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Tájékoztató a VOSZ Elnökségének
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Megyei Prima Díj átadás
Szolnokon

Élénk az érdeklôdés
az Agrár Széchenyi Kártya iránt

Augusztus–Szeptember

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

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
2011. május 12. – 2011. szeptember 13.
1. 2011. május 12. napján került sor a Szövetség tisztújító küldöttgyûlésére, amelynek az esztergomi Bellevue Konferencia
és Wellness Hotel adott otthont.
2. Május 18-20 között a VOSZ Információs
és Szolgáltató irodák vezetôi részére pénzügyi szolgáltató hatósági képzést tartottunk a KA-VOSZ segítségével, a Takarék Akadémia közremûködésével. A
képzést a Kombinált Mikrohitel Programban való részvétel tette szükségessé.
3. Május 23-án a VOSZ ügyvezetô elnöke
és fôtitkára megbeszélést folytatott a
KDNP-frakció vezetésével. Téma: a kiskereskedelmi egységek esetleges vasárnapi zárva tartása. (A kiskereskedelmi boltok vasárnapi zárva tartására irányuló
KDNP-törekvés aktualitását vesztette.)
4. Május második felében Nagykanizsán,
Szombathelyen, Miskolcon, Debrecenben, Veszprémben, Békéscsabán, Szolnokon, Tatabányán, Nyíregyházán, Egerben és Kaposváron vállalkozói fórumokon vettünk részt, amelyeken a Kombinált Mikrohitel népszerûsítésére került
sor.
5. Május hónap folyamán - az MKIK-val és
a szociális partnerekkel közös, a keresletvezérlet szakképzés megteremtését célzó
projekt keretében – a VOSZ 21 szakképzési fórumot szervezett az ország vala-

mennyi megyéjében és a Közép-Magyarországi régióban. A fórumok célja a
szakképzô intézmények és a gazdálkodó
szervezetek közötti együttmûködés platformjának a megteremtése volt.
6. Június 7-én a VOSZ-ban ülést tartott az
Adminisztrációs terhek csökkentésével
foglalkozó bizottság, amelyen részt vett –
témagazdaként – a VOSZ soros elnöke
is.
7. Június 14-én a VOSZ képviselôje részt
vett az Országgyûlés Foglalkoztatási és
Munkaügyi Bizottságának ülésén, ahol
hozzászólásában bírálta az érdekegyeztetés átalakítására vonatkozó kormányzati
javaslatot (Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács)
8. Június hónapban a VOSZ több alkalommal is jelezte, hogy nem támogatja "Az
alacsony keresetû munkavállalók bérének emelését ösztönzô egyes törvények
módosításáról" szóló - T/3589 számú törvényjavaslat elfogadását, amely súlyosan sérti a vállalkozói önállóságot, a szabad béralku-mechanizmust. (A jogszabályt július 11 -én az Országgyûlés 70%os szavazati aránnyal elfogadta.)
9. Ugyancsak júniusban a soros elnök vezetésével a Szövetség meghívott szakértôi
munkaanyagot készítettek a vállalkozói
adminisztratív terhek csökkentését célzó
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kormányzati elôterjesztéshez. (Adminisztrációs Tehercsökkentô Munkacsoport) Az észrevételeket június 30-án juttattuk el az NGM kabinetfônökéhez.
10. Június 15-én ülést tartott a PP Alapítvány Kuratóriuma, 22-én sajtótájékoztató keretében hivatalosan is közzétételre
került a 2011. évi "prímák" névsora.
11. Június 21-én részt vettünk a Budapesti
Mûszaki Egyetem által szervezett innovációs fórumon, amelyen a kkv-szektort
érintô együttmûködési lehetôségekrôl is
szó esett.
12. Június 23-án kínai partnerünk a CCPIT
Szecsuán tartományból érkezô delegációja 1 napos üzleti látogatást tett Nyíregyházán.
13. Június 24-én és június 25-én a VOSZ kínai üzleti delegációt fogadott. A találkozó keretében együttmûködést írt alá a
Szövetség és a CCPIT. (Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési Tanács)
Június 25-én a kínai miniszterelnök magyarországi látogatása alkalmából nagyszabású üzleti fórum került megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémián. A
VOSZ kapta meg a lehetôséget, hogy a
rendezvényre tagjait és partnereit meghívja. Több mint 400 vállalkozás élt a lehetôséggel. A miniszterelnöki látogatás
keretében a VOSZ és a CCPIT elnökei a
Parlamentben megállapodást írtak alá a
Kínai-Magyar Üzleti Tanács létrehozásáról.
14. Június 28-án a KA-VOSZ Zrt. szervezésében szakmai továbbképzésen vett részt a
VOSZ-Pont hálózat, az MKIK és VOSZ
munkatársainak azon része, akik az új,
Agrár Széchenyi Kártya értékesítésében
(is) részt vesznek (280 fô)
15. Június 29-én hat megye elnöke és területi irodavezetôje (szintén a KA-VOSZ
szervezésében) vett részt a "Vállalati
tanácsadás" pályázattal kapcsolatos oktatáson és tájékoztatón. A Szövetséget

a soros elnök képviselte a megbeszélésen.
16. Július 2. napján a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése részt vett a Nógrádi Vállalkozók 2011. évi találkozóján.
17. Július 5-én a VOSZ központban tárgyalt
az Indiába készülô új gazdasági szakdiplomata.
18. Július 6-án Gablini Gábor soros elnökhelyettesnél tárgyalt Gyabronka Tibor
úr, az Iparosok és Vállalkozók Nemzetközi Konferenciájának a magyarországi
képviselôje, aki egyben a FÁK Klub elnöke is. A megbeszélés témája az együttmûködési lehetôségek feltérképezése
volt.
19. Július 11-én Debrecenbe látogatott kínai
együttmûködô partnerünk a CCPIT
sanghaji delegációja. A delegáció tagjai
üzleti fórumon és üzletember-találkozón
vettek részt.
20. Június 21-én Balatonszemesen, július 7én Gyôrben, július 12 -én Budapesten
tartott elôadást szakszervezeti vezetôknek
a Szövetség fôtitkára. Témakör: a Munka
Törvénykönyve részleges módosítása, valamint a társadalmi párbeszéd intézményesített fórumának változtatása.
21. Július 15 -én a VOSZ BAZ megyei Szervezete és a Miskolci Egyetem együttmûködési megállapodást kötött, amelynek
ünnepélyes körülmények közötti aláírására a City Hotelben került sor.
22. Július 18-án programegyeztetô megbeszélésen vettünk részt a Nemzetgazdasági
Minisztériumban (az új Munka Törvénykönyve elôkészítése), július 19-én a Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésén folytattunk konzultációt kormányzati képviselôkkel (új Munka Törvénykönyve, a
Nemzeti Külgazdasági Hivatal szerepe a
vállalkozások külpiacra jutásában, Tájékoztató az Európai Unió KKV megbízott
feladatairól)
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23. A másik nyolc országos munkaadói szövetséggel közösen elkészítettük az új
Munka Törvénykönyvérôl szóló elôterjesztésre vonatkozó szakmai anyagot (álláspontot), amelyet eljuttatunk a törvényjavaslat elôkészítéséért felelôs helyettes államtitkárhoz.

27.

24.

Augusztus 4-én a CA-CIB Bank magyarországi vezérigazgatójával került sor
tárgyalásra, amelyen a CA-CIB-nek a
Kínai- Magyar Üzleti Tanács munkájában való részvételérôl és a kínai-magyar
gazdasági kapcsolatok fejlesztésében játszott lehetséges szerepérôl esett szó.

28. Augusztus 25-én a VOSZ elnöki fôtanácsadója és nemzetközi igazgatója Sanghaj magyar fôkonzuljának kíséretében
Zala megyében tett látogatást (Nagykanizsa, Zalaegerszeg), és Lentiben tartott
tájékoztatót a kínai magyar üzleti kapcsolatok (befektetések) lehetôségeirôl.

25. Augusztus 9-én a VOSZ Információs és
Szolgáltató irodák vezetôi részére a Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt. – kérésünkre - kihelyezett oktatást tartott, amelynek eredményeként a VOSZ országos
hálózata is bekerült az Új Széchenyi Terv
Információs Pontok hálózatába és ezzel
pályázati tanácsadással is bôvült szolgáltató tevékenységünk.

29. Augusztus 30. napján a soros elnök és a
fôtitkár részt vett az Agrár Széchenyi
Kártya értékesítésének megkezdését bejelentô sajtótájékoztatón a Vidékfejlesztési Minisztériumban.

26. A VOSZ elnöki fôtanácsadója és ügyvezetô igazgatója a Kínai-Magyar Üzleti
Tanács körüli szervezési kérdésekrôl
egyeztetett augusztus 12-én.

Augusztus 18-án a VOSZ központban
tárgyalt Szél Ervin a Magyar Köztársaság
Montenegróért, Albániáért és Macedóniáért felelôs új gazdasági szakdiplomatája. A megbeszélés témája a magyar vállalkozások külpiaci lehetôségeinek feltárása volt.

30. Ugyanezen a napon a Szövetség ügyvezetô elnöke nemzetközi konferencián ismertette a Munka Törvénykönyvével
kapcsolatos VOSZ álláspontot.
31. Augusztus 30-31-én az MKIK szervezésében került sor a már hagyományos két
napos workshopra, ahol az RFKB-knak
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szóló ajánlásokat állították össze a szociális partnerek és a kamarák koordinátorai, segítségül a 2011/2012. évi beiskolázási keretek megállapításához.

– a VOSZ küldöttgyûlési határozatnak
megfelelôen – a tulajdonosok részérôl
befizetésre került. A tényleges tevékenység 2011 ôszén elindulhat.

32. A beszámolási idôszakban 8 alkalommal
adtunk ki elektronikus Hírlevelet, és
négyszer tartottunk teljesítményt értékelô és elszámoltató irodavezetôi értekezletet.

34. Szeptember 5-én ülést tartott a VOSZ
Gazdaságpolitikai Bizottsága. Téma:" Az
ország elôtt álló aktuális gazdasági kihívások kezelése"

33. A vonatkozó VOSZ küldöttgyûlési határozat alapján, az elmúlt hónapokban
megtörtént a VOSZ-BESZ Zrt. üzleti indulásának elôkészítése, megalapozása.
Ennek eredményeként a társaság alapítása befejezôdött, az irányító testületek
felálltak, az induláshoz szükséges dokumentumok elkészültek, a cég törzstôkéje

35. Szeptember 10-én részt vettünk a „Fuss a
rákkutatásért” jótékonysági rendezvényen.

Budapest, 2011. szeptember 12.
Dávid Ferenc
fôtitkár

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

Idôpont:
2011. szeptember 13. 11.00 óra
Helyszín:
Hotel Platánus, Budapest terem
Budapest, VIII., Könyves K. krt. 44.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

A testületi ülés napirendi javaslata
1. 11,00–12,20
Tájékoztató a kínai - magyar gazdasági
kapcsolatok aktualitásairól, illetve a
VOSZ részvételével mûködô Kínai-Magyar Üzleti Tanács munkájáról.
Elôadó:
GAO Jian, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete, Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter
Demján Sándor ügyvezetô elnök, Csányi
Sándor társelnök
12,20–13,00
Szünet, büféebéd
2. 13,00–14,00
Tájékoztató a VOSZ részvételével mûködô Adminisztratív Tehercsökkentô Bizottság eddigi tevékenységérôl
Elôadó:
Cséfalvay Zoltán államtitkár,
Tardos János soros elnök

14,00–14,10
Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó:
Tardos János soros elnök, Dávid Ferenc fôtitkár
4. 14,10–14,20
Tájékoztató a VOSZ Beszerzési Zrt. alakításáról, tevékenységének megkezdésérôl
Elôadó:
Krisán László, a VOSZ-BESZ Zrt. IT elnöke,
Gablini Gábor, a VOSZ-BESZ Zrt. FB elnöke
5. 14,20–14,30
Tájékoztató a Kombinált Mikrohitel és az
Agrár Széchenyi Kártya kiterjesztésérôl
szóló kormányzati intézkedésekrôl, feltételeirôl és remélt hatásairól
Elôadó:
Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója
6. 14,30–14,40
Tájékoztató az új Munka Törvénykönyve
tervezetérôl
Elôadó:
Dávid Ferenc fôtitkár
7. 14,40–
Egyebek

Szervezeti Hírek

8

Határozatok
2011. 09. 13./1.
A VOSZ Elnöksége egyhangú szavazással
1. támogatja a Kínai- Magyar Üzleti Tanács
megalakítását és sürgeti annak mielôbbi,
a Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési Tanáccsal (CCPIT) összehangolt létrehozását lehetôleg magas szintû államközi eseményhez kapcsolódva. Üdvözli,
hogy a kormányközi vegyes bizottság magyar oldala a vegyes bizottság napirendjére kerülô, a vállalkozásokat érintô kérdésekben kikéri az Üzleti Tanács véleményét.
2. támogatja, hogy az Üzleti Tanács magyar
oldalának tagjai között illetve az Üzleti
Tanács magyar oldala elnökségében helyet
kapjanak azok a Magyarországon mûködô,

sikeresen tevékenykedô kínai tulajdonú
vállalkozások is, melyek hazánkban jelentôs beruházásokat hajtottak végre, munkahelyeket teremtettek és hozzájárultak a
magyar export fejlôdéséhez. Ennek érdekében az Elnökség üdvözli és támogatja,
hogy a budapesti kínai nagykövetség
összehívja a Magyarországon mûködô jelentôsebb, kínai tulajdonú vállalkozásokat, és lehetôséget ad arra, hogy a Tanács
magyar oldalának képviselôi ismertethessék a Kínai - Magyar Üzleti Tanács mûködésére vonatkozó elgondolásokat, és véleményüket kéri a tekintetben, hogyan tudja a Tanács tevékenységüket segíteni"
3. elismeri, hogy az üzleti kapcsolatok fejlesztése kínai vállalkozásokkal a magyar vállalkozások számára-és különösen a kkvszektor oldaláról-költségigényes és gyakran speciális felkészültséget kíván.
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4. szorgalmazza, hogy egy olyan névsor kerüljön összeállításra, mely tartalmazza a gazdasági életben jártas, Kínát ismerô szakértôk illetve szolgáltató cégek adatait szektorális bontásban. E lista segíthet tagvállalatainknak abban, hogy szükség esetén a
segítséget szakmai vagy nyelvi kérdésekben megkaphassák,
5. indítványozza, hogy a VOSZ korábban
létrehozott beszerzési vállalkozása igény
esetén a Kínával foglalkozó tagok munkáját - természetesen piaci díjazás ellenében
- támogassa,
6. felkéri a VOSZ ügyvezetô elnökét és a Kínai- Magyar Üzleti Tanács felkért magyar
társelnökét, hogy kezdeményezzék a Nemzeti Fejlesztési Miniszternél annak megvizsgálását, hogyan lehetne további forrásokat –megfelelô önrésszel, az Európai
Unió szabályozásával konform módon,
számon kérhetôen, például uniós pályázati
keretek között - a kínai viszonylatban érdekelt magyar cégekhez juttatni konkrét
piaci akciók támogatása céljából.

2011.09.13./2.
A VOSZ Elnöksége az Adminisztratív Tehercsökkentô Bizottság tevékenységével összefüggésben - egyhangú szavazással - az alábbi
(1.-4. pont) határozatot hozta:
1. A VOSZ Elnöksége régóta szorgalmazza a
vállalkozások adminisztratív terheinek jelentôs mértékû csökkentését, annak érdekében, hogy azok alaptevékenységükre, a
termelésre és a szolgáltatásra koncentrálhassanak. Az adminisztratív terhek csökkentésével párhuzamosan javasolja a kormánynak az olcsóbb állam megteremtésére való törekvést.
2. A VOSZ minden eszközzel támogatja a
Kormány intézkedéseit a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére, ehhez minden támogatását megadja.
3. A VOSZ kéri, hogy a Kormány minden
szinten támogassa az adminisztratív terhek
csökkentését, ne hagyja, hogy a hatóságok
és más ellenôrzô szervek belsô utasításokkal és egyéb intézkedésekkel a túlzott bürokráciát visszahozzák.
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Fontosnak tartjuk, hogy:
• A jövôben a gazdasági, vállalkozásokat
érintô jogszabályok mellé készüljön
hatástanulmány, amely elemzi az intézkedések vállalati adminisztrációra gyakorolt hatását és azt ne növelhesse.
• A jogszabályok megalkotása során, új
adminisztratív terhek csak egy másik
erre irányuló teher megszüntetésével
legyenek bevezethetôek.
4. A VOSZ kéri, hogy a Kormány évente egy
alkalommal tekintse át a vállalkozások adminisztratív terheinek helyzetét, a munkáltatói szervek bevonásával, és ha szükséges tegyen további hatékony intézkedéseket.

2011.09.13./3.
A Szövetség Elnöksége a VOSZ Beszerzési
Zrt. alapításával és eddigi tevékenységével
kapcsolatban kapott tájékoztatást a gazdasági
társaság Igazgatóságának és Felügyelô Bizottságának elnökétôl.
A testületi ülésen a VOSZ-BESZ Zrt. vezetô tisztségviselôi kérték és javasolták annak elfogadását is, hogy a VOSZ-KSZO
Klaszter kft. és VOSZ-KSZO Klaszter alapítói, tulajdonosai valamint vezetôi soron kívül gondoskodjanak arról, hogy a fent hivatkozott korlátolt felelôsségû társaság és klaszter nevébôl törlésre kerüljön a "VOSZ" elôtag, mivel annak további használata érdemi
módon rontja az új beszerzési társaság
(VOSZ-BESZ Zrt.) versenyképes mûködésének esélyeit.
A VOSZ-BESZ Zrt. alapításáról és eddigi
tevékenységérôl szóló tájékoztatót, valamint
a VOSZ-KSZO Kft. és a VOSZ-KSZO Klaszter nevének megváltoztatására - nevükben a
"VOSZ" elôtag törlésére - vonatkozó kérést
és javaslatot a Szövetség Elnöksége - két tartózkodással - elfogadta és határozati rangra
emelte.

2011.09.13./4.
A Szövetség Fôtitkára a 3. és 6. napirendi
ponttal kapcsolatban tájékoztatta az Elnöksé-
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get az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett munkáról, továbbá hangsúlyosan az új Munka Törvénykönyve tervezetérôl és az ezzel kapcsolatos
tárgyalásokról. A Fôtitkár beszámolóját az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul vette,
a Munka Törvénykönyvével kapcsolatos tárgyalások irányát, kereteit és fôbb céljait illetô
megállapításokat és álláspontot támogatta és
felhatalmazta a Fôtitkárt a további tárgyalások és egyeztetések megtételére és ezek közzétételére.

2011.09.13./5.
A Szövetség Elnöksége egyhangú szavazással
tudomásul vette a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatóját a Kombinált Mikrohitel és az Agrár Széchenyi Kártya kiterjesztésérôl szóló kormányzati intézkedésekrôl, feltételeirôl és remélt hatásairól. Ezen új termékek
és szolgáltatások révén új területek nyílnak a
VOSZ elôtt, amelyek fejlôdése nagyban hozzájárulhat a magyar vállalkozói kör fejlesztéséhez, egyben a Szövetség erôsítéséhez, ezért
rendkívüli jelentôséggel bír a területi- és szek-

cióelnökök bekapcsolódása a forgalmazás és
népszerûsítés támogatásába.

2011.09.13./6.
A Szövetség Elnöksége tájékoztatást kapott a
Megyei/Regionális Prima rendezvények és díjak aktuális kérdéseirôl. A Prima Primissima
Alapítvány képviselôi felhívták az Elnökség
(különösen a területi elnökök) figyelmét, hogy
a díj alapítója és az Alapítvány szándéka szerint
díjazottként kizárólag természetes személyek
kerüljenek jelölésre és kiválasztásra! A díjazott
személyek vagy egyéni eredményeikkel, vagy
egy általuk alapított, vezetett, képviselt szervezet keretében nyújtott teljesítményükkel vívják ki a rangos kitüntetést. Tehát nem egy szervezet kapja a díjat, hanem az annak kimagasló
eredményét lehetôvé tevô – illetve a szervezetet legitim módon képviselô - személy! A tájékoztatást az elnökség tudomásul vette.
Budapest, 2011. szeptember 13.
Dr. Dávid Ferenc
VOSZ fôtitkár
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KÖZLEMÉNY

A Kormány kaput nyit
a magyar-kínai vállalkozásoknak
Fellegi Tamás miniszter a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
elnökségi és Ellenôrzô bizottsági ülésének
vendégeként beszédet mondott a magyar-kínai stratégiai együttmûködésrôl 2011. szeptember 13-án, Budapesten. Az ülés házigazdája Demján Sándor a VOSZ elnöke volt. A
tárcavezetô elôadásában hangsúlyozta, hogy
a Kormány tovább mélyíti és felgyorsítja a
kétoldalú magyar-kínai gazdasági, pénzügyi
és kulturális együttmûködést. Kiterjeszti azt
a gazdaság minden szektorára úgy, hogy a reálgazdaság minél többet érzékeljen az
együttmûködés sikerébôl. A Kormány célja,
hogy minél több magyar-kínai vegyesvállalat
alakuljon, minél több kínai tôkebefektetés
jöjjön az országba, a hazai vállalatoknak pedig több lehetôsége legyen a Kínában való
megjelenésre.
A kölcsönös stratégiai jelenlét fontosságát hangsúlyozó tárcavezetô kijelentette: a
cél az, hogy a minél szorosabb és személyesebb üzleti kapcsolatok révén bôvüljenek a
konkrét magyar-kínai együttmûködések tartományi szinten is. A Kormány szándéka,
hogy összehangolja gazdaságpolitikáját a reálgazdaság kihívásaival és igényeivel, az exportösztönzés fejlesztésére pedig új támogatási rendszert dolgozzon ki. Kiemelt cél a Kínába irányuló magyar export növelése, a kínai
és a magyar önkormányzatok között minél
szélesebb és szorosabb gazdasági és kulturális
együttmûködés kialakítása. A kínai technológia és tôke a hazai vállalatok számára új,
perspektivikus együttmûködéseket tesz lehetôvé és eddig nem tapasztalt lendületet adhat

a magyar gazdaságnak – mutatott rá Fellegi
Tamás.
A miniszter kiemelte, hogy a kínai gazdaság fejlesztési igényeihez igazodva a Kormány
bátorítja a fejlett technológiájú magyar vállalatok együttmûködését kínai partnereikkel a
környezetvédelem, a víztisztítás, a zöld energia, az építôipar, a mezôgazdaság és a biotechnológia területén, és ehhez kéri a kínai kormány támogatását. Hangsúlyozta, hogy a két
ország együttmûködésében kulcsterület az innováció, mely kiemelt szerepet kap a Kormány gazdaságpolitikájában és külgazdasági
politikájában is. Hozzátette, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium külgazdasági szakdiplomata hálózat kialakításával is segíteni fogja
a kölcsönös tájékoztatást és a hazai vállalkozások érvényesülését a kínai piacon. A tárca
hétfôn bejelentett szerkezetátalakítására utalva jelezte, hogy a Fejlesztéspolitikai Koordinációért felelôs Államtitkárság alatt mûködô,
újonnan felállított Tudásalapú Gazdaságfejlesztéséért felelôs Helyettes Államtitkárság
feladata lesz a gazdaságfejlesztés koordinációja és a konkrét projektek generálása.
Fellegi Tamás rámutatott: a Kormány a
bizalmi tôkét erôsítô kedvezô üzleti és szabályozási környezet megteremtésével és bürokráciacsökkentéssel támogatja a Magyarországon befektetô kínai cégeket és a versenyképes termékkel, mûködôképes projektekkel
rendelkezô magyar vállalkozások megjelenését Kínában. A tárcavezetô üdvözölte a
VOSZ és a Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési Tanács (China Council for the
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Promotion of International Trade – CCPIT)
közötti megállapodás eredményeként létrejött Kínai-Magyar Üzleti Tanácsot, amely a
magyar gazdasági érdekek intézményesített
megjelenítôjeként hozzásegítheti a magyar
vállalkozásokat ahhoz, hogy új munkahelyeket teremtô partneri kapcsolatokat alakítsanak ki. A tárcavezetô kiemelte, hogy a közeljövôben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
keretében mûködô Magyar-kínai kétoldalú
kapcsolatok összehangolásáért felelôs Kormánybiztosság szakmai konzultációt szervez a
magyarországi kínai vállalatok képviselôi számára, melynek célja a kínai illetôségû magyarországi cégek szakmai tájékoztatása. A
versenyképes gazdaság megteremtéséhez a

miniszter az aktuális gazdasági-pénzügyi helyzetre tekintettel a gazdasági szereplôk fokozott együttmûködését kérte.
A rendezvényen beszédet mondott Gao Jian, a Kínai Népköztársaság magyarországi
nagykövete; Demján Sándor, a VOSZ elnöke;
és Csányi Sándor, a VOSZ társelnöke, a Kínai-Magyar Üzleti Tanács magyar társelnöke
is.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Fôosztály
Budapest, 2011. szeptember 13.
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Elôzetes lista a vállalkozások
adminisztrációs terheit csökkentô
középtávú program intézkedéseirôl

Vezetôi összefoglaló
Elkészült az adminisztrációcsökkentési program intézkedéseinek elôzetes listája. Az
anyagban bemutatott elôzetes lista az adminisztrációcsökkentési program tervezett intézkedéseirôl a vállalkozókkal júniusban folytatott konzultáció eredményeire alapján került
összeállításra, a dokumentum témakörökre
osztva 112 konkrét intézkedési javaslatot tartalmaz.
Az alábbiakban bemutatunk 12 kiemelt
intézkedést, amelyek a vállalkozói adminisztratív terhek szempontjából jelentôs változást
eredményezhetnek.

3)

4)

Kiemelt javaslatok:
5)
1) Változatlan adattartalmú bevallások
szabályainak egyszerûsítése - A bevallási kötelezettség megszüntetése abban az
esetben, ha csak nullás bevallás benyújtására lenne szükség, a korábbi gyakorlat
fennmaradásának bejelentése, ha az elôzôidôszakhoz képest nem történt változás.
2) E-vállalkozás - Meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetôvé teszik, hogy a vállalkozások egy egységes,
ügyfélbarát, elektronikus felületen keresztül az állammal szembeni minden kötelezettségüknek egyszerûen eleget tudjanak tenni, a rendszeres és életszerû
adatszolgáltatás (pld. számlák leadása)
minimálisra szûkítse a cég adatszolgáltatási kötelezettségeit, a megfelelô ügyfél-

6)

7)

8)

támogatás megszüntesse az adminisztrációs kockázatokat.
A Kormányhivatalon belül intézendô
ügyek esetében a szakhatósági állásfoglalások idejét az ügyintézési határidô foglalja magába – ezáltal a vállalkozások,
ha csak a Kormányhivatallal állnak
kapcsolatban 30 napon belül megkaphassák az engedélyeket.
Kérhetô hatósági ellenôrzés: A vállalkozások kérhessék magukra a hatósági ellenôrzés lefolytatását, ezáltal erôsítve a
hitelességüket. Az önállóan kezdeményezett ellenôrzések esetén a feltárt mulasztások megszüntetésének elôírása mellett csak kirívó esetekben történhessen
meg bírság vagy a mûködést korlátozó retorzió.
Hiteles audit elismerése: Azon vállalkozások, amelyek mûködését külsô, hiteles
auditor vizsgálja rendszeresen, azok tevékenységük hitelesített körére mentesül a
felelôsség alól.
A leggyakoribb beruházástípusokra (pld.
raktárépület, üzemcsarnok) kerüljenek
kialakításra egyszerûsített, a szakhatóságok garantáltan gyors ügyintézését
kötelezôen elôíró eljárástípusok az engedélyezési eljárások elhúzódásának
visszaszorítása érdekében.
Munkavállalókkal összefüggô szabályzatkészítési kötelezettségek kockázat
alapúvá tétele - a kötelezetti kör szûkítésével a hatóság célzott ellenôrzéseinek
elôsegítése.
Házipénztár szabályozás életszerûbbé
tétele A jelenlegi részletekbe menô, a
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9)

10)

11)

12)

banki átutalásokat preferáló szabályozás
(központi elemei a házipénztár havi átlagos záró állományára vonatkozó elôírások; a pénztári mozgások analitikus
könyvelése a pénztárban) (1) eltörlése,
avagy (2) a vállalatok tevékenységéhez,
szezonalitásokhoz igazítása.
Az állam által biztosított nyilvános céginformációk körének bôvítése - 5 évre
visszamenôlegesen kereshetô legyen a
megszûnt / felszámolt cégek tulajdonosi
háttere, vezetô tisztségviselôi köre, a
megszûnés oka, a ki nem elégített követelések összege.
Az adminisztrációs terheket feleslegesen növelô javaslatok kiszûrése - A vállalkozói adminisztratív terheit növelô
jogszabály elôterjesztéseket a kormány
ne vegyen napirendjére, hacsak az adminisztratív tehernövekedés elkerülhetetlenségét és indokoltságát külön bemutató érveket az erre kijelölt felelôs személy
vagy testület nem hagyja jóvá.
Bíróság felállításával a vállalkozók jogvitáit gyorsan és hatékonyan, magasabb
szakmai ismeretek birtokában intézni képes intézmény és személyi kör létrehozása
Pályázati elszámolás, monitoring egyszerûsítése
– Elszámoláshoz kötelezôen csatoltandó dokumentumok mennyiségének
racionalizálása, számlák elektronikus
formában való benyújtásának lehetôsége.
– A projekt tervezett költségszerkezetében bekövetkezett kisebb változások
átvezetésének lehetôsége a pályázó
számára önellenôrzés formájában.
– A monitoring jelentésekhez szükséges adatszolgáltatás rendszerének felülvizsgálata és ésszerûsítése, az indikátorok számának és adattartalmának egyszerûsítése, olyan módon,
hogy a pályázó számára is világos legyen annak célja és tartalma.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Adó
1. Változatlan adattartalmú bevallások
szabályainak egyszerûsítése - A bevallá-

8.

si kötelezettség megszüntetése abban az
esetben, ha csak nullás bevallás benyújtására lenne szükség, a korábbi gyakorlat
fennmaradásának bejelentése, ha az elôzôidôszakhoz képest nem történt változás.
Társasági adóbevallás szabályainak egyszerûsítése - Az éves (egyszerûsített
éves) beszámolóban és a társasági adóbevallásban elvárt adatszolgáltatási kötelezettség összehangolása.
Kisadók helyett választhatóan összevont járulék befizetése - Meg kell teremteni egy összevont, a kis járulékokat,
adókat kiváltó (pld. szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék, rehabilitációs
hozzájárulás) vissza nem igényelhetô
összevont járulékkal való kiváltásának
opcionális lehetôségét
Adóaudit lehetôségének bevezetése kisés középvállalkozásoknál melynek értelmében az a vállalkozás, amely adószakértôvel/könyvvizsgálóval önként megvizsgáltatja cégé hitelesített módon, tevékenysége hitelesített körére mentesül a
felelôsség alól.
A különbözô bevallások és a hozzájuk
tartozó befizetések összehangolása és
ésszerû kialakítása, olyan módon, hogy a
vállalkozónak legyen lehetôsége elôzetesen megállapított elôleg fizetésére, amely
évente egy (két) alkalommal bevallott
adatok alapján feltöltésre kerül.
A kérhetô önkéntes adóellenôrzés lehetôségének bevezetése. Önként kért
ellenôrzés esetén a megállapított hátralékon túl csak kirívó szabálytalanság
után kerülhet sor büntetés megállapítására.
Adóadminisztrációhoz
kapcsolódó
elektronikus ügyintézés egyszerûsítése, továbbfejlesztése- A vállalkozások
minden adózással kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségüknek eleget
tudjanak tenni kizárólag elektronikus
úton az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztésével, egyszerûsítésével, felhasználóbarátabbá, ügyfél-orientáltabbá tételével.
A behajthatatlan követelések ÁFA
visszaigénylésével kapcsolatos szabá-
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10.

11.

12.

13.

lyozás átalakítása összhangban az Európai Bíróság döntésével.
Az ÁFA elszámolás szabályainak egyszerûsítése az Európai Közösségen belüli
beszerzésekhez és értékesítéshez kapcsolódó szabályozás ésszerûsítéséve, mind a
vállalkozások számára szükséges információk (külföldi adószámok ellenôrzése),
mind pedig az ellenôrzéshez szükséges
dokumentumok, igazolások elektronikus
elérésének biztosításával, korszerûsítésével.
Vállalkozóbarát adóhatósági mûködés
kialakítása, amely aktívan támogatja a
jogkövetô vállalkozót, többek között
nyilvános és mindkét fél számára kötelezô érvényû állásfoglalások kiadásával,
a bírságolási gyakorlat irritáló elemeinek
felülvizsgálatával.
Az adószámlák kezelésének egyszerûsítése a számlák számának csökkentésével, az átvezetés egyszerûsítésével, az
adatközlés cég- és könyvelôbaráttá tételével.
Számviteli és adószabályozás összhangjának megteremtése az egységes fogalomhasználat és egységes számítási eljárások alkalmazásával, a számviteli törvény
vállalkozói szempontú megértésének fokozottabb támogatásával.
Cégautó és –telefon szabályozás egyszerûsítése
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16.

17.

18.

19.

20.
Számvitel
14. Házipénztár szabályozás életszerûbbé
tétele A jelenlegi részletekbe menô, a
banki átutalásokat preferáló szabályozás
(központi elemei a házipénztár havi átlagos záró állományára vonatkozó elôírások; a pénztári mozgások analitikus
könyvelése a pénztárban) (1) eltörlése,
avagy (2) a vállalatok tevékenységéhez,
szezonalitásokhoz igazítása.
15. A kisvállalkozók egy körülhatárolt körére a mainál egyszerûbb kettôs könyvviteli szabályrendszer kidolgozása és bevezetése (a beszámoló egyszerûsítésén
túlmenôen a könyvvezetés szabályainak
a vállalati mûködéshez igazítása). Az EU

21.

22.

negyedik társasági jogi irányelvének korszerûsítését indítványozó, a magyar elnökség alatt elfogadott Tanácsi következtetés szellemében.
Standard elektronikus számla-formátum kialakítása és magyarországi elterjesztése a kormányzat és az állami szektor
kezdeményezô szerepével.
A bizonylatok megôrzésére vonatkozó
jelenlegi szabályok módosítása: (1) rövidebb és egységes megôrzési idô-elôírások (2) az elektronikus archiválás támogatása, az elektronikusan archivált dokumentumok elfogadásának (például bírósági eljárásban) jogi biztosítása.
Az üzleti jelentés kötelezô elkészítésének eltörlése, mivel az nem része az üzleti beszámolónak, s általában nem is teszik közzé. Csak nyilvános részvénytársaságok esetében érdemes fenntartani az
elôírást.
A jelenlegi túl bonyolult transzferárszabályozás módosítása keretében (a)
érdemes mérlegelni a jelenlegi német
transzferár-szabályozást átvételét (a szolgáltatást nyújtó/terméket értékesítô társaság köteles a szokásos piaci árakat alkalmazni a kapcsolt ügyleteiben, de nem
kell automatikusan transzferár dokumentációt készíteni); (b) megszüntethetô az egyszerûsített dokumentáció készítése.
A társasági adóalapot meghatározó, a
számviteli elôírások szerint megállapított adózás elôtti eredmény meghatározásának egyszerûsítése a tipikus kisvállalati esetekhez igazodóan.
Az éves (egyszerûsített éves) beszámoló
adatait ne kelljen a társasági adó bevallásban szerepeltetni. Számos bevallási
lap törölhetô, hiszen ezen bevallási lapokon szereplô adatok elérhetôek az eredmény-kimutatás, mérleg és kiegészítô
mellékletben.
Az egyszerûsített éves beszámolót készítô (vagy az alól is mentesülô) vállalkozás alkalmazhasson egy, a törvény mellékletébe vagy miniszteri rendeletbe
kerülô számviteli politikát; azt ki se
kelljen nyomtatnia, elég legyen a hivatkozás.
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Foglalkoztatás
Az április végén elfogadott Kormányhatározat nyomán az új Munka Törvénykönyvének tervezete számos egyszerûsítést tartalmaz a Magyar Munkatervvel összhangban. Megszûnik többek között a havi bérigazolás munkavállalók felé történô kiadásának kötelezettsége ha a munkabér kiszámítás módja nem változik. A munkaviszony megszûnésekor kiadandó dokumentumok száma a töredékére csökken, valamint kivezetésre kerül azon életszerûtlen
szabályozás is, hogy 200 óra túlóra felett
túlmunkát a munkáltató csak a munkaügyi központon keresztüli sikertelen kiközvetítés után rendelhet el.
23. Munkavállalókkal összefüggô szabályzatkészítési kötelezettségek kockázat
alapúvá tétele - a kötelezetti kör szûkítésével a hatóság célzott ellenôrzéseinek elôsegítése
24. A foglalkozás egészségüggyel kapcsolatos rendelkezések felülvizsgálata keretében (opcionális javaslatok):
a) a munkavégzéssel összefüggô megbetegedések vizsgálatának becsatornázása a háziorvosi vizsgálati körébe,
amelyhez a munkáltató évente egyszer hozzájárulást fizet.
b) a munkavállalók egészségének
megôrzését jobban szolgáló szabályozás kialakítása, amelyre a következô
elvek mentén kerülne sor:
• a kockázatos iparágak kivételével
megszûnne az elôzetes, valamint
rendszeres / orvosi alkalmassági
vizsgálatok kötelezô jellege;
• a munkáltató – ha azt a munkakör jellege, vagy a munkavállaló
egészsége indokolja – önkéntesen bármikor elküldhetné foglalkozás egészségügyi vizsgálatra a
munkavállalót – kifizetve olyan
díjtételt, amelyért valóban minôségi ellenôrzésre kerülne sor;
• a vizsgálatok színvonalának emelésére kerülne sor azon esetekben
is, amelyekre nézve a kötelezés
fennmarad;

• ezáltal a szolgáltatásért azok fizetnének, akik igénybe is veszik
azt;
• azon iparágak esetében, ahol a
kötelezô orvosi alkalmassági vizsgálatok megmaradnak, úgy munkahely váltás esetén – ha a munkakör kockázati besorolása nem
változik – egy vagy két évig a
kiállított alkalmassági igazolás
érvényes maradna.
c) a foglalkozás-egészségügy biztosítási
alapúvá tétele.
25. Egyszerûsített foglalkoztatás:
a) az egyszerûsített foglalkoztatással
kapcsolatos, hónapon belüli idôlimit
megszüntetése
b) a nagyobb rugalmasság biztosításával
mind a kijelentési szabályok (pl. bármikor ki tudja jelenteni a munkáltató a meg nem jelent munkavállalót
akár egy sms-sel), a bejelentési szabályok terén (pl. legyen elegendô
10.00-ig bejelenteni az aznapi munkavállalókat)
c) a NAV adókivetéssel állapíts meg az
egyszerûsített
foglalkoztatásban
résztvevôk szja és járulék bevallásait,
hiszen fix közteher társul hozzá
26. Szakképzési hozzájárulásnak a saját
munkavállaló képzésére fordíthatóságának elôsegítése – a szakképzési hozzájárulás teljes mértéke legyen felhasználható képzésre.
27. A segítô családtag bejelentési kötelezettségének felülvizsgálata: meghatározott éves idôkeretig a segítô családtag bejelentés nélkül legyen foglalkoztatható

Hatósági eljárások
28. A Kormányhivatalon belül intézendô
ügyek esetében a szakhatósági állásfoglalások idejét az ügyintézési határidô foglalja magába – ezáltal a vállalkozások,
ha csak a Kormányhivatallal állnak
kapcsolatban 30 napon belül megkaphassák az engedélyeket.
29. Kérhetô hatósági ellenôrzés: A vállalkozások kérhessék magukra a hatósági el-
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32.
33.

34.

35.
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37.

lenôrzés lefolytatását, ezáltal erôsítve a
hitelességüket. Az önállóan kezdeményezett ellenôrzések esetén a feltárt mulasztások megszüntetésének elôírása mellett csak kirívó esetekben történhessen
meg bírság vagy a mûködést korlátozó retorzió.
Hiteles audit elismerése: Azon vállalkozások, amelyek mûködését külsô, hiteles
auditor vizsgálja rendszeresen, azok tevékenységük hitelesített körére mentesül a
felelôsség alól.
Bírságbevételek központosítása: Javasoljuk, hogy a bírságbevételek ne jelenjenek meg sem közvetlenül sem közvetetten a hatóságok költségvetésben, hanem központosított bevételt képezzenek.
Ezáltal a hatóságok mûködésének finanszírozása és a bírságolási politikája közti
összefüggés teljesen megszûnne.
A 30 napos ügyintézési idô 25, majd 20
napra csökkentése 2014-ig
Ügydöntô hatósági felelôsségi kör
megerôsítése: meghatározott ügycsoportok esetén a hatóság maga dönthesse el,
melyik szakhatóságot keresi meg az adott
eljárás során, majd a beérkezett vélemények alapján a döntést maga hozhassa
meg a szakhatósági megállapítások
hosszadalmas egyeztetése helyett.
Jóhiszemû ellenôrzés: Azon vállalkozásokat, amelyek jogszerûen, hosszú ideje
megbízhatóan mûködnek, azok rendszeres ellenôrzése és az esetleges vétség
szankcionálása méltányosan csökkenjen.
Nyilvános (önellenôrzésre használható) ellenôrzési eljárás kialakítása: Javasoljuk olyan a hatóság által használt ellenôrzési eljárások nyilvánossá tételét,
amely alapján a vállalkozások önmagukra nézvést is használhatnak.
A prudens mûködést és a kormányzattal
a közös gazdaságpolitikai célok teljesítése érdekében mûködési és teljesítmény
vállalásokra épülô együttmûködést
kiépítô vállalkozások számára a hatósági
eljárások ügyfélbarát intézését támogató
versenyképességi szerzôdések rendszerének kialakítása.
Ellenôrzési terv nyilvánossága és társadalmi kontroll lehetôségének megte-
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remtése: Javasoljuk, hogy az egyes hatóságok ellenôrzési tervüket, illetve annak
megvalósításáról szóló beszámolókat
hozzák nyilvánosságra, továbbá készüljön évente jelentés a hatóságok munkájáról és azok vállalkozói megítélésérôl,
amit a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanács is megtárgyal.
38. Az ügyfelekre nézve a másodfokú vagy
megismételt eljárás során kedvezôbb tartalmú határozat meghozatalához közvetlen hivatali következmény társítása (pl.
a hatóság fizetési kötelezettségeinek egy
részét terhelné a jogalkotó az ügyintézôre, szervezeti egységen belül kötelezô etikai vagy szakmai vizsgálat indítása, belsô
állásfoglalás kiadása akár a többi, azonos
hatáskörû szerv irányába is a hasonló
jogsértések elkerülésére, kötelezô szakmai / etikai képzésen való részvétel
elôírása).
39. Összevont ellenôrzés: Amennyiben
több hatóság hasonló tevékenységeket
ellenôriz, javasoljuk a kötelezô együttes
eljárást a különbözô hatósági szakterületek részérôl. Erre a Kormányhivatalok
kialakítása jó lehetôséget nyújt.
40. Elsôre figyelmeztetés elve: Amennyiben lehet, minimalizálni kell azon lehetôségeket, ahol azonnali szankció kivetésére kerülhet sor. A hatóságoknak elôször a jogszerû magatartás követésére kell
felszólítani a vállalkozásokat.
Az állammûködés elektronizálása
41. E-vállalkozás - Meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetôvé teszik, hogy a vállalkozások egy egységes,
ügyfélbarát, elektronikus felületen keresztül az állammal szembeni minden kötelezettségüknek egyszerûen eleget tudjanak tenni, a rendszeres és életszerû
adatszolgáltatás (pld. számlák leadása)
minimálisra szûkítse a cég adatszolgáltatási kötelezettségeit, a megfelelô ügyféltámogatás megszüntesse az adminisztrációs kockázatokat.
42. Elektronikus adatszolgáltatás lehetôségeinek bôvítése – Minden hatóság és
szerv számára legyen kötelezô az adatbe-
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

kérések és adatszolgáltatások ügyfélbarát
elektronikus formáinak teljes körû bevezetésére intézkedési terv kidolgozása és
megvalósítása, úgy hogy az adatigénylések 90 százaléka 2014-re, teljes köre
2016-ra elektronikusan teljesíthetô legyen.
Hiteles digitális archívum – Az üzleti
mûködéshez kapcsolódó dokumentumok
hiteles, a hatósági és bírósági eljárásokhoz használható digitális tárolását biztosító rendszer kialakítása.
Pénzügyi ösztönzôrendszer a papíralapú
adatbekérés csökkentésére – a papíralapú adatbekérés költségei évente csökkenô mértékben legyenek tervezhetôek/elismerhetôek a hatóságok és igazgatási szervek számára.
Állami adatbázisok összekapcsolása –
Annak érdekében, hogy olyan adatokat,
amelyekkel állami szerv már rendelkezik,
ne lehessen bekérni újra a vállalkozásoktól:
• az állami adatbázisok öszzekapcsolhatóságát megteremtô igazgatási elôírások kialakítására
• az adatbázisok struktúrájának összehangolására,
• az összekapcsolhatóság technikai,
szervezeti hátterének megteremtésére
van szükség.
Elektronikus aláírás lehetôségeinek bôvítése – az e-aláírás szabályozásának egyszerûsítése, a hagyományos aláíráshoz képest létezô túlbiztosítás megszüntetése.
Elektronikus fizetés a hatósági eljárásokban - a bankkártyával vagy internetes felületrôl történô utalások lehetôvé
tétele és ösztönzése az összes állami adó,
díj és illeték esetében.
Elektronikus számlázás használatának
ösztönzése a szabályozás életszerûségének erôsítésével, az e-számla állami és
hatósági alkalmazásának kötelezô elôírásával, az e-számla vállalkozói használatának ösztönzése az igazgatási szervek és az
állami szervezetek mûködése során.
Vállalkozói Portál létrehozása – A vállalkozók számára az állami elôírásokat és
azok eljárási, adminisztratív teljesítésének módját teljes körûen, megbízha-

tóan, naprakészen, közérthetôen bemutató, a vállalkozók valós élethelyzeteihez igazódó egységes internetes felület és
a hozzá tartozó ügyfélszolgálati háttér
létrehozása.

Beruházások engedélyezése
50. A leggyakoribb beruházástípusokra (pld.
raktárépület, üzemcsarnok) kerüljenek
kialakításra egyszerûsített, a szakhatóságok garantáltan gyors ügyintézését
kötelezôen elôíró eljárástípusok az engedélyezési eljárások elhúzódásának
visszaszorítása érdekében.
51. A beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások elhúzódásának visszaszorítása érdekében:
• Maximálni és radikálisan rövidíteni
kell a szakhatóság döntéshozatalára
rendelkezésre álló idôt, csökkenteni
kell a résztvevô szakhatóságok számát;
• Meg kell erôsíteni az integrált engedélyezési eljárások alkalmazását;
• Az engedélyezô hatóság szerepkörét,
felelôsségét erôsíteni kell, a szakhatóságok szerepét a döntéshozó számára készülô szakvélemény adása felé kell eltolni.
• Egységes engedélyezési hatóságot kell
felállítani az engedélyezési eljárások
elhúzódásának visszaszorítása érdekében;
52. Az érintettek engedélyezés elleni fellépése csak kivételesen indokolt esetben
akadályozhassa meg az engedélyek jogerôre emelkedését – a többi esetben fellépésük csak kártérítési igényre adhasson
jogalapot.
53. A közmû-engedélyezetés idôigényét radikálisan csökkenteni kell az engedélyezés különbözô folyamatainak összehangolásával, illetve a szakhatóságok munkájának erôsebb integrálásával, összevonásával, az érvényes határidôk, és határidô kitolódásával járó lehetôségek korlátozásával.
54. Az engedélyezett építési tervet a szakhatósági engedélyezések, a használatba-
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63.

vételi és üzembe helyezési engedélyek
kiadásának folyamata ne bírálhassa
felül – az engedély óta történt szabályozási változásokra való hivatkozással
sem.
A beruházásokhoz szükséges hatósági eljárások számát radikálisan csökkenteni
kell a helyi településrendezési elôírások
irányadóvá tételével. A hatóságok (pld.
régészet, környezetvédelem) a településrendezési elôírásokat hagyják jóvá,
ezután kihagyhatóak az engedélyezési folyamatból vagy szerepük minimálisra
csökkenthetô.
Ki kell alakítani a beruházás fôbb paraméterei alapján megállapításra kerülô az
egész engedélyezési folyamatra vonatkozó hatósági díjáltalány rendszerét.
A korábban engedélyezési keretszabályokban megengedett elemek alapján az
érintettek ne léphessenek fel az engedélyezés ellen.
Az engedélyezési fôhatóságoknak kötelezô legyen a beruházások engedélyezését
részletesen és teljes körûen bemutató
tájékoztatót készítenie és tájékoztatást
adó ügyfélszolgálatot mûködtetnie.
A cím- és ingatalnyilvántartások összekapcsolásával, a hirdetményi értesítés lehetôségével váljon egyszerûbbé és gyorsabbá a beruházás engedélyezésében
érintettek tájékoztatása.
Egy beruházás érintettjeként csak a
közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosai és haszonélvezôi, illetve ezen
ingatlanok hosszú távú bérlôi léphessenek fel.
Lehetôvé kell tenni, hogy az engedélyezéshez elegendô legyen a szükséges dokumentumok elektronikus formában
történô benyújtása.
Biztosítsák az önkormányzatok a településrendezési eszközök és a további helyi
szempontokat érvényesítô intézmények
(tervtanács, helyi fôépítész) tartalmi és
formai elvárásainak teljes körû nyilvánosságát és a részletes és megbízható tájékoztatást adó ügyfélszolgálat mûködését.
Biztosítani kell a közmûtérképek nyilvánosságát.
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Pályázati adminisztráció
64. Elszámolás, monitoring egyszerûsítése
a) Elszámoláshoz kötelezôen csatoltandó dokumentumok mennyiségének
racionalizálása, számlák elektronikus
formában való benyújtásának lehetôsége.
b) A projekt tervezett költségszerkezetében bekövetkezett kisebb változások átvezetésének lehetôsége a pályázó számára önellenôrzés formájában.
c) A monitoring jelentésekhez szükséges adatszolgáltatás rendszerének felülvizsgálata és ésszerûsítése, az indikátorok számának és adattartalmának egyszerûsítése, olyan módon,
hogy a pályázó számára is világos legyen annak célja és tartalma.
65. Támogatási kérelmek bírálati határidejének (a végsô döntés meghozatalának) ésszerûsítése és olyan, egyértelmû
szabályozás kialakítása, amely meghatározza a hiánypótlások, tisztázó kérdések
feldolgozásának határidejét egységesen
az összes Közremûködô Szervezet számára.
66. Elektronikus ügyintézés lehetôségének a megteremtése valamennyi területen, kiterjesztve azt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtására is
a) A pályázó számára biztosítani kell a
támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek elektronikus benyújtását, jelentések, monitoring adatszolgáltatás elektronikus vezetését.
b) Elektronikusan vezetett nyilvántartások esetén az ellenôrzés a nyilvántartásba való betekintéssel teljesíthetô legyen és az adatokat elegendô
legyen elektronikus formában
megôrizni.
c) A pályázati információs rendszer tájékoztatási funkcióinak bôvítése
olyan módon, hogy a vállalkozók
számára elôre jelezze az elbírálás, lebonyolítás folyamán várható lépések
idôpontját (hiánypótlás, döntéshozatal, támogatási határozat)
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67. Pályázat benyújtásának egyszerûsítése:
a) Könnyen értelmezhetô, a pályázatban való részvételrôl gyors, megalapozott döntést elôsegítô pályázati
kiírások, pályázati dokumentáció
rendszerének kialakítása.
b) Meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a pályázónak ne kelljen állami társszerveknél már rendelkezésre álló igazolásokat benyújtania, ezt
a Közremûködô szervezet tudja ellenôrizni az adatbázisokból.
c) Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal a kezelésében lévô mikro
vállalkozások számára kiírt pályázatok kiírási, benyújtási gyakoriságának, a pályázati idôszak hosszának
életszerûvé tétele.
68. Közremûködô Szervezetek hatékony,
ügyfélbarát mûködésének kialakítása:
a) Ügyfélszolgálatok mûködtetésének
javítása, olyan módon, hogy könnyen elérhetô, értelmezhetô információ (szükség esetén személyes
egyeztetés lehetôsége) álljon a pályázók rendelkezésére.
b) Meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a tájékoztatás során megfogalmazott ajánlások, iránymutatások az elbírálás során is kötelezô érvényûek legyenek.
c) Egységes eljárások és határidôk
kialakítása, amely lehetôvé teszi a
kiszámítható mûködést.

Közbeszerzés
69. A közbeszerzési eljárások során az új
törvény kínálta lehetôségekkel élve az
adminisztrációs terhek csökkentése érdekében
a) kötôerôvel nem bíró irányelvek
kialakítása az egyes közbeszerzési eljárásrendek fejlesztésére, amelyek
teljesítésérôl az ajánlatkérôk évente
beszámolnak;
b) minta eljárásrend készítése (Vállalkozásbarát Közbeszerzés), amely az
adminisztratív terhek alacsony szinten tartását biztosító pontokat hatá-

rozná meg, amelyeket az ajánlatkérôk saját eljárásrendjükbe szabadon
felvehetnének
Az új közbeszerzési törvény elôkészítése során sikerült érvényre juttatni azt a szemléletet, miszerint a nemzeti értékhatár alá
esô beszerzések esetében az ajánlatkérôk
saját eljárási szabályzatokat alkothatnak,
amelyek csak a közbeszerzési törvényben
foglalt alapelveknek (a verseny tisztaságának, átláthatóságának biztosítása, nyilvánosság, a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelôs gazdálkodás) kell megfelelniük. Ezzel a kisebb értékû beszerzések
esetében az eddigi adminisztrációs kötelezettségek gyakorlatias és számon kérhetô
eljárásokká alakulnak – támogatva a kis- és
középvállalkozások érdemi megjelenését a
közbeszerzési piacon.

Agrárium
70. ôstermelôk, családi vállalkozások, agrár
mikro-, kis és közepes vállalkozások
dokumentációs kötelezettségeinek (pl.
permetezési és növényegészségügyi napló, takarmányozási napló) átfogó felülvizsgálata annak érdekében, hogy a legkisebb vállalkozások
• a kötelezettség alóli teljes egészében
mentesülhessenek;
• ahol a kötelezettség alóli kikerülésre
nincsen lehetôség teljes körben, ott
részleges mentesítésre nyíljon lehetôség (pl. bizonyos méret, tevékenység
volumen, bevétel alatt, vagy induló
vállalkozások esetében);
• ahol a kötelezetti kör nem csökkenthetô, ott egyszerûbb tartalmi / formai
elvárások vonatkozzanak rájuk.
71. Borászati intézkedéscsomag keretében
a termékpálya szabályozórendszerének
egyszerûsítése és ésszerûsítése, a versenyhátrányt okozó rendelkezések felülvizsgálata – így többek között:
a) egyszerûbb jövedéki szabályozás (zárjegy nyilvántartás, jövedéki bevallások egyszerûsítése, a házi pezsgô elôállításának lehetôvé tétele jövedéki le-
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tét nélkül. Esetlegesen: a pezsgô esetében jövedéki adó helyett 8-10 Ft/l
forgalombahozatali járulék bevezetése; csak a kiviteli / behozatali tevékenységet folytatók legyenek jövedéki adó kötelesek a bor esetében)
b) egyszerûbb, számon kérhetô, szakmai
indokokból is megfelelô dokumentáció: pincekönyv tartalmának egyszerûsítése, a veszteség elszámolása a
tényleges mértékben és ne normák
szerint történjen sor, táblatörzskönyv
adminisztrációjának egyszerûsítése)
c) forgalomba hozatalhoz szükséges
vizsgálatok számának csökkentése,
kis mennyiségû bor lehetô legalacsonyabb költséggel történô bevizsgálásának lehetôvé tétele; a termelô elsô
négy termékének ingyenes bevizsgálása a forgalombahozatali járulékból
történô fedezésével
d) hatósági mûködés összehangolása –
pl. a földhivatal és a Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal ne végezzen
párhuzamos ellenôrzéseket, a bor ellenôrzésével kapcsolatos ellenôrzések központosítása a Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatalhoz.
72. A mezôgazdaságban felhasznált gázolaj
utáni jövedékiadó-visszaigénylés egyszerûsítése
a) az egységes terület alapú támogatási
kérelemmel egy idôben történô benyújtás lehetôvé tételével; vagy
b) járjon minden gazdának átalány formájában, ha nem kíván tételes elszámolást benyújtani.
73. Termelôi vásár fogalmának megteremtése
(számla-, ill. nyugtaadási kötelezettségek
megszüntetése háztáji elôállítókra, egyszerûbb piacalakítási szabályok kialakítása)
74. Mezôgazdasággal kapcsolatos hatósági
eljárások egyszerûsítése
a) Az eljárás gyorsítása és költségeinek
csökkentése azáltal, hogy egységes
környezethasználati engedélyezés során a mezôgazdasági tevékenység
alapján szakmailag indokolható vizsgálatok és eljárások kerüljenek csak
lefolytatásra. Az engedély ötéves érvényességi idejének emelése vagy az
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évente fizetendô felügyeleti díj megszüntetése.
b) A vízjogi üzemeltetési engedély
beemelése az egységes környezethasználati engedélybe.
c) Szakhatósági eljárások során az eljáró
hatóság ne mérlegelhesse egyoldalúan
mikor kéri – az eljárási díjának 130.000
forintos növelését eredményezve –
környezeti hatások felmérését.
75. Területalapú támogatások igénylése
esetén önellenôrzés formájában korrekció lehetôségének megteremtése
76. A földhasználati nyilvántartással kapcsolatos adatbázisok átalakítása és korszerûsítése: már létezô adatbázisokból
legyen kinyerhetô a földhasználati igazolás annak érdekében, hogy azokat a gazdák helyett a hatóságok maguk be tudják
szerezni az eljárások során.

Környezetvédelmi szabályozás
77. A környezetterhelési díj bevallásának
egyszerûsítése és éves fizetési kötelezettséggé alakítása. Az adatszolgáltatás
átalakítása annak érdekében, hogy a hatóság számára közölt adatokból az adóhatóság maga állapíthassa meg a fizetendô
összeget.
78. Hulladék nyilvántartás egyszerûsítése a
nem veszélyes hulladékokról naprakész
nyilvántartást csak bizonyos tevékenységek (pl. integrált szennyezés-megelôzési
és csökkentési rendszerek mûködtetésére
köteles üzemek) során kelljen vezetni.
79. Az egységes környezetvédelmi engedélyezési eljárás ritkábbá tétele érdekében
javasoljuk, hogy a vállalkozók választása
alapján:
• tevékenységben bekövetkezett jelentôs változás hiányában az engedély
korlátlan idôre legyen érvényes, ha
fennmarad éves felülvizsgálati kötelezettség, amelynek során a vállalkozó tájékoztatást kap az elérhetô legjobb technikák bevezetésének lehetôségérôl.
• az engedély 5 éves idôkorlátra kerül
kiadásra, azonban az éves felülvizsgá-
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latok megszüntetésre kerülnek. A hatóság ad-hoc eljárásokat az engedélyben foglaltak teljesítettségének ellenôrzésére továbbra is lefolytathatna.
80. Az egységes környezetvédelmi engedélyezési eljárás gyorsítása érdekében javasoljuk, hogy azokban az esetekben,
amelyek a jogszabály erejénél fogva a hatósági döntéstôl függetlenül hatásvizsgálat kötelesek, legyen lehetôség az elôzetes vizsgálat vagy elôzetes konzultáció elhagyására. A környezethasználó kockázatára az eljárás legyen megindítható a
részletes környezeti hatásvizsgálattal.
81. Adatbázis kiépítése a környezethasználattal járó eljárások során felhasználandó adatok megosztására. A hatóságok
számára a saját eljárásához szükséges
mértékben elérhetô adatbázis legyen alkalmas:
• a párhuzamos hatósági adatigények
kiszûrésére;
• a felesleges, szakmailag indokolatlan
adatbekérések megszüntetésére;
• elektronikus adatszolgáltatás teljesítésére;
• az egyes adatokban bekövetkezett
változások egyablakos bejelentésére;
• a környezetvédelemmel kapcsolatos
tevékenységek átláthatóságának javítására, a jogszabályok megkerülésével
mûködô vállalkozói mûködés visszaszorítását célzó ellenôrzési gyakorlat
megalapozására.
Az adatbázis
• 2012. január 1-tôl a terjedjen ki az
adatbázis fogja át az egységes környezethasználati engedélyezés során felhasználandó adattartalmakat, légszennyezô anyagok kibocsátásával, a
felszíni vizek védelmével, valamint a
hulladékok nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokra
• majd 2013. január 1-tôl kerüljön alkalmazásra valamennyi, környezethasználattal összefüggésben szükséges
hatósági eljárásban.
82. A vízjogi üzemeltetési engedély kerüljön be az egységes környezethasználati
engedélyezés rendszerébe, így nem kellene arra külön engedélyezési eljárást

fenntartani azoknak, akik egységes környezetvédelmi engedély megszerzésére
kötelezettek.
83. A környezetvédelemmel kapcsolatos eljárások során az ügyfelekre vonatkozóan alkalmazott egyedi azonosítók
(KÜJ, KTJ, GLN) felváltása más eljárások során is használt, már meglévô azonosítókkal (pl. adószám, cégjegyzékszám),
ezáltal az egyedi azonosító igénylésére vonatkozó kötelezés megszüntetése.
84. Kiemelt ügyfélkapcsolati ügyintézôi
rendszer kiépítése a Környezetvédelmi
Felügyelôségeken: a több felügyelôség
illetékességi területén érdekelt jelentôs
vállalkozások, illetve az egy felügyelôség
illetékességi területén érdekelt, de jelentôs környezethasználók számára egy
„ügyfélkapcsolati ügyintézô” kinevezését.

Termékdíj
85. A csomagoláson kívül más termékcsoportok esetében is nyíljon meg a termékdíj átalány fizetés lehetôsége.
Az új termékdíj törvényen számos adminisztratív tehercsökkentést eredményezô
javaslatunk átvezetésre került:
• a csomagolás esetében a gyártó fizeti
meg a jövôben a termékdíjat mintegy
35.000 fôvel csökkentve a kötelezetti
kört
• a kis mennyiségû csomagolást elôállítóak számára átalány fizetésére nyílik
lehetôség
• a termékdíjjal kapcsolatos adminisztráció egyablakossá alakult és egy bejelentkezéssel több kapcsolódó adatszolgáltatás is teljesítésre kerülhet
• az ügyintézés során a közel 10 alkalmazott kód közül csupán 2 marad
• 2013-tól a cégek opcionálisan vállalhatják, hogy a rendszeres negyedévi bevallás helyett az elôzô év azonos idôszakában fizetett termékdíj 120%-át fizetik be. Ezzel mentesülnek a negyedéves
bevallás alól, és év végén a tényleges
kötelezettségük szerint elszámolhatnak.
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Élelmiszerbiztonság
86. Az állam készítsen ajánlást, amely egyszerû és gyakorlatias módon rögzítse az
EU által elvárt alapelveknek megfelelô
higiéniai elôírásokat. A közvetlenül a fogyasztónak, vagy vendéglátó vállalkozás
számára értékesítô mikro és kisvállalkozások vállalkozások mentesüljenek a
HACCP rendszer szigorú és részletes
elvárásai alól, ha ezen ajánlásnak megfelelôen alakítják ki mûködésüket, és
vezetik az ajánlásban foglalt mintadokumentációkat. Az iránymutatásnak való megfelelés minden jogszabályi kötelezettség kielégítésre kerüljön, amelynek
megtartását a hatóság ellenôrizhetné.
87. Vendéglátó vállalkozások számára kötelezô anyaghányad nyilvántartások (felszolgált ételek összetételének részletes
dokumentálása) megszüntetése.
88. Élelmiszerelôállító vállalkozások számára
kötelezô gyártmánylap készítési kötelezettség (a termékek összetételének részletes dokumentálása) megszüntetése.
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92. A gépjármû hatósági nyilvántartás és a
mûszaki adatbázis egyesítése és a Közlekedési Hatóság fennhatósága alá helyezése.
93. Egyablakos ügyintézés: a jármûigazgatási
eljárások (okmányirodák hatásköre) fizikailag ne különüljenek el az engedélyezéssel kapcsolatos ügymenettôl
(Nemzeti Közlekedési Hatóság). A
Nemzeti Közlekedési Hatóság megyei kirendeltségeinél okmányiroda is mûködjön vagy legyen egy helyen elintézhetô
mindkét eljárás.
94. A vezetôi engedélyek és a gépjármûvezetôi kártyák érvényességi idejének összehangolása vagy egységesítése
egy okmányban, úgy hogy a gépjármûvezetôi képesítést a gépjármûvezetôi
engedély tartalmazná.
95. A gépjármûadó nagyságának egységesítése teherszállító jármûvekre, vagy a légrugós gépjármûvek súlyadókedvezményének
önbevallásos alapú megállapítása és felülvizsgálata a mûszaki ellenôrzéseknél.

Cégjog
Fuvarozás
89. Fuvardokumentációk elektronizálása.
Helyszíni ellenôrzés során a sofôrnek elég
legyen a jogosítványát és a forgalmit magánál tartania belföldi szállításnál. Minden más adat legyen lekérdezhetô elektronikusan az ellenôr számára. Legalább az
opció legyen meg rá, hogy a fuvarozók
használhassák ezt a lehetôséget.
90. A CMR nemzetközi fuvarokmányt (a
fuvarozási szerzôdés megkötését és az áru
átvételét igazoló okmány) ne kelljen szigorú számadási bizonylatként kezelni.
Máshol sem kell szigorú számadási bizonylatként kezelni Európában.
91. A hatóságok közötti adatátadás javítása.
Például: A fuvarozási engedély megadása során a Nemzeti Közlekedési Hatóság
kérje ki közvetlenül a NAV-tól az adótartozás hiányáról szóló igazolást. Az okmányirodák ne a vállalkozótól kérjék be
a cégkivonatokat a jármûigazgatási eljárásoknál, hanem a Cégbíróságtól.

96. Az állam által biztosított nyilvános céginformációk körének bôvítése - 5 évre
visszamenôlegesen kereshetô legyen a
megszûnt / felszámolt cégek tulajdonosi
háttere, vezetô tisztségviselôi köre, a
megszûnés oka, a ki nem elégített követelések összege.
97. Mintaszerzôdés alkalmazása esetén ügyvéd nélkül is lehessen céget alapítani a
Kormányhivatalokban/Ügyfélkapu alkalmazásával.
98. A korlátozott felelôsség áttörése: csalárd
cégtulajdonosok újabb cégalapításának
korlátozása.
99. A vállalatok reorganizációját segítô
csôdeljárásban az egyezség megkötésének megkönnyítése

Vállalkozói jogviták
100. Gazdasági Bíróság felállításával a vállalkozók jogvitáit gyorsan és hatéko-
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nyan, magasabb szakmai ismeretek birtokában intézni képes intézmény és személyi kör létrehozása
101. Kisértékû perek további kiemelése az
eddigi tapasztalatok alapján, intézményfejlesztéssel támogatott csökkentese a határidôknek - a kis perértékû eljárásokra vonatkozó egyszerû és átlátható, gyakorlatias megközelítésû szabályozás megteremtése.
102. A Gazdasági Bíróságon belül vagy a jelenlegi gazdasági kollégiumi rendszeren
belül gyors, a vállalkozók jogainak valós védelmet nyújtani képes eljárásrend megteremtése:
• e-bíróság: 2013-ig teljes elektronikus eljárásrend megteremtése
• az eljárás elhúzását akadályozó szervezeti és eljárási mechanizmusok
beépítése
• tárgyalási napok, a kirendelhetô
szakértôk számának korlátozása
• nagyobb tér teremtése az aktív bírói
pervezetô magatartásnak
• a követelés kielégülésének valószínûségét fokozó jogintézmények lehetôségének vizsgálata (biztosítékadás, kötelezettségvállalás különbözô formái)
• pernyertessége esetén a kkv kérhesse az ítélet azonnali végrehajthatóvá nyilvánítását, hamarabb hozzájutva jogos igényéhez.
103. Üzleti mediáció népszerûsítése, a mediátorok eredményességét és szakmai ismereteit tükrözô honlap létrehozása
104. Szakmai és vállalkozói szervezetek választottbírósági
szolgáltatásainak
megerôsítése, képzése, a kis perértékû
eljárások hatékony intézésére való alkalmassá tétel

Az adminisztrációs terhek további
növekedésének megakadályozása
105. Az adminisztrációs terheket feleslegesen növelô javaslatok kiszûrése - A

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

vállalkozói adminisztratív terheit növelô jogszabály elôterjesztéseket a kormány ne vegyen napirendjére, hacsak
az adminisztratív tehernövekedés elkerülhetetlenségét és indokoltságát külön
bemutató érveket az erre kijelölt felelôs
személy vagy testület nem hagyja jóvá.
Évente javaslatcsomag kidolgozása a
vállalkozások adminisztratív terheinek
csökkentésére a vállalkozóktól, hatósági és kormányzati vezetôktôl, a kormánytisztviselôktôl érkezô javaslatokra, szakértôi elemzésekre és nemzetközi
tapasztalatokra építve
A hatósági és jogalkotási munkával
kapcsolatos folyamatos vállalkozói
visszacsatolást lehetôvé tévô internetes
felületre és rendszeres fórumokra épülô
konzultációs rendszer felállítása,
amely biztosítja a vállalkozók számára
legfontosabb szempontok érvényesítését, ennek érdekében vállalkozói panel
kialakítása.
A jogszabályok gyakori módosítását
korlátozó jogalkotási eljárások kidolgozása és bevezetése.
Hatásvizsgálat- Minden a vállalkozói
üzleti környeztet befolyásoló elôkészítés
alatt álló jogszabály, kormányzati döntés esetében, a vállalkozói adminisztratív terhekre gyakorolt hatás vizsgálatára van szükség.
A vállalkozói adminisztratív terhek
csökkentésével kapcsolatos feladatokat
ellátó szervezeti egység felállítása.
A vállalkozós adminisztrációs terheinek növelését elkerülô, azt csökkentô
jogalkalmazási, jogszabály-elôkészítési
gyakorlatok kialakítása és terjesztése.
A vállalkozókkal és szervezeteikkel, illetve az állami szervekkel együttmûködve éves jelentés készítése a kormány számára, amely beszámol a kormányzat, a kormányzati szervek, az önkormányzatok és a bírósági mûködés
vállalkozói adminisztratív terhekre gyakorolt hatásáról.
Nemzetgazdasági Minisztérium
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Élénk az érdeklôdés
az Agrár Széchenyi Kártya iránt
A kiemelten kedvezô konstrukció
a teljes mezôgazdasági spektrum számára elérhetô

Az agrárium régi kérése teljesült szeptember 1-jétôl azzal, hogy a KA-VOSZ Zrt. a
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával - a Széchenyi Kártya Program agráriumra való kiterjesztéseként – elindította az
Agrár Széchenyi Kártya konstrukciót. A
Kormány a mezôgazdasági szektorra szabott egyedi hitellehetôséggel a mezôgazdasági termékek elôállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdô-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezôgazdasági
ôstermelôk, családi gazdálkodók, egyéni
vállalkozók, illetve társas vállalkozásként
mûködô kis- és középvállalkozások pénzügyi helyzetén kíván segíteni. A kedvezményes hitelkonstrukció iránt máris jelentôs

az érdeklôdés, és beérkeztek az elsô hitelkérelmek is.
A magyar mezôgazdaság presztízsének elmúlt évtizedekben történt drasztikus csökkenését követôen 2010-ben Magyarország Kormánya deklarálta, hogy kiemelt figyelmet fordít a hazai agrárgazdaságra, és tíz évre lefektetett vidékstratégiával valamint ágazati programokkal állítja vissza a hazai agrárium gazdasági súlyát és tekintélyét. Ennek részeként indult el szeptember 1-jén az Agrár Széchenyi
Kártya konstrukció, mellyel a kormány ahhoz
nyújt támogatást, hogy az agrárgazdaság szereplôi könnyebben juthassanak finanszírozási
forrásokhoz.
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A KA-VOSZ Zrt. által kidolgozott, egyedülálló hitelkonstrukciót a mezôgazdasági termékek elôállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdô-, vad- és halgazdálkodással
foglalkozó mezôgazdasági ôstermelôk, családi
gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas
vállalkozásként mûködô kis- és középvállalkozások vehetik igénybe. Az Agrár Széchenyi
Kártya révén elérhetô, szabad felhasználású
folyószámlahitel kamatához az állam évi 2 százalék kamattámogatást biztosít, és a kezességi
díjtámogatás révén az AVHGA készfizetô kezességvállalásának az éves díja is kedvezményes mértékû (általános díjon 0,95 százalék).
A konstrukcióval elérhetô hitel feltételei tehát jóval kedvezôbbek a piacon megszokott
kondícióknál. Az Agrár Széchenyi Kártya forgalmazását elsô körben a Volksbank és az
OTP Bank kezdte meg, ám a pénzintézetek
köre folyamatosan bôvülni fog. A Takarékszövetkezeti hálózat az informatikai fejlesztések
befejezése után azonnal megkezdi a Konstrukció értékesítését. Az egy, kettô vagy három
éves lejáratú folyószámlahitel hitelkeretének összege minimum 500.000,- Ft, felsô
határa 25 millió Ft.
A hiteligénylés elôre megszabott feltételekhez kötött; az igénylônek – egyebek mellett - 15 millió forint hitelösszegig egy, azon

felül pedig két lezárt, teljes éves gazdálkodói
múlttal és a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) által kiadott regisztrációs
számmal kell rendelkeznie, nem lehet lejárt
köztartozása vagy késedelmes hiteltartozása.
A kérelmezôk hitelhez jutását minden
esetben az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány (AVHGA) készfizetô kezességvállalása segíti. Ezen kívül 15 millió Ft hitelösszegig csupán az elôírt magánszemély készfizetô kezességvállalása szükséges, tehát a vállalkozások ezen hitelösszegig tárgyi biztosíték
nélkül juthatnak Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez. 15 millió Ft feletti hitelösszeg esetén, a hitelnyújtó és az AVHGA által elfogadott egyéb fedezet – ingatlan, ingóság – bevonása is szükséges. A hitel visszafizetése a futamidô végén, lejáratkor egy összegben esedékes.
Új korszak kezdôdik azzal, hogy a mezôgazdászok olyan új hitellehetôséggel gazdagodnak, amely segít visszaállítani a vidék régi erejét – mondta el dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Agrár Széchenyi Kártya
budapesti bemutatóján. Fazekas hozzátette:
régi igény az agrárium részérôl, hogy elérhetô
legyen az a lehetôség, amely a gazdaság többi
szereplôje számára már 2002. óta rendelkezésre áll. A kormányzat elkötelezettségét bizo-
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nyítja, hogy ez a lehetôség most adottá vált
ezen ügyfélkör részére is.
Az igénylés feltételeirôl szólva Krisán
László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója megjegyezte: hónapok óta tartó kemény munka
révén a Résztvevô Szervezetekkel (köztük a
forgalmazó hitelintézetekkel, az AVHGA-val,
a támogatások lebonyolításában közremûködô Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal) olyan konstrukciót sikerült kialakítaniuk,
amely révén a bankszektor szívesebben ad hitelt az igénylô vállalkozásoknak.
A Széchenyi Kártya Program régi ars poeticája, hogy a mûködôképes, sikeresen dolgozni kívánó vállalkozásokat támogatja. A vezérigazgató hozzátette: a rendszer kidolgozásakor
mindent megtettek annak érdekében, hogy az
igénylôket megkíméljék a felesleges papírmunkától. A hitelkérelmek befogadását végzô
KA-VOSZ Zrt., VOSZ és területi kereskedelmi és iparkamarák irodáinak munkatársai
minden olyan ügyintézési teendôben segítenek, amely az igénylés során felmerül.
A Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelôs államtitkára, dr. Feldman
Zsolt rámutatott: az elmúlt években megváltozott banki finanszírozás igényli az állami szerepvállalást. Ma is számos hitelintézet nyújt az
agráriumnak különbözô finanszírozási konstrukciókat, ám mindemellett a kormányzat
fontosnak tartotta az állami jelenléttel
megerôsíteni a lehetôséget, amely révén egy
kifejezetten versenyképes konstrukció jött
létre.
A KA-VOSZ Zrt. szerepét emelte ki dr.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke is, aki szerint a KA-VOSZ
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Zrt. olyan szervezet, amely sikerrel végrehajtja elhatározásait, ezért az Agrár Széchenyi
Kártya eredményessége is jogos várakozás.
Parragh valószínûsítette azt is, hogy a közeljövôben újabb, akár az agráriumhoz kapcsolódó
konstrukciókat mutathatnak be a program
keretében.
A VOSZ képviseletében jelenlévô dr. Dávid Ferenc elmondta: a Széchenyi Kártya
Program egyik tapasztalata az, hogy a kezdeményezés direkt munkahelyteremtô képességgel bír. Miért lenne ez másként az Agrár Széchenyi Kártya esetében – tette fel a kérdést a
fôtitkár.
Dr. Herczegh András, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány ügyvezetô igazgatója kiemelte: tapasztalataik szerint az agrárágazatban a bukási arány jóval alacsonyabb
más ágazatoknál, amely szintén a program sikerét valószínûsíti, és egyben lehetôvé teszi az
Agrár Széchenyi Kártya kiemelten kedvezô
feltételeit.
A Széchenyi Kártya Program többi eleméhez hasonlóan, az Agrár Széchenyi Kártya kérelmezôi a hiteligényükkel a Vállalkozók és
Munkáltatók
Országos
Szövetségéhez
(VOSZ), a Területi Kereskedelmi és Iparkamarákhoz, illetve a KA-VOSZ Zrt. irodáihoz
fordulhatnak országszerte.
A további részleteket, az igénylési feltételeket és a hitelkérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat a KA-VOSZ Zrt. honlapján (www.kavosz.hu) található Agrár
Széchenyi Kártya Üzletszabályzata tartalmazza.
KA-VOSZ Zrt.
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Sajtóközlemény

Az egykulcsos szja
megteremtésének lépéseirôl
Munka és családbarát adórendszert vezet be
Magyarország. A kormány még 2011-ben
tért át az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadóra és a családi adórendszerre. 2012ben a kormány befejezi a munkát és családokat támogató adórendszer kiépítését, általánossá téve az arányos adózást. A legfontosabb lépéseket az alábbi 10 pont tartalmazza.
1.

2.

A kormány a hazai közteherviselési rendszer felülvizsgálata, a gazdasági szereplôk
véleményének megismerése, illetve az
adózással kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok, tendenciák áttekintése után határozott 2010 tavaszán a személyi jövedelemadó rendszer gyökeres átalakításáról. Az
említett átalakítás kapcsán több cél fogalmazódott meg. Ilyen cél volt a személyi jövedelemadózás rendszerének leegyszerûsítése, az arányosság, az egyenlô társadalmi
szerepvállalás megteremtése, az adóterhelés csökkentése és az adóbázis szélesítése.
A fenti sarokkövek meghatározásán túl a
kormány úgy döntött, hogy a mai tragikus demográfiai helyzeten is változtatni
fog, mivel a kívánt gyermekek világrahozatalának és nevelésének támogatása az
egész társadalom alapvetô érdeke. Hazánk elérkezett az utolsó perceihez a demográfiai krízis megfordításához. Ezért az
arányos, munkaközpontú gazdaság felé
vivô adórendszerben bekövetkezett egy
szemléleti váltás is, miszerint az állam a
gyermek neveléséhez szükséges jövedelmet a családnál hagyja, nem adóztatja. A
kormány ezzel nyilvánítja ki, hogy e jövedelemhez az adóztató államnak nincs
köze, abból adólevonást nem érvényesít.

Ezen célok teljesülése a mai napig prioritást élvez. Az idei törvénymódosításokkal a kormány garanciát vállal arra, hogy
megteremti az egykulcsos, arányos személyi jövedelemadózás rendszerét.
3.

A kormány elkötelezetten támogatja a
munkaközpontú gazdaság felé vivô adórendszer létrejöttét. Ennek megfelelôen a
lehetô legnagyobb mértékben megtisztítja
az adórendszert a torzító elemektôl. Vagyis
egyidejûleg kivezetésre kerül az adójóváírás
és a szuperbruttósítás intézménye. A kormány, ahhoz, hogy az adórendszer átalakításának hátrányos hatásait semlegesítse minden lehetséges intézkedést meg fog hozni.

4.

Elsô lépésben bérpolitikai eszközeit felhasználva javaslatot fog tenni a Nemzeti
Gazdasági és Társadalmi Tanácsnál
(NGTT) a minimálbér 92.000 forintra,
valamint a garantált bérminimum
108.000 forintra történô emelésére.

5.

Továbbá fenntartja költségvetési szférában jelenleg is mûködô kompenzációs
rendszert, amely eredményeként 2012ben sem csökkenhet senkinek a havi
nettó jövedelme.

6.

Emellett a versenyszférára vonatkozóan
5%-os béremelési ajánlást tesz. A kormány azonban ezekkel az intézkedésekkel
még nem tekinti befejezettnek az adórendszer átalakítását. Kiemelten fontosnak tartja, hogy az adórendszer átalakítása során a munka világának valamennyi
legálisan munkát vállaló, hátrányosan
érintett szereplôje ne járhasson rosszul.

Szervezeti Hírek

30
7.

Ennek megfelelôen az állam ki fogja venni a részét a munkáltatók megnövekedett terheibôl. Ezért az állam az NGTT
ülésén javasolni fogja, hogy a szociális
partnerekkel közösen elfogadott béremelési ajánlás feletti béremelés egy részét a
munkáltatónak részben visszatérítse.

8.

A kormány tisztában van azzal, hogy a
béremeléseket követôen is lehetnek olyan
munkavállalók, akik rövidtávon nettó keresetcsökkenést szenvedhetnek el az adórendszer átalakítása miatt. Ezért létrehoz
egy olyan célzott kompenzációs rendszert,
amely azokat a munkavállalókat segítené,
akik ténylegesen alacsony jövedelemmel
rendelkeznek, és nem kapnak „jövedelemkiegészítést” a fekete- és szürkegazdaságból. Az érintett munkavállalóknak a
Nemzeti Adó és Vámhivatal felé kell igazolniuk a pozícióromlást, valamint nyilatkozni arról, hogy nincsen egyéb, be nem
vallott, vagy nem megfelelôen bevallott
jövedelmük. Ezt követôen a NAV juttatja
számukra a kompenzációt. A kompenzáció végsô összege az éves jövedelem alapján lesz meghatározva, de a munkavállalók elôlegben részesülhetnek.

9.

Természetesen a fenti kompenzációs
rendszer mûködéséhez a kormánynak a
bevételi erôforrásokat is biztosítania kell,
melyet a kormány a személyi jövedelemadó rendszerén belül kíván megtenni.
Mindaddig, amíg az egykulcsos adó bevezetése bárkinek is jövedelem kiesést okoz,
addig az eddigi adóterheknél alacsonyabb
mértékû, átmeneti jellegû hozzájárulást
kell fizetni a havi bruttó 202.000 forint
feletti jövedelemmel rendelkezô munkavállalóknak. Az intézkedés csak az értékhatárt meghaladó részt érinti.

adózás, amelynek végül minden munkavállaló élvezheti az elônyeit. Ebben a
munkavállalást és családokat támogató
új szemléletben a jövedelemszintjétôl
függetlenül mindenki egyenlô mértékben fog részt vállalni a közterhekbôl. A
kormány ezzel új értelmet ad a társadalmi igazságosság fogalmának.
+1 A kormány kiemelt célja hogy megkezdje az egészségügyi alap saját lábra állítását. Csak így lehet garantálni a rendszer
mûködésének fenntartását, és az ellátás
biztonságát, mivel az elôzô kormányok
idején az egészségügyi alapot gyakorlatilag szétverték, aminek folytán az egészségügyi rendszer az összeomlás szélére került. Az egészségügy a nemzeti megmaradás és megújulás egyik záloga.
A kormány kiemelt prioritásként tekint a
magyar emberek egészségének megôrzésére,
óvva ezzel nemcsak a mostani, hanem a jövô
nemzedékek egészségi állapotát. Csak abban
az esetben várhatjuk az egészségügy hatékony
átalakítását, ha azt pénzügyileg is talpra tudjuk állítani. Az egészségügy finanszírozása az
utóbbi években hatalmas tôkeinjekciókat követelt az államtól, amelynek komoly szerepe
volt az adóssággenerálásban, azaz az államadósság növelésében.
A kormány az egészségügy finanszírozási
oldalának rendbetételéért javasolja a munkavállalókat terhelô egészségbiztosítási járulék
1% ponttal történô megemelését. Azt a kérdést, hogy ezt a járulékemelést be kell-e vonni az adórendszer átalakítása miatt kompenzációba – és ha igen, milyen mértékben – a kormány a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács egyeztetésein kívánja megvitatni.
Budapest, 2011. szeptember 20.

10. A fentiek szerint elôre látható idôn belül
megvalósul az igazi, arányos, egykulcsos
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„Mit tehetnek a munkaerô kölcsönzô
és közvetítô vállalkozások
a kormány foglalkoztatási céljainak
elômozdítására?” – szakmai konferencia
Kerekasztal konferencia annak érdekében,
hogy a munkaerô kölcsönzô és közvetítô
vállalkozások eredményesebben segítsék a
foglalkoztatás bôvítését
A VOSZ és BKIK (Humánpolitikai Szolgáltatók Szakmai Osztálya, GSZT )október
14-én 9.00 órai kezdettel közös szakmai kerekasztal konferenciát szervez a BKIK Krisztina
kôrúti székházában „Mit tehetnek a munkaerô kölcsönzô és közvetítô vállalkozások a
kormány foglalkoztatási céljainak elômozdítására?” címmel.
A kerekasztal konferencia védnökéül felkérjük Szatmári Kristófot, államtitkárt, a
BKIK elnökét, és meghívjuk a Foglalkoztatási
Hivatalt, valamint a munkaerô kölcsönzô és
közvetítô szakmai egyesületek, a Személyzeti
Tanácsadók Magyarországi Szövetsége és a
Magyar Munkaerô-kölcsönzôk Országos Szövetsége vezetôit és tagvállalatait.
A munkaerô kölcsönzô és közvetítô cégek
tevékenységükkel jelentôs mértékben hozzájárulnak a foglalkozatás rugalmasabbá tételén
keresztül a vállalkozások átmeneti foglalkoztatási problémáinak kezeléséhez és ezáltal a
kormány foglalkozatás bôvítésére irányuló
céljainak megvalósításához. Közismert, hogy
az EU jogharmonizációs folyamathoz kapcsolódóan már eddig is jelentôs változásokra került sor a munkaerô kölcsönzést szabályozó
jogszabályokban és az elkövetkezôkben
újabb, fontos változásokra fog még sor kerülni, és az, hogy ezek a jogszabályi változások
milyen jellegûek lesznek, nagymértékben
meg fogják határozni a munkaerô kölcsönzô
vállalkozások munkájának eredményességét.
A tanácskozáson meg fogjuk vitatni az NGM
és a Foglalkoztatási Hivatal képviselôivel, illetve a kérdés tapasztalt jogi szakértôivel a
tervezett jogszabályváltozásokat és azok vár-

ható hatását a munkaerô kölcsönzô tevékenységre.
A kerekasztal beszélgetés szervesen illeszkedik a Foglalkoztatási Hivatal azon korábban
elindított kezdeményezéseihez, amelyek során
az egyes ágazatokban mûködô vállalkozásokat,
valamint a munkaadói szervezeteket folyamatosan tájékoztatták a munka világát érintô új
fejleményekrôl, valamint a Foglalkoztatási Hivatal munkaadóknak nyújtott szolgáltatásairól. A VOSZ és a BKIK nagy mértékben hozzá tud járulni ehhez az információáramláshoz,
részben az október 14-re szervezett kerekasztal
beszélgetésekhez hasonló rendezvények szervezése, részben a rendelkezésre álló rendszeres
kiadványok és hírlevelek felhasználásával.
Reméljük, hogy az október 14-re tervezett
kerekasztal beszélgetés segíteni fogja ezt az információáramlást és hozzájárul a munkaerô
kölcsönzô és közvetítô vállalkozások munkáját eredményesebbé tevô szabályozási környezet kialakításához.

Dr. Kiss Zoltán BKIK alelnöke
és Dr. Árva László ESSCA üzleti fôiskola
professzora a kerekasztal konferencia
kezdeményezôi
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Kínában védjegy: VOSZ NÓGRÁD

Guizhou tartomány délnyugat Kínában található, kétszer akkora területû, mint magyarország és négyszer annyian lakják.
2011. július 23 – 31. között Nógrád megyei
delegáció volt a kínai tartományban. Ott
több tárgyalást és megbeszélést követôen írták alá az Együttmûködési szerzôdést : Guizhou Külkapcsolati Hivatal igazgatója,
Nógrád megye Közgyûlésének alelnöke és
Gazsi Ferenc a VOSZ Nógrád megyei szervezet elnöke. Ebben megfogalmazzák a gyártástechnológia szellemi exportjára, egymás
megyéiben munkahelyteremtésre, a kutatásfejlesztési együttmûködésre, a kereskedelem
növelésére, az egymás közötti turizmus fejlesztésére vonatkozó feladatokat.
Hogyan indult a folyamat, melynek elsô
nagy állomása ez a dokumentum?
Január 26-án Budapesten volt egy Kínáról
szóló konferencia, melyen részt vett Gazsi Ferenc. Nagyon sok fontos, hasznos és érdekes
információt tudott meg Kínáról és a kínaimagyar gazdasági kapcsolatokról. Különösen
az fogta meg, hogy a belsô piacát kívánja fejleszteni a közeljövôben Kína, s ebben a vidékfejlesztés kiemelt feladat. Az elôadást tartó
Gao Jian nagykövetasszonyt meghívta Nógrád megyébe egy látogatásra.

Találkozott egy mûsorral a Közelebb Kínához, melyet egy kínai hölgy készített. ô Huang
Szilvia, aki itt él és vállalkozó Magyarországon. Könyvelô és média vállalkozása van,
mostantól pedig a Kínai – Magyar kapcsolatok közvetítése is része a vállalkozásának. Tagja a VOSZ Nógrád megyei szervezetének.
Szilvia Guizhou tartomány fôvárosában született, Guiyangban, ma már magyar állampolgár.
Az elôkészítést elkezdték. A munkában
igen nagyot lendített, amikor április végén
Demján Sándor VOSZ ügyvezetô meghívására vállalkozókból álló delegáció látogatott
Budapestre.
Természetesen a VOSZ megyei elnöke a
Nógrád megyei vállalásokat már Becsó Zsolt
megyei közgyûlés elnök felhatalmazásával
tette meg. Szilvia pedig a Guizhou oldalt intézte.
A hazaérkezés után meg kell mondanunk,
a programunk rendkívülien elôkészített, tartalmas, pontos és szakszerûen megszervezett
volt. Tárgyalásokat folytattunk : Turizmus témában – Guizhou Tartomány, Tongren város
és Kaili járás szakmai, társadalmi vezetôivel;
Környezetvédelmi témában – Guizhouban
mûködô állami és magáncégek vezetôivel;
Gazdaságfejlesztés témában – a Tongreni
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szénbányák, a Kailiban mûködô vasérc és bauxitbányák technológiafejlesztésérôl. Megtekintettünk egy tea-gyárat és egy Salamanderhaltenyészetet.
Vendéglátóink elvittek Ázsia legnagyobb
vízeséséhez, a Fanjing hegyre, nemzetiségi faluba, Buddhista központba és természetesen
megmutatták Peking nevezetességeit is.
Kiemelt esemény volt, amikor fogadott
Meng Qiliang Kormányzó helyettes és nagyra
értékelte a Nógrád és Guizhou között induló
testvéri kapcsolatot. A folytatás nagy jelentô-
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séggel bír, ennek jeléül mielôbb szeretne Nógrád megyébe látogatni.
Összegezve megállapítható, hogy az ott
szerzett tapasztalatok és az aláírt megállapodás
alapján, jól döntöttünk, amikor elkezdtük ezt
a kapcsolatépítést. Egy jó összefogással a közeljövô már eredményeket kell hogy hozzon.
Gazsi Ferenc
VOSZ Nógrád Megyei Szervezet elnöke
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Zala megye potenciális célterülete lehet
a kínai befektetôknek
Kuti László Sanghaji fôkonzul Zala megyei körútja

Augusztus 25-én Kuti László sanghaji fôkonzul Zala megyébe látogatott a VOSZ Zala megyei szervezete elnökének, Doucha Ferencnek a szervezésében. A fôkonzult Lôrincze Péter elnöki fôtanácsadó és Varga Julianna nemzetközi igazgató kísérte. A látogatás célja a Zala megyei befektetési lehetôségek feltérképezése volt.
A körút elsô állomásán, Nagykanizsán
Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési
képviselô fogadta a delegációt. Ismertette a
város és környéke gazdasági és földrajzi helyzetét, a helyi vállalkozások profilját, a környék tôkevonzó képességét valamint a helyi
humán erôforrásban rejlô lehetôségeket.
Nyilvánvalóvá vált, hogy Nagykanizsa nagyon fontos együttmûködô partner lehet több
ágazatban is, hiszen rendelkezik mindazokkal

a kiváló adottságokkal, amelyek a potenciális
kínai befektetôk számára érdekesek, hasznosak lehetnek. A látogatás végén sajtótájékoztatóra is sor került
Nagykanizsa után Zalaegerszeg következett, ahol a megbeszélésen Gyutai Csaba polgármester, országgyûlési képviselô mellett dr.
Pál Attila és Nagy Kálmán a Zala megyei közgyûlés alelnökei valamint Rigó Csaba kormánymegbízott is részt vett. Zalaegerszegen
450 hektáros ipari park áll a befektetôk rendelkezésére. Célterületek az autóipar, gépipar,
feldolgozóipar elektronika, logisztika, turisztika. A képzés illeszkedik a fejlesztési tervekhez.
Soron kívüli hatósági ügyintézést ígérnek a
külföldi befektetôknek.
A körút utolsó állomása Lenti volt, ahol
Horváth László polgármester, Pintér László
országgyûlési képviselô valamint a képviselô
testület tagjai fogadták a delegációt. A polgármester ismertette a sport és turisztikai célú
fejlesztési elképzeléseket, szóba került a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának lehetôsége is.
A megbeszélés utána az egész napi munkát
összegzô sajtókonferenciára került sor, ahol
Kuti László fôkonzul közölte, hogy Zala megye
kedvezô földrajzi fekvése és a szakképzett
munkaerô megléte miatt vonzó lehet a kínai
befektetôk számára. Nem elhanyagolható az
önkormányzatok erôfeszítése, amit a tôkebefogadás megkönnyítése érdekében tesznek.
VOSZ Zala Megyei Szervezete
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Átadták a Szolnok Megyei
Prima Díjakat
Elismerés kiválóságainknak
Immár hetedik alkalommal adták át pénteken a megyei Prima Díjakat Szolnokon, a
Szigligeti Színházban. A VOSZ megyei elnöksége által szervezett esemény fô célja az
volt, hogy az élet egyes területein dolgozók
tevékenységére ráirányítsa a figyelmet.
A VOSZ 2003 óta évente átadja a Prima
Primissima Díjat tíz kategóriában a mûvészet
és a tudomány mûvelôinek. A megyében
2005-ben alapították meg a díj helyi megfelelôjét, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Prima Díjat.
A gála az elmúlt hét évben közéleti eseménnyé vált. Ez utóbbit jelzi, hogy a rendezvényre minden eddiginél többen fogadták el a
meghívást, így részvételével megtisztelte a gálát Fazekas Sándor, Magyarország vidékfejlesztési minisztere. Továbbá több testvértelepülés
nemzeti nagykövetségei is képviseltették magukat. Itt volt a szlovén, a lengyel, a német, a
francia és a finn követség munkatársa is.
A Prima Díjra tíz területrôl polgármesterek és civil szervezetek ajánlásai alapján választották ki a harminc jelöltet. A döntôbe
Bán János (irodalom), Kertész Marcella (színház), Szabó Imrefia Béla (képzômûvészet), dr.
Horváth László (tudomány), Béres Jenô (oktatás), Mészáros János (építészet), Pogány Attila (sajtó), Erdôs Hanna (népmûvészet és
közmûvelôdés), Benedek Sándor (zene), Folláth János (sport) került. Közülük egy kuratórium javaslata alapján választották ki a díjazottakat.
A hagyományoknak megfelelôen hárman részesültek Prima Díjban. Az ezzel járó

plakettet, oklevelet és egy-egy millió forintot Kertész Marcella, Béres Jenô és Bán János, lapunk fôszerkesztô-kiadóigazgatója vehette át. Ebben az esztendôben is volt
ugyanakkor mód arra, hogy a közönség is véleményt mondjon a jelöltekrôl, a lapunkban
megjelent szavazólapok segítségével. Idén
összesen 21 550 szavazat érkezett be. Ezek
alapján a közönségdíjat Folláth János kapta
meg.
Most elôször nyújtottak át különdíjat, melyet Mészáros János vehetett át. Míg Tiszteletbeli Prima Díjjal ismerték el Dózsa László
színmûvészt, valamint Dajka Miklós fôorvost.
A rendezvényen díjjal ismerték el az év megyei vállalkozóit is.
A díjazottakat ezúttal is színvonalas gálamûsor köszöntötte, melyen többek között fellépett a Légierô zenekar, a Tisza Táncegyüttes, a Magyar Fesztivál Balett és a Szigliget
Színház számos mûvésze.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Prima Díj idei kitüntetettjei
Kertész Marcella
– Magyar színház és filmmûvészet
Kertész Marcella, Prima díjas: – Én csak teszem a dolgomat, játszom a színpadon.
Nem gondoltam, hogy ez ilyen nagy dolog.
Úgy tûnik, hogy mások elismerésre méltónak
tartják, amit teszek. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem a megyei
Prima díjat. Különleges érzés volt felmenni a
színpadra ezért az elismerésért.
Béres Jenô
– Magyar oktatás és köznevelés
Béres Jenô, Prima díjas: –
Nagyon meglepôdtem, mert
nem vártam, hogy a díjazottak között leszek. Ugyanis nagyon remek emberek voltak az idei jelöltek is. A szakmai elismeréseket már megkaptam aktív pedagógusként. Ez az elismerés azonban azért esett jól,
mert a helyi emberek javaslata alapján kaptam meg.
Bán János
– Magyar irodalom
Bán János, Prima díjas: –
Nagy elismerésnek tartom
ezt a díjat, nem számítottam
rá. Az olvasók szeretetét, érdeklôdését már megtapasztaltam, ami fantasztikus érzés. Ez a díj azonban azt mutatja, hogy
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vállalkozók is
fontosnak tartják a magyar irodalmat, s az
írók elismerését.
Folláth János, Közönség díjas: – Soha nem gondoltam
volna, hogy valaha is ilyen
magas elismerésben részesülök. Az edzôi munkámat
mindig másodállásban végeztem, tettem, amit tennem kellett. Magyar
bajnokok, válogatottak nôttek ki a kezem
alól. Minden bizonnyal az ôk és szüleik szavazatai alapján kaphattam most meg ezt a díjat.

Mészáros János, Különdíjas: – A megyei Prima díj a
mai világban szerintem a
boldogságról szól. Nem kell
a világban, az országban elsônek lenni. Ha egy szûkebb
közösségben az ember teszi a dolgát, rendesen
mûveli a szakmáját, akkor az elismerést válthat ki. S akkor ez az ember nagyon boldog is
lehet.
Dózsa László, Tiszteletbeli
Prima díjas: – Megható
volt, hogy gondoltak rám.
Nagyon szerettem Szolnokon játszani, imádtam az itteni közönséget. Pár éve felléptem a Zsuzsi kisasszonyban, pont Kertész
Marcellával. Éppen ezért arra számítottam,
hogy majd én köszöntöm ôt. Így nagyon meglepett, hogy én is a díjazottak között voltam.
Dr. Dajka Miklós, Tiszteletbeli Prima díjas: – Az orvos arra esküszik, hogy gyógyítson. Ennek a munkának
az elismerése az, hogy a betegek meggyógyulnak. Ez a
mostani díj azonban másféle. Most ugyanis a
társadalom, a vállalkozók is kinyilvánították
elismerésüket. Én csak a katétert fogom, de ez
valójában csapatmunka.
Forrás: szoljon.hu

Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szentlôrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Abaúj Takarék 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

Megye
Bács-Kiskun
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

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6041
6344
6050
6000
7754
7626
7720
7700
7623
7634
3795
3849
9700
3530
3910
3441
3530
5900
6753
6782
6722
6723
8000
9022
9200

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Kerekegyháza
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
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.

Utca
Szabadság tér 3/a.
Fô u. 57.
Petôfi tér 3.
Szent Imre tér 3.
Fô u. 82/a
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
76-371-132
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

Tájékoztató
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Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövô és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Fônix Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
DUNA Takarék

Megye
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
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
Komárom-E

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

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

Utca
Fô tér 21.
Széchenyi tér 17-18.
Bajcsy-Zs. u. 13.
Fô u. 85.
Erzsébet u. 14.
Árpád u. 38/A.
Schweidel u.11.
József Attila út 42.
Dózsa Gy. út 1.
Árpád út 25.
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.
Dózsa Gy. u. 42-44.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Bajcsy-Zs. U. 11

56560-131
33-412-944/122

Telefon
96-240-222
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-524-704
96-327151
96-420-677
96-470-097
96-517-885
96-523-017
96-595-252
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
56-350-410
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Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
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

Megye
Komárom-E
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

Ir.sz.
2534
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

Város
Tát
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

Utca
Fô u. 120/a.
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.

Telefon
33-504-521
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
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Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke 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
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

Megye
Tolna
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

Ir.sz.
7140
7030
7150
7100
7200
7090
9653
9700
9600
9700
9900
8258
8100
8200
8200
8444
8500
8420
8200
8500
8945
8900
8800
8380
8360
8788
8900
8900

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

Utca
Budai út 24.
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.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethô u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
74-493-805
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
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
56-512-375
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@starjan.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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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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TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

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

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

Hotel Unió

ARUNDO
Tanácsadó Kft.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System Kft.

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

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

KEDVEZMÉNY

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

(06)-36
411-201

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

10%

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

(06) 76
321-202

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

Anyag:
5%
Díj:
10%

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

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

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

(06-28)
386-692

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

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

(06-62)
246-842

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

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

(06-1)
483-2360

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

(06-1)

10%

5-10%

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

20%

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

10%

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

10%
20%
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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

06-30620-0500

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

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

4026 Debrecen,
Darabos u. 10.

KEDVEZMÉNY

Webdesign, web-alapú fejlesztések,
desktop software fejlesztések

(06-30)
901-4840

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

SZOLGÁLTATÁS

(06-1)210-53-05

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

10%

7%

5–10%

20%

5–10%

10%

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

5–15%

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

egyedi
megállapodás
alapján

Kedvezmények
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Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Kft.

Parallel
Számítástechnikai Kft.

Recruiment Kft.

SKICC Reklámiroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

1161 Budapest,
József u. 18.

(06-1)2733-310

(06-1)2733-311

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

10–20%

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

06-20209-94-98

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

06-209339-559

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

+36-30754-9711

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

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

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

+36-46382-933

5–15%

25%

10%

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

10%

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

10-20%

15%

5%
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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.

TAX ON 24
Adószakértô
és Könyvviteli
Szolgáltató 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

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

+36-1347-0242
06-70394-3862

7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 11.

06-82222-151
06-30865-3515

SZOLGÁLTATÁS

+36-1377-0176

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

KEDVEZMÉNY

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

15%

15%

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