe
a szolgáltatást?
Áfa-mentes számlát csak akkor állíthat ki a
szolgáltató, ha a külföldi megrendelô adóalanyként veszi igénybe a szolgáltatást. Tehát
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ha például az egyéni vállalkozó magáncélra
vásárol szolgáltatást, akkor neki fel kell számítani az áfát. S akkor is, ha a cég a dolgozóinak
vásárol szolgáltatást, úgy, hogy azért nem kér
tôlük pénzt.
Igen ám, de hogyan döntse el a szolgáltató, hogy milyen célú a vásárlás? Az alapelv a
következô: ha a megrendelô megadja a közösségi adószámát, akkor azt feltételezheti a szolgáltató, hogy adóalanyként veszi igénybe a
szolgáltatást. Vagyis ilyenekor áfa-mentes
számlát adhat.

Ki a megrendelô? A székhely vagy az állandó telephely?
Az sem mindegy, hogy hol van a megrendelô
„gazdasági letelepedettsége”. Ne rémüljünk
meg ettôl a fura kifejezéstôl. Azt kell kideríteni, hol van a székhely az új értelmezés szerint,
van(nak)-e állandó telephely(ek), és hogy
ezek közül melyik veszi igénybe a szolgáltatást.
Ha pedig nem állapítható meg, hogy az állandó telephelyek közül kinek szól a szolgáltatás (vagy mindegyik állandó telephelynek
szól), akkor a székhelynek kell számlázni.

Az állandó telephely új fogalom az EU-s
áfa-szabályozásban. Helyhez kötött, tartós gazdasági tevékenységet jelent. Az állandó telephelyen fôszabályként az önálló mûködés tárgyi
és személyi feltételeivel is rendelkezni kell.

Mi változik az új fogalmak bevezetésével?
Ha az új értelmezés szerint nem abban a tagállamban lesz a szolgáltatást igénybe vevô cég
székhelye, ahol eddig volt (vagy az állandó telephely veszi igénybe a szolgáltatást), akkor
nem biztos, hogy továbbra is áfa-mentes számlát kaphat. Nézzünk néhány példát.
Ha a Luxemburgban bejegyzett cég alapvetô döntéseit Magyarországon hozzák meg,
akkor székhelynek ezentúl Magyarország számít. Ez pedig azt jelenti, hogy a Magyarországról beszerzett szolgáltatásokra a jövôben nem
kaphat áfa-mentes számlát, csak áfásat.
Ha pedig a szlovén székhelyû cég magyar
állandó telephelye vásárol (magyar adószámát
kell megadnia) szolgáltatást egy magyar cégtôl, akkor ezentúl szintén fel kell számítani
neki az áfát.

Át kell gondolni az eddigi adóoptimalizálási
stratégiát?
Mi a székhely és az állandó telephely?
A rendelet értelmezése szerint júliustól nem
feltétlenül ott van a székhely, ahová a vállalkozást alapító okirata szerint bejegyezték. Azt
is figyelembe kell venni, hol tartják a vállalkozás ügyvezetôi az üléseiket, és azt is, hogy
hol hozzák meg a vállalkozás irányítására vonatkozó alapvetô döntéseket.
Ha pedig ez a három dolog nem egy helyen van, akkor a legutóbbi, a döntéshozatal
helyszíne számít székhelynek. Persze nagy kérdés, hogy ezt hogyan ellenôrizze le „ésszerûen
és gondosan” a szolgáltató (üzleti titok is lehet), de mégis meg kell tennie.

Fordított helyzetben viszont ez a logika felborul, itt jön a horror az adószakértô szerint. Ha
ugyanis a magyarországi székhelyû cég külföldi állandó telephelye nyújt magyar cégnek
szolgáltatást, akkor júliustól fel kell számítani
az áfát. S ugyanígy ha például a luxemburgi
székhelyû cég állandó magyar telephelye
nyújt Luxemburgba szolgáltatást, akkor a jövôben nem állíthat ki áfa-mentes számlát,
csak áfásat. Ilyenkor ugyanis a székhely a
mérvadó, akkor is, ha az nem érintett a szolgáltatás nyújtásában.
Forrás: www.fn.hu

Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szentlôrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Forró és Vidéke Takarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

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

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

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Hajós
Lajosmizse
Kecskemét
Bóly
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezôkeresztes
Miskolc
Orosháza
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Mosonmagyaróvár
Kapuvár
Dózsa Gy. u. 31.
Petôfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fô út 58.
Egressy B. út 52.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Mérey u. 5.
Retek u. 23-25.
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
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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Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövô és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Biharkeresztesi Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
DUNA Takarék
DUNA Takarék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-320-380
94-512-660/142
94-410-313
87-471-611/107
88-582-750
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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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)
marjay.gyula@geodezia.hu, www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Dr. Kiss Endre
7621 Pécs, Rákóczi út 1. (Tel.: 72-227-800)
voszbaranya@t-online.hu
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Versegi János
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
versegi.janos@verbau.hu
www.voszbkm.hu
Békés megye
Elnök: Nagy Mihály László
5600 Békéscsaba, Andrássy út 6. I/20.
(Tel/Fax: 66-448-190)
nmihalylaszlo@gmail.com
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
voszborsod@upcmail.hu
www.voszborsod.hu
Csongrád megye
Elnök: Szakács József
6726 Szeged, Szerb u 176. (Tel/fax: 62/4o5-010)
csongradvosz@vnet.hu
Fejér megye
Elnök: Varga István
8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 63. (Tel.: 30944-3650)
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.hevesmegye@gmail.com
vosz.hm@gmail.com
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
jlits@auditor-szolnok.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
voszkom@gmail.hu
Nógrád megye
Elnök: Gazsi Ferenc
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32423-860; Fax: 32-423-860)
gfprimus@gfprimus.hu
www.vosznograd.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Cseri út 16. (Tel: 82/526-733,
fax: 82/526-734)
daxnerg@t-online.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax:
42/451-601, 42/509-050)
elkekft@elke.hu
Tolna megye
Elnök: 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)
vajda.magda@fulgerit.hu
voszvasm@voszvasm.axelero.net
Veszprém megye
Elnök: Gazsi Attila
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315.
Tel.: 88-420-710
Gazsi.Attila@VOSZveszprem.hu
voszveszprem@mailbox.hu
Zala megye
Elnök: Doucha Ferenc
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.:
93/536-770, Fax: 93/536-771)
doucha.ferenc@world2000.hu
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A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége
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

Salgótarján
Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely

3100
7400
4400
7100
9700

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

Város
Pécs
Kecskemét
Békéscsaba
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Debrecen
Eger
Szolnok
Tatabánya

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

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

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

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

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

88-420-710
93-317-733

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

56-512-370
34-305-092

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

Utca
Rákóczi út 1.
Csányi krt. 12. II/201.
Andrássy út 6. I/20.
Fürj u. 92/B
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

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
vosz.hm@gmail.com
voszjm@mail.externet.hu
voszkom@.gmail.com

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-228-8090

30-6268-067

20-501-1962

30-500-2572

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

30-312-1579

30-922-0553

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

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

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

TÉR 14 Számviteli
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Bt.

1196 Budapest,
Ötvenhatosok tere 14.

06-30990-5254

Számviteli, könyvvizsgálói. adószakértôi szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Kellner és Társai Kft.

1149 Budapest,
Angol u. 36/a

267-6464
136 mellék

222-3857

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

Bringóhintó Kkt.

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

TELEFON

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

TELEFAX

(06-93)
541-925

SZOLGÁLTATÁS

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

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

12%
5%
11. 01.-04.14.

20%
04. 15.-10. 31.

10%
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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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Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

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

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

Hotel Unió

ARUNDO
Tanácsadó Kft.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System Kft.

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

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

KEDVEZMÉNY

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

(06)-36
411-201

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

10%

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

(06) 76
321-202

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

Anyag:
5%
Díj:
10%

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

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

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

(06-28)
386-692

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

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

(06-62)
246-842

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

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

(06-1)
483-2360

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

(06-1)

10%

5-10%

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

20%

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

10%

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

10%
20%
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Enterprise Limited

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

Softek Informatikai és
Ügyvitelszervezési Kft.

9021 Gyôr,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

(06-96)
524-998

Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

(06-1)
354-3080

Bankók Bau Kft.

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

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

Flash 9 Kft.

Szinkron ’87 Kft.

H. P. GY. Bt.

EURO-ROAD Kft.

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

TELEFON

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

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

TELEFAX

15%

(06-96)
528-293

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

Szerviz 10%
Programok
20%
könyvelés
havidíja 15%

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

20%

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

(06-1)
281-1947

(06)-96416-108

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

(06)-96560-089

1084 Budapest,
József u. 48.

06-30999-0004

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

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

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

4026 Debrecen,
Darabos u. 10.

KEDVEZMÉNY

Webdesign, web-alapú fejlesztések,
desktop software fejlesztések

(06-30)
901-4840

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

SZOLGÁLTATÁS

(06-1)210-53-05

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

10%

7%

5–10%

20%

5–10%

10%

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

5–15%

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

egyedi
megállapodás
alapján

Kedvezmények

58
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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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

VOSZ-Hírek
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