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Szervezeti Hírek
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VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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

✄

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

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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A 2011. évi Prima díjasok (Prima Primissima
jelöltek) névsora kategóriánként:
MAGYAR IRODALOM
Bereményi Géza
Író, dalszövegíró, filmrendezô
A svéd király, a Legendárium, a Feltûrt Gallér –
csak néhány a kötetei közül.
Számtalan korszakos magyar film forgatókönyvírója.
A tanítványok, Az Eldorádó, és a Hídember
rendezôje.
Kossuth-díjas mûvész.

Csukás István
Író, költô
Ô Süsü, Mirr-Murr, Gombóc Artúr, Pom Pom
és a Nagy Hohohorgász megálmodója.
1975-ben a regényébôl készült
Keménykalap és krumpliorr címû játékfilm
elnyerte a hollywoodi X. televíziós fesztivál
Nagydíját.
Kossuth-díjas alkotó.

Szakonyi Károly
Író, drámaíró
A Francia tanya, a Bolond madár és a Heloise címû
regények írója. Az Életem, Zsóka, az Ördöghegy,
az Adáshiba, a Hongkongi paróka és más drámák
szerzôje. Dramaturgként a debreceni
Csokonai Színház címzetes örökös tagja.
Kossuth-díjas.
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MAGYAR SZÍNHÁZ ÉS FILMMÛVÉSZET
Béres Ilona
Színmûvésznô
Számtalan szerepben láthatta a közönség színházban,
filmben, tv-ben: volt Rosalinda, Sen-Te, Warrenné,
Tímea, Médeia, Ranyevszkaja, Alexandra del Lago,
Alphonsine, Máli néni, Kronos.
A Nemzeti Színház örökös tagja.
Kossuth-díjas mûvész.

Jordán Tamás
Színmûvész, rendezô
Emlékezetes színpadi alakítást nyújtott Don Quijote,
Sade márki, Szókratész, II. Richard, Willy Loman
szerepeiben. Fassbinder, Goldoni, Móricz,
Madách darabjait állította színpadra.
Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték.

Tordy Géza
Színmûvész, rendezô
Volt Tuzenbach, IV. Károly a Királyi vadászatban,
Rippafratta, Willy Loman, Porfirij vizsgálóbíró,
Lear Király, Salieri. Shakespeare, O’Neil,
Dosztojevszkij, Füst Milán, Jókai mûveit rendezte.
A Nemzet Színésze.
Kossuth-díjas.
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MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET
Jovánovics György
Szobrászmûvész
A Magyar Képzômûvészeti Egyetem professzora.
Jelentôs köztéri alkotása a Rákoskeresztúri
Köztemetô 301-es parcellájában álló 1956-os
Mártírok Emlékmûve.
A Trójai papírgyár a szöuli Olimpiai Parkban
található.
Kossuth-díjas alkotó.

Kaján Kalász Tibor
Grafikus, karikaturista
Többek között a Ludas Matyi, a Tükör, az Új tükör,
karikaturistája volt.
A Kaján Lexikon és a Rajzolok, tehát vagyok
címû kötetek szerzôje. Munkácsy-díjas alkotó,
Érdemes és Kiváló Mûvész,
Pulitzer- és Táncsics-díjas.

Váli Dezsô
Festômûvész
Mintegy 54 hazai és 34 külföldi kiállítása volt.
A nyolcvanas években Zsidó temetô sorozatával
aratott sikert. Az utóbbi idôkben mûtermét
ábrázolja képein.
A C. Napló és a Tanú ez a kôhalom szerzôje.
Munkácsy-díjas mûvész.
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MAGYAR TUDOMÁNY
Buda Béla
Orvos, pszichiáter
A pszichoterápia, a szociálpszichológia, az orvosi
szociológia, a személyközi kommunikáció,
a függôségek, az önsegítés, a deviancia
kutatásával foglalkozott. Szerzôként és szerkesztôként
több mint hetven kötet fûzôdik nevéhez.

Hangody László
Ortopédsebész
A porcfelszínképzés, a porcsejtátültetés,
és a protézis beültetés kutatója. Az általa kidolgozott
mozaikplasztikás módszert ma már világszerte
alkalmazzák. 183 cikk és könyvfejezet szerzôje.
Jendrassik-díjjal is elismerték.

Kroó Norbert
Akadémikus, fizikus
Szakterülete a szilárdtestfizika, az optika
és a neutronfizika. 200-nál több tudományos
dolgozat és 40 szabadalom fûzôdik nevéhez.
Munkásságát a fizikus szakma legrangosabb díjával,
a Willis E. Lamb-díjjal is elismerték.
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MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS
Csermely Péter
A Semmelweis Egyetem professzora.
A stressz és az öregedés hálózatos mechanizmusairól
15 könyvet és 250 tudományos cikket írt.
Mestertanár. Tehetséggondozó munkássága
a magyar örökség része lett.
Pedagógusi munkájáért számos EU és USA díjban
részesült.

Szônyi Erzsébet
Zeneszerzô, zenepedagógus, karnagy
Kodály Zoltán módszerének világszerte ismert
folytatója és népszerûsítôje.
A Zenemûvészeti Egyetem tanára volt.
Módszertani könyvét kilenc nyelvre fordították le.
Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték.

Weiner Leó Zeneiskola
és Zenemûvészeti Szakközépiskola
Száz éves jubileumát ünneplô intézmény.
Az iskola munkáját az amatôrképzés és a zenei
pályára való felkészítés határozza meg.
Jelenleg 1400 zeneiskolást és 140 szakközépiskolást
oktatnak. Kiváló eredmények, aktív zenei élet
jellemzi az iskolát.
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MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÔMÛVÉSZET
Fekete György
Belsôépítész
Múzeumok, középületek, templomok enteriöreinek
és mintegy félszáz külföldi magyar kiállításnak
tervezôje. Prof. emeritus egyetemi tanár.
Könyveket író és folyóirat fôszerkesztô
Munkácsy-díjas Érdemes Mûvész,
a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke.

Turányi Gábor
Építész
Több budapesti lakóházat, irodaházat
és közösségi épületet tervezett.
1994-ben az Expo magyar pavilonjának
tervével nyert pályázatot.
Elsô jelentôs mûve egy badacsonytomaji üdülô,
melynek tervezéséért Ybl Miklós-díjat kapott.

Vadász György
Építész, címzetes egyetemi tanár
Jelentôsebb munkái: a Gellérthegyi víztároló,
a Budai Vár Koldus-kapuja, a mohácsi
Nemzeti Emlékhely, a Hannoveri Világkiállítás
Magyar Pavilonja, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely
új üvegkupolája.
Kossuth-díjas alkotó.
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MAGYAR SAJTÓ
Al Ghaoui Hesna
Szerkesztô, riporter
Az elmúlt években húsz országból, többnyire
a világháborús övezeteibôl tudósította
a Magyar Televíziót.
A frontvonalon szerzett élményeirôl könyvet írt,
riportjaival pedig kétszer is Kamera Hungária
díjat nyert.

Kepes András
Újságíró, író
Az egyik legsikeresebb televíziós mûsorkészítô,
a Stúdió ’80, az Apropó, a Desszert, a Világfalu
és a Különös történetek alkotója.
Több népszerû riportkönyv és egy regény szerzôje.
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola
dékánja.

Vadas Zsuzsa
Újságíró, ötven éve.
Napilapoknál kezdte, húsz esztendeje
a Nôk Lapja egyik meghatározó szerzôje.
A La Femme magazin fômunkatársa.
Két könyve jelent meg:
az Úti dilik – 40 év a világ körül,
és a Tuti dilik: 50 év a sajtó körül.
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MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELôDÉS
Borbély Jolán
Néprajzkutató
A határon túli magyar néptánc és tárgyi kultúrát
kutatja Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban.
A Népmûvelési Intézetben dolgozott.
Több szakmai testület vezetôségi tagja,
számtalan tanulmány szerzôje.
Bessenyei György-díjas.

Honvéd Együttes
1949-ben alakult.
Több tagozatú mûvészeti intézmény.
Társulata 140 fôs.
Az elmúlt évtizedekben mintegy 26 ezer elôadást
tartottak, 53 ország színpadán vendégeskedtek.
Az Együttes érdemeit a Magyar Mûvészetért
és a Magyar Örökség Díjjal ismerték el.

Mága Zoltán
Világhírû hegedûmûvész.
Közel száz országban képviselte hazánkat,
elbûvölve királyokat, közjogi méltóságokat
és XVI. Benedek pápát is.
A Budapesti Újévi Koncert és a 100 templomi
jótékonysági koncertsorozat megálmodója
és házigazdája.

VOSZ 2011 okt-nov

11/21/11

12:22 PM

Page 11

Szervezeti Hírek

11

MAGYAR ZENEMÛVÉSZET
Bogányi Gergely
Zongoramûvész
1996-ban a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi
Zongoraverseny gyôztese lett.
Mozart, Chopin, Liszt, Rachmaninov darabjait
adja elô. Nemzetközileg elismert mûvész.
Hét lemeze jelent meg.
Kossuth-díjas mûvész.

Fischer Iván
Világhírû karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar
alapítója és zeneigazgatója.
A világ legrangosabb zenekaraival dolgozik.
Sok idôt szentel kisgyerekek zenei nevelésének.
Londonban 2011-ben
az év karmesterének választották,
Kossuth-díjas.

Takács Klára
Operaénekesnô
Híres szerepei: Carmen, Adalgisa, Eboli, Octavian,
Judit, Hamupipôke, Cherubin, Dorabella, Charlotte.
A világ 45 nagyvárosában lépett fel.
Opera, oratórium, dallemezei közül
8 nemzetközi nagydíjat kapott.
Éneklése mélységesen megindító.
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MAGYAR SPORT

Kû Lajos – Aranycsapat Alapítvány
Az Alapítvány elnöke Kû Lajos olimpiai ezüstérmes labdarúgó.
Az Alapítvány hívta életre a Kárpát-medencei Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokságot.
Célkitûzésük, hogy a nemzetet egyesítsék a sport révén,
valamint a legendás Aranycsapat emlékét ápolják.

Kiss László
Úszó szakedzô
1964 óta a Budapesti Spartacus SC
úszószakosztályának vezetô edzôje.
1991 óta a Magyar Úszó válogatott nôi szövetségi,
1996 óta a Magyar Úszó Szövetség nôi és férfi
szövetségi kapitánya.
Hatszor választották meg az év edzôjének.

Székely Éva
Olimpiai bajnok
A Nemzet Sportolója. Világcsúcstartó,
Nemzetközi Fair Play díjas.
A világon elsôként pillangózott végig 200 métert.
Gyémántdiplomás gyógyszerész.
Nagysikerû könyve: Sírni csak a gyôztesnek szabad.
Az úszás rajongóinak pillangókisasszonya.
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Tájékoztató a VOSZ Elnökségének
és Ellenôrzô Bizottságának
együttes ülésérôl

Idôpont:
2011. október 25. 10.00 óra
Helyszín:
Hotel Tulip Inn Budapest
Budapest VIII., Üllôi út 94–98.

6. Elôterjesztés az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím adományozására
Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató
7. Egyebek

Jelenlét:
jelenléti ív szerint

Határozatok
2011. 10. 25./1.

A testületi ülés napirendi javaslata
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Tardos János soros elnök
Dávid Ferenc fôtitkár
2. Tájékoztató az állami költségvetésrôl szóló
törvényjavaslat, valamint az adó- és járuléktörvény tervezetek tartalmának és tárgyalásának jelenlegi helyzetérôl
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
3. Elôterjesztés a kisvállalkozások versenyképességének alakulásáról a VOSZ GpB tanulmánya alapján
Elôadó: Tardos János soros elnök
4. Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács megalakulásának elôkészületeirôl, alakuló ülésérôl
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
5.

Elôterjesztés a "Címzetes Társelnök" kitüntetô címre való jelölésrôl
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök

Dávid Ferenc tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta végzett fontosabb munkákról.
Beszámolójában kitért a Nemzeti Gazdasági
és Társadalmi Tanács megalakulására, az új
Munka Törvénykönyve konzultációinak
eredményeire és a jövô évi bérkompenzáció
lehetséges technikai megoldására, továbbá az
étkezési utalványokkal kapcsolatos, ÁFEOSZ-szal közös beadványra. A tájékoztatót az
Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

2011.10.25/2.
A napirend keretében Demján Sándor ügyvezetô elnök és Chikán Attila, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke értékelte az
Országgyûlésnek benyújtott állami költségvetésrôl szóló törvény irányultságát és az eddig
megismert adó- és járulék szabályok egyes elemeit. Megállapították, hogy a jövô évi adó -és
költségvetési javaslatok fôként stabilizációs
célokat szolgálnak, versenyélénkítô eszközöket (elgondolásokat) alig tartalmaznak.
Mindketten kétségüket fejezték ki a költségvetési törvény tervezetében megfogalmazott
gazdasági növekedési prognózissal (1,5 %)
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kapcsolatban. A konzultáció során kifejtette
véleményét: Szirmai Péter, Szônye József,
Horváth Ferenc, Gazsi Ferenc, Sztranyák József és Lôrincze Péter. Az értékelô jellegû tájékoztatót a testület egyhangú szavazással elfogadta.

ri Takarékszövetkezet, elnök), Takács László
(FUVOSZ elnök), Vaski János (West Door
Kft., ügyvezetô-tulajdonos), Várlaki Imre
(Folpress Nyomda, ügyvezetô-tulajdonos) és
Zettwitz Sándor (77 Elektronikai Vállalat,
ügyvezetô igazgató) - újabb öt éves idôtartamra – a Címzetes Társelnök kitüntetô címet
használja.

2011.10. 25./3.
A kisvállalkozások versenyképességét elemzô
és javaslatokat megfogalmazó tanulmányhoz
az alkotó, Chikán Attila professzor úr fûzött
szóbeli kiegészítést. Felhívta a figyelmet a kkv
szektor növekedésének lehetôségeire, az innováció és fejlesztés fontosságára, az oktatás-képzés szerepére, a finanszírozás lehetôségeire valamint a "hálózatosodás" szükségességére. A
vitában részt vett: Papp Edit Gpb-tag, Varga
István, Sztranyák József, Kiss Endre dr. és Marjay Gyula. Az elemzést és következtetéseit az
Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

2011.10.25./5.
Az Év Vállalkozója kitüntetô cím adományozására vonatkozó elôterjesztést az Elnökség ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadta.

2011.10.25./6.
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a
ChinaCham Hungary (Magyar-Kínai Gazdasági Kamara) Szövetségünkhöz való csatlakozását.

2011.10.25./4.
Budapest, 2011. október 25.
A testület egyhangú szavazással elfogadta,
hogy Balázs László dr. (Magyarországi Volksbank, vezérigazgató), Kiss Endre dr. (Szigetvá-

Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár
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Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2011. szeptember 13. – 2011. október 25.)

1. Szeptember 14-én, 22-én, 27-én és október 5-én a VOSZ képviselôje szakmai
tárgyalást folytatott az NGM államtitkárával a minimális bér emelésébôl eredô
vállalkozói többletterhek ellensúlyozása
témakörben.
2. A VOSZ ez irányú álláspontja (mármint,
hogy szükséges az ellentételezés) a TV2,
a Hírtv, az ATV és az MTV1 hírmûsoraiban is ismertetésre került.
3. Szeptember 14. Kína Wuxi tartományának üzleti delegációja látogatást tett a
VOSZ-ban, ahol a szervezet felépítésérôl, mûködésérôl, a magyar gazdaság
helyzetérôl és a beruházási lehetôségekrôl kapott tájékoztatást.
4. Szeptember 16 -án és szeptember 23-án a
VOSZ hivatali vezetése is részt vett a
nagysikerû szolnoki, illetve szarvasi Prima Díjátadó gálán.
5. Szeptember 19-én a Docler Holding
székházában részt vettünk Junior Prima
Magyar népmûvészet és közmûvelôdés
kategória zsürizésében.
6. Szeptember 21-én a Corvinus egyetemen
tárgyalásokat folytattunk a BKIK képviselôivel a munkaerô-kölcsönzés és –közvetítés témáját érintô közös rendezvényrôl, továbbá a VOSZ jövôbeni, erôsebb
bekapcsolódási lehetôségérôl az indiai,

mongol, indonéziai, malajziai gazdasági
kapcsolatok relációiban.
7. Október 3-5. között a megyei elnökökkel
szakmai és kulturális programon vettünk
részt Borsod - Abaúj- Zemplén megyében. A szakmai témák a hazai szakképzési rendszer, a munka világa, valamint a
VOSZ szolgáltatói szerepe és megújulási
stratégiája köré csoportosultak.
8. Október 5-én Baján indult a keresletvezérelt szakképzés megteremtését célzó
projekt ôszi fórum sorozata.
9. Október 10. napján az irodahálózat, valamint a VOSZ-Pontok takarékszövetkezeti munkatársai a Takarékakadémia
által szervezett és a KA-VOSZ szakmai
közremûködésével megtartott továbbképzésen vettek részt Budapesten.
10. Október 11-én alakuló ülését tartotta a
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, amelyben a Szövetség képviselettel
rendelkezik. A plenáris fórumon a Szövetség képviselôje kifejtette az a VOSZ
álláspontot, miszerint létre kell hozni az
Országos Versenygazdasági Érdekegyeztetô Tanácsot (OVÉT).
11. Október 19-én Nagykanizsán, 20-án Salgótarjánban, 24-én Debrecenben kerültek megrendezésre a keresletvezérelt
szakképzés megteremtését, az iskolák és
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munkaadók szorosabb együttmûködését
célzó szakképzési fórumok az MKIK-val
közös projekt keretében.
12. Október 21-én és október 22-én részt
vettünk a kaposvári és a tatabányai Prima Díjátadó ünnepsége.
13. Véglegeztük a Kínai - Magyar Üzleti Tanács Alapszabály tervezetét és folytattuk
a tagtoborzást, valamint a mûködés feltételeinek kialakítását.

15. A VOSZ – az ÁFEOSZ-szal közösen – levélben fordult a belgazdasági államtitkárhoz az étkezési utalványok adóztatásának és mértékének jelenleg érvényes
rendszere fenntartása érdekében.
16. A beszámolási idôszakban 4 alkalommal
adtunk ki elektronikus Hírlevelet, és egy
alkalommal tartottunk teljesítményt értékelô és elszámoltató irodavezetôi értekezletet.
Budapest, 2011. október 24.

14. Megkezdtük a Széchenyi Kártya Program
kiterjesztése és az Agrár Széchenyi Kártya bevezetése kapcsán tartandó országos
rendezvénysorozat elôkészítését.

Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató
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Békés megyében
a szarvasi víziszínpadon
óriási sikerrel zárult
a 6. Békés Megyei Prima gála
Hatodik alkalommal rendezte meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) Békés Megyei Szervezete a Prímadíjátadó Gálát 2011. szeptember 23-án péntek este! A péntek esti eseményre a csodálatos környezetbe épült Szarvasi Vízi Színházban került sor.
Nagy Mihály László a VOSZ Békés Megyei Szervezete elnökének köszöntôje után a
szarvasi Tessedik Táncegyüttes lépett bô félórás repertoárjával a víziszínpadra.
Békés megye 2011 év Kiváló mesterei címet kapott:
Bakula János szarvasi fényképészmester;
Bobvos János békésszentandrási kômûvesmester;
Baranka János békéscsabai asztalosmester,
Szakács Mihály, a szarvasi Régimódi Étterem tulajdonosa;

Békés megye Kiváló mesterei

Szegedi Károly köröstarcsai villanyszerelômester;
Rajki István békéscsabai cukrászmester;
Szerencsi Imre békési víz- és gázszerelômester;
Szeverényi Mihály békéscsabai fodrászmester;
Valnerovicz Kálmán mezôberényi szobafestô- és mázoló-mester.
A VOSZ Békés Megyei Szervezete további kitüntetést adott át: Matyi Istvánnak, a
békéscsabai GEMMA Bt. tulajdonosának;
Sándor Gézának, a sarkadi METAB Roll Kft.
társtulajdonosának; Szabó Róbertnek, a Szarvas Lux Kft. tulajdonosának; Sós Imrének, a
sarkadi METAB Roll Kft. ügyvezetôjének;
Barkász Sándornak, a Békés Drén Kft. tulajdonosának; Végh Lászlónak, a békéscsabai
Csabatáj Mezôgazdasági Zrt. tulajdonosának.
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Színmûvészet kategóriában:
Fekete Péter, a Békés Megyei Jókai Színház direktora

Békés megye Kiváló Vállalkozói
Média különdíjat kapott: a szarvasi Körös TV.

2011. évi Prima díjat kapott:

Az est díszvendége Demján Sándor, a
VOSZ ügyvezetô elnöke volt.

Sport kategóriában:
Vitéz Sinka Brigitta sakkmester

Népmûvészet kategóriában:
A szarvasi Tessedik Néptáncegyüttes, vezetôje Csasztvan András

Amikor a Príma Primisszimát megálmodtam – kezdte gálazáró gondolatait Demján
Sándor, a VOSZ ügyvezetô elnöke –, arra
akartam rávilágítani, hogy nem külföldön kell
keresni, vagy éppen a távoli múltban a példaképeket, hanem itt, ugyanis azok köztünk
vannak.
Tele van hazánk tehetségekkel. Egy ország
úgy tud boldogulni, hogy a társadalom anyagi
alapokra épül, ezt a vállalkozás, a munka, a
termelés teremti meg. Én mindig azt mondom, hogy a munkából megizzadókat preferálom a fitnesztermekben megizzadókkal szemben.”
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Hozzáfûzte, a kultúránkat meg kell ôrizni,
például csodálatos volt a Tessedik táncegyüttes szlovák hagyományokra épülô eladása - és
ezért fontos, hogy erôs anyagi alapok legyenek, és az igazi mûvészek védelme a vállalkozók egyik alapvetô feladata.
Demján Sándor elmondta, nagyon szeretné látni egyszer a Magyar Televízióban Vitéz
Sinka Brigitta sakkmester fantasztikus teljesítményét, és az ahhoz kapcsolódó ember történetét.
Gyerekkoromban volt egy kártyajáték –
folytatja –, a Fekete Péter, és mindannyian attól féltünk, hogy nálunk marad a figuráról elnevezett kártyalap. Azonban a megyei színház
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Fekete Péterének története és teljesítménye
alapján azt hiszem, hogy ma minden gyermek
Fekete Péter szeretne lenni.
Majd a közönséghez fordulva példaként
hozzátette, azt szeretné, ha mindenki elvinné
az emberek közé, hogy munkával, a munka
tiszteletével, a közösségek összetartásával lehet igazán boldogulni.
Végezetül a záró produkció elôtt Nagy Mihály László megyei elnök bejelentette: jövôre
is folytatódik a Békés megyei PRÍMA gála és
Szeghalomra viszik mûsorukat!

(Sucs Tamás-HIR/)
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„Innovatív textil- és ruhaipari termékek
a gazdaság minden területén”

Termékbemutatóval egybekötött
nemzetközi konferencia
Sikeres volt a Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület BKIK-val és a VOSZ Textiltagozatával együttmûködve szervezett október
6-i rendezvénye, amelyen két külföldi és négy
magyar elôadás hangzott el. A termékbemutatón 28 cég mutatkozott be, és két egyetemi
projekt is bemutatásra került, majd a rendezvény befejezéseként sor került az 1. Munkaruha Design Pályázat eredményhirdetésére. Ez
utóbbi egyben a Designhét egyik eseménye
volt. Az egész napos rendezvény összesen 174
látogatót vonzott, gyártókat, tervezôket, kutatókat, kereskedôket és diákokat is.
A konferencia nyitó elôadását Reinhard
Backhausen, az Osztrák Gazdasági Kamara, a
WKÖ Textil- Ruha- Cipô- és Bôripari Szövetségének (TBSL) elnöke tartotta " Innovatív
ötletek és eredmények átültetése a gyakorlatba az osztrák fejlesztési tapasztalatok alapján"
címmel, aki hangsúlyozta és példákkal illusztrálta is az innováció és a fenntarthatóság
összekapcsolását, amit az európai textil- és ruhaipar különleges esélyének tekint.
A másik német elôadó a Dialog TextilBekleidung szervezet részérôl Torsten Schwarz
úr volt. A DTB 25 évvel ezelôtt alakult a textil- és ruhaipar cégeibôl és a gyártókon kívül
más partnerekkel és a kereskedelemmel is
együtt dolgoznak. A DTB tagságát jelenleg

hét EU tagállam 161 cége alkotja összesen 30
milliárd bevétellel. A tagok között vannak
olyan nagy európai márkák, mint pl. Bogner,
Calida, Ammann, Escada, Boss, Gucci,
Rösch, Basler, Wolford, Huber Tricot. Az
elôadás témája a DTB egyik fontos területe a
beszerzés, a beszállító partnerek kiválasztásának optimalizálása. Ez a kérdés az utóbbi idôben lett egyre aktuálisabb, folyamatosan csökken az az idô, amennyi alatt a terméknek a
tervezéstôl a piacra kell jutni, gyakoribbá vált
a kollekcióváltás és megrendült Kína egyeduralma is a beszerzéseknél.
A konferencia második részében az idei
frankfurti Techtextil ésTexprocess kiállításokról számoltak be a kiállításon résztvevô
szakértôk. A rendezvény üzleti találkozó részében a résztvevôk és a meghívott partnerek
kötetlen megbeszéléseket folytattak, majd a
rendezvény befejezô részében került sor az I.
Magyar Munkaruha Design pályázat eredményhirdetésére és a nyertes pályázók bemutatására.
Az I. Magyar Munkaruha Design Pályázat eredményei és az elsô tapasztalatok azt
mutatják, hogy a pályázatot kezdeményezô
Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület
célkitûzése szerencsésen találkozott a munkaruha termékcsoporthoz kapcsolódó hazai vál-
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lalkozások igényével. A kiírásban célként fogalmazták meg az új ötletek és új szempontok
érvényre juttatását az arculati munka- és formaruhák tervezésében és egyben a munkahelyi öltözködési kultúra fejlesztését. E célok érdekében a TMTE együttmûködésre bírta a
tervezéssel foglalkozó professzionális divattervezôket, a szakoktatási intézmények hallgatóit és az alapanyag-, kellékforgalmazókat,
konfekcionáló vállalkozásokat, akik a pályá-
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zat teljes szakaszában szakmai segítséget és díjak felajánlásával anyagi támogatást is nyújtottak a pályázóknak. A szervezôk bíznak benne, hogy a következô pályázat kiírása és a
szakmai együttmûködés koordinálása a tervezôk és gyártók között hosszabb távon segítheti a vállalkozások és az iparág innovációs fejlôdését.
Textil és Ruházatipari Szekció
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Minden percben 1 millió Ft kerül
a hazai vállalkozásokhoz
a Széchenyi Kártya Program keretein belül

Október 27-én a Parlamentben rendeztek
ünnepséget a százötvenezredik Széchenyi
Kártya és az elsô Agrár Széchenyi Kártya
kibocsátása alkalmából, ahol Orbán Viktor
miniszterelnök adta át a vállalkozóknak a
jubileumi kártyákat.

A jubileumi ünnepségen elsôként Krisán
László, a Széchenyi Kártya Program szakmai
irányítását és koordinálását végzô KA-VOSZ
Zrt vezérigazgatója köszöntötte a vendégeket,
többek között Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert, Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert, a Programban együttmûködô állami szervezetek, hitelintézetek valamint a
VOSZ és a Kamara képviselôit. Krisán László
beszédében felidézte a Széchenyi Kártya Program történetét, és beszámolt az eddig elért
eredményekrôl.
Egy Kanadában megismert kisvállalkozói
klub ötlete alapján 2001-ben, Demján Sán-

dor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) elnökeként egy kifejezetten a bizalmon alapuló, állami támogatással
és banki hitelforrással megvalósítandó álmot
fogalmazott meg, melynek bevezetésérôl
megállapodott Orbán Viktor akkori miniszterelnökkel, és amelynek eléréséhez példamutató együttmûködés keretében szövetségesnek hívta Parragh Lászlót, és az általa vezetett Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát
(MKIK) is. A hitelkonstrukció szakmai irányítására és a koordinációs feladatok ellátására a Kamara és a VOSZ létrehozta a KAVOSZ Zrt-t.
A Konstrukciót 2002 ôszén vezették be.
Ezen idôpont elôtt forgóeszköz-finanszírozásra, átmeneti likviditási nehézségek áthidalására a mikro-, kis- és középvállalkozások számára csak korlátozott lehetôségek álltak rendelkezésre.
Az induláskor maximálisan igényelhetô 1
millió Ft-os hitelösszeg a Konstrukció eddigi
mûködése alatt három alkalommal emelkedett, 2003 júliusában 5 millió forintra, 2004
júliusában 10 millió forintra, 2006 májusában
25 millió forintra, mely változások jelentôsen
fellendítették a Széchenyi Kártya iránt jelentkezô keresletet.
A Széchenyi Kártya Konstrukció 2010ben Programmá bôvült, melynek elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejûleg,
egyszerre is felhasználhatóak. A Program lehetôséget teremt arra, hogy a vállalkozások
különbözô finanszírozási céljaik megvalósítására a megfelelô konstrukciót vehessék igénybe. A napi likviditási problémák áthidalására
a Széchenyi Kártya „klasszik” folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására
a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb tá-
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von megtérülô fejlesztésekhez az akár tízéves
futamidejû Széchenyi Beruházási Hitelt választhatják. A program elemei összevontan
akár 150 millió forint hitelösszeget is elérhetnek. A vállalkozások hitelhez jutását a Garantiqa Zrt. garanciavállalása segíti, az állam
kamattámogatást, garanciadíj támogatást és
80% állami viszontgaranciát biztosít a konstrukcióhoz.
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.

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 egy, kettô vagy
három éves lejáratú folyószámlahitel hitelkeretének összege minimum 500.000,- Ft, felsô
határa 25 millió Ft. A Konstrukcióhoz a magyar állam 2 % kamattámogatást és kezességi
díjtámogatást biztosít. A kérelmezôk hitelhez
jutását minden esetben az Agrár-Vállalkozási
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Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizetô kezességvállalása segíti.
Krisán László elmondta: A Széchenyi Kártya Programnak a vállalkozók bizalmat szavaztak, és a Széchenyi Kártya mára a vállalkozások hitelezésének jelképe lett.
9 év alatt több mint 208ezer vállalkozás
igényelt Széchenyi Kártyát, több mint 150
ezer igénylô jutott hitelhez, ami összesen 954
milliárd forint összegû kihelyezett hitelt jelent, így az elmúlt 9 év minden egyes munkanapján 500 millió forint, minden órában több
mint 60 millió, minden percben 1 millió forint került a hazai kisvállalkozásokhoz a Széchenyi Kártya Program keretein belül.

Az ünnepségen Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) ügyvezetô elnöke gazdaságtörténeti
sikernek nevezte a Széchenyi Kártyát, amely
a gazdaság, az állam és a bankok együttes
munkájaként mûködik. A 150 ezer Széchenyi
Kártyával az elmúlt kilenc év alatt mintegy
1.000 milliárd forint hitelt juttattak el a kisés középvállalkozásokhoz. A VOSZ ügyvezetô elnöke szerint azokat a bankokat, amelyek
részt vesznek a kis- és középvállalkozók finanszírozásában, pozitív módon kellene preferálni. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke beszédében rámutatott arra, hogy az elsô Orbán-kormány idején indult Széchenyi Kártya sikere
többi között a hálózatszerû mûködés. A kamara és a VOSZ hálózata alkalmas arra, hogy
a vállalkozásokat elérje és programot közvetítsen.
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A kamara elnöke kitért arra, hogy míg
Magyarországon 2008-ban 8.000 milliárd forint hitel volt a vállalkozásoknál, ez mára 15
százalékkal csökkent, és a csökkenés legérzékenyebben a kkv-szektort érintette.

Parragh László felhívta a figyelmet arra,
hogy a vállalkozások hiteleinek 60 százaléka
svájci frankban van, és jellemzôen a kisvállalkozások vettek fel magán és cégük vagyonának terhére svájci hitelt, és rájuk is figyelni
kell. A kamara elnöke szerint az európai uniós
források gazdasági élénkítô hatása marginális,
nem érte el a várt eredményt.
Magyarországon új gazdasági modell van
kialakulóban, amelynek a munka, az emberi
erôfeszítéssel létrejövô értékteremtés az alapja - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.
A miniszterelnök elmondta: az elsô év arra volt alkalmas, hogy megindítsák a dolgok
át- és újjászervezését, a kiteljesedésrôl még
messze nem lehet beszélni. Szerinte a világgazdasági válság katalizálhatja, gyorsíthatja a
magyar gazdaság megújulását, átszervezését,
sikeres kitörését.
Orbán Viktor szólt arról, hogy a költségvetésben egy év alatt olyan nagy ívû strukturális
reformokat hajtanak végre, amelyekre az elmúlt húsz évben soha senki nem vállalkozott.
Egy év alatt egy költségvetésben megpróbálják a nyugdíjkasszát, az egészségügyet saját lábára állítani, átalakítják az oktatás tulajdonlását, a gazdaság szereplôivel közösen merôben
új szakképzési törvényt készítenek, és vállal-

koznak az igazságszolgáltatás átalakítására,
korszerûsítésére.

A miniszterelnök szerint Magyarország átszervezését és megerôsítését szolgálja a Széchenyi Kártya is, amely azért sikeres, mert helyi kezdeményezéseket csatornáz be a gazdasági életbe, és nagy jelentôségûnek nevezte a
Széchenyi Kártya kiterjesztését az agráriumra,
amely a magyar gazdaság egyik kitörési lehetôsége.
Orbán Viktor vállalkozók elôtt elmondott
beszédében hangoztatta: a mindenkori magyar kormánytól azt várják el, hogy ne csak a
válságra összpontosítsa a figyelmét, hanem a
válság utáni idôre is gondoljon intézkedéseiben. Azokat a válságkezelô lépéseket támogassa, amelyek a krízis utáni idôszakban is sikeressé tudják tenni Magyarországot.
Demján Sándor és Parragh László felvetéseivel kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette: A következô évben a magyar gazdaságnak
azzal a veszéllyel kell szembe néznie, hogy ha
nem találják meg a megfelelô gazdaságpolitikai döntéssorozatot, és hagyják, hogy a dolgok úgy menjenek tovább, ahogyan most
vannak, ha hagyják, hogy a bankok kivonuljanak a hitelezésbôl, akkor nem zárható ki,
hogy a magyar gazdaság recesszióba essen foglalta össze a minisztere által elmondottakat. A magyar gazdasági növekedés érdekében minden fajta gazdaságfinanszírozási csatornát el kell indítani, erre is az egyik legjobb
példa a Széchenyi Kártya - tette hozzá a miniszterelnök, aki szerint a kártya története is
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mutatja, hogy a bankokkal lehet sikeresen
együttmûködni.
Orbán Viktor kulcskérdésnek nevezte,
hogy az európai uniós forrásból lehívható
pénzeket minél gyorsabban kihelyezzék a gazdaságba.
Elmondta: 2012-ben 1.400 milliárd forintnak kell kimennie az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kezelt európai uniós forrásokból a
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magyar gazdaságba. A 2013-ban véget érô, de
a források kifizetésére további 2-3 évet jelentô idôszakban a magyar kormány célszáma,
hogy az elérhetô források 95 százaléka jusson
el a magyar gazdaságba. Ha ez sikerülne, akkor
az ország európacsúcsot állítana fel - tette hozzá a miniszterelnök.
KA-VOSZ Zrt.
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A gazdaság motorja a kereskedelem

Budapest, 2011. november 3. – Nagyobb figyelmet érdemelne a félmillió embert foglalkoztató szektor – hangzott el az Európai Kereskedelem Napján.
5-10 évre szóló kereskedelmi koncepció
kialakításához kérte a kereskedelmi szervezetek segítségét Szatmáry Kristóf, az NGM
államtitkára az Európai Kereskedelem Napja alkalmából csütörtökön megtartott rendezvényen Budapesten. Az eseményen átadták a legjobb teljesítményeket elismerô díjakat, ugyanakkor kereskedelmi szakma résztvevôi nem hallgatták el a szektort érintô
problémákat sem.
Hetedik alkalommal rendezték meg Budapesten az Európai Kereskedelem Napját. A rendezvény fô célkitûzése, hogy a kereskedelmet,
mint a magyar gazdaság egyik fô foglalkoztatóját és motorját a figyelem középpontjába állítsa.
„A kereskedelem, mint az uniós GDP 11
százalékának elôállítója, és idehaza több mint
533 ezer ember foglalkoztatója megérdemel
évente egyszer egy kis figyelmet, ilyenkor a
pult másik oldalát is meg kell nézni” – jelentette ki köszöntôbeszédében Krisán László. A
VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának elnöke hozzátette, hogy a szektor szereplôi egy napra ilyenkor félreteszik az éles konkurenciaharcot, és a szakmára koncentrálnak.
Az ország helyzetérôl szólva Krisán László
kijelentette: „a költségvetés egyensúlya min-

denkinek közös érdeke, ám a fogyasztást veszélyeztetô lépések helyett a kormánynak a feketekereskedelem visszaszorítására kellene koncentrálnia. A kiskereskedelmi forgalom 25-30
százalékát kitevô illegális forgalom legalább
egy részének kifehérítésével a tisztességesen
dolgozó szakma, a vásárlók és a kormány
egyaránt jól járnának” – vélekedett az elnök.

Hosszú távú kereskedelmi koncepció
„A kereskedelem, mint az ipar után a második
legnagyobb ágazat megkerülhetetlen a magyar
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gazdaságot érintô döntések meghozatalakor”
– mondta Szatmáry Kristóf. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságszabályozásért felelôs államtitkára kijelentette, hogy a
kereskedelem hatalom, felelôsség, és a gazdaságpolitikát támogató eszköz is egyben. Ezen a
ponton Szatmáry a kereskedelmi érdekképviseletek együttmûködését kérte egy 5-10 évre
szóló, kereskedelmi koncepció kialakításában,
hozzátéve hogy ezt pusztán minisztériumi részvétellel, partnerség nélkül nem lehet megoldani. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a látszat ellenére a kormányzat eltökélt a kereskedelem támogatása, a fogyasztás bôvítése, és a
szektor pozícióinak javítása mellett.

Tanulási folyamat
Az élet megválaszolta a válság természetére
vonatkozó kérdéseket, ma már látszik, hogy L
alakú, lassú kilábalással járó válsággal állunk
szemben” – jelentette ki Parragh László. A
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
elnöke hozzátette, hogy a belsô kereslet évek
óta csökken és jövôre sem várható növekedés.
Parragh szólt arról is, hogy a kereskedelem
szereplôit kiemelten érinti a jelenleg tapasztalható átrendezôdés, a munkajogszabályok
változása, ugyanakkor vannak pozitív fejlemények is, mint például a teljesítmény felér-
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tékelôdése, vagy az eladósodás elleni küzdelem.
Parragh szerint mindez a magyar társadalom egyfajta tanulási folyamatának része,
ahogy az is, hogy a nyugati országokhoz hasonlóan egyre inkább magyar terméket választunk.

Fejtörést okozó körülmények
„Az ünnep ellenére nem tehetem meg, hogy
ne soroljam fel a fejtörést okozó körülményeket” - kezdte beszédét Dávid Ferenc. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) fôtitkára szerint komoly kihívást jelent a kereskedelemnek a 305 forint feletti euró, a 420 forintos gázolaj, és nem jó hír
a közösségi közlekedés adójának ötlete sem. A
fôtitkár hozzátette, hogy pozitív megközelítéssel is csak 0 százalék körül lesz a gazdasági növekedés jövôre, ebben a helyzetben a vállalkozóknak 790 ezer dolgozó fizetésemelésérôl
kell gondoskodniuk a minimális bérszintek
emelkedése miatt, az ígért kompenzáció részleteirôl pedig még nem sokat tudni.
A fôtitkár szerint jó hír ugyanakkor, hogy
egy rugalmas, foglalkoztatásbarát munka törvénykönyvet sikerült az egyeztetések során
létrehozni, amely nem lesz méltatlan a munkavállalókkal szemben sem.
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Boros Péter, a Co-op Hungary Zrt. (Kereskedelmi Igazgatóság) kereskedelmi
igazgatója
Tóth Zsolt, a Békés megyei Kereskedelmi
és Iparkamara titkára
Kujbus Tibor, a Reál Hungária Élelmiszer
Kft. ügyvezetô igazgatója
Kurucz Adrienn, a Tesco Global Áruházak Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója
Stadler László, a Stadler Kereskedelmi Bt.
tulajdonos, ügyvezetô igazgatója

Miniszteri Dicséret:

Dávid Ferenc tolmácsolta ugyanakkor a
VOSZ álláspontját is, és hibás döntésnek tartotta az Országos Érdekegyeztetô Tanács
(OÉT) megszüntetését, valamint kifejezte
kétségét a helyette létrejövô Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) hatékonyságával kapcsolatban.
Az elhangzott beszédek után idén is kiosztották a Klauzál Gábor Díjakat, a Miniszteri
Dicséreteket, és a Magyar Kereskedelemért
Nagydíjat a szakma kiemelkedô teljesítményt
nyújtó képviselôinek.
A díjátadás után kerekasztal-beszélgetésre
került sor „Mi lesz veled kereskedelem?” címmel. A fórum résztvevôi egyetértettek abban,
hogy a háztartások fogyasztásának 3 százalékot
meghaladó tartós bôvülése nem várható az elkövetkezendô években, és ebbôl következôen
a kiskereskedelem egyes szereplôinek vélhetôen fel kell adniuk tevékenységüket, vagyis
átrendezôdés várható a kereskedelemben.

Az Európai Kereskedelem Napjának 2011.
évi kitüntetettjei:
Klauzál Gábor Díjak:
Layer István Gábor, a Layer Kereskedelmi Szolgáltató és Ipari Kft. ügyvezetô igazgatója

Kóczán Kata, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége irodavezetôje
Fekete Tibor, a COOP Szolnok Zrt. általános vezérigazgató-helyettese

Magyar Kereskedelemért Nagydíj:
Varga Zsolt, a Forest-Papír Kft. területi
képviselôje
Felleginé Keszthelyi Márta, RT5 Taxi
Holding Kft. diszpécsere
Nyúl Ferencné, a ZARGES Kft. értékesítôje
György Erika, az Invitel Távközlési Zrt.
értékesítés- és folyamattámogatási
munkatársa
Újszászi Csaba, a bicskei SPAR Szupermarket húsrészleg vezetôje
Varjú Lászlóné, a szolnoki Tesco Global
Áruházak Zrt. pénztárosa
Zsírosné Kelemen Adrienn, a dm Kft.
eladó-pénztárosa
Kökény László, az Auchan Magyarország
Kft. csemege önkiszolgáló osztály munkatársa
Varga Ágnes, a GRÁNIT Bank Zrt. osztályvezetôje
Gácsi Zoltánné, a CO-OP Star Zrt. túrkevei szupermarketének irányítója, vezetôje
Szalay József, a P+K Tex Kft. üzletvezetôje
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Hogyan tovább kkv szektor?

Mélyponton a beruházás, megszûnôben a kivitelezô építôipar, a munkanélküliség csökkenése csak nem akar bekövetkezni, a fogyasztás
visszaesése elkerülhetetlennek látszik. A nettó munkabérek megôrzésének kormányrendelet által elôírt biztosítása szinte kivitelezhetetlennek tûnik.
A kisvállalati hitelek kereskedelmi bankok által kihelyezett állománya ez év közepén
53 %-ra csökkent a 2008 évihez képest. A folyósított éven belüli hitelek állománya 74, az
éven túli hitelvolumen 46% szintén az elôzô
bázishoz képest. Kevés a hitelképes cég és a
hitelképes vállalkozás is nehezen jut hitelhez.
Szinte minden vállalkozásnál csökkent a kölcsönforrások iránti igény. Változott a pénzintézetek finanszírozó készsége, a szolgáltatás
gyorsasága és ugyanakkor jelentôs drágulással
szembesülnek a hitelt igénybevevôk. Ez részben indokolható a forrásbevonás drágulásával. A jelzálogalapú lakossági devizahitelek
kedvezményes visszafizetési lehetôsége forrásokat vonhat el a vállalkozások elôl. Jóllehet
a jól mûködô, hitelképes cégek megszerzése a
bankoknál prioritást élvez, és talán versenyhelyzetet jelenthet, de ez nem segít a kezdô és
a piac illetve forráshiánnyal küszködô kisvállalkozóknak. Ez azt is jelenti, hogy a cégbedôlések száma növekedni fog és az ezzel kapcsolatos negatív következmény a munkáltatót és
a munkavállalót is egyaránt sújtja.
Mérsékelt optimizmussal várják a jövôt a
külpiaccal rendelkezôk, ugyanakkor a belföldre termelôk és szolgáltatók nadrágszíjhúzásra kényszerülnek, már az esetleges talpon
maradásuk is sikernek számít. Korábban a
forrás és tôkehiány sújtotta a mikro és kisvállalkozókat most a piac szûkülés jelent nem kis
problémát. A recesszió és a kereskedelmi
bankok kockázattudatos magatartása miatt

nem nô, hanem csökken a kihelyezett hitelállomány.
A vállalkozások forrás szükségletét a különbözô pályázatok biztosíthatják, melyek
nagysága egyre kevesebb, részben a saját erô
hiánya, részben a nemzeti és az EU-s lehetôségek szûkülése miatt. Kitörési pont lehet a hazai vállalkozások számára a kedvezô kamatozású, garancia-támogatásban részesített, tárgyi
fedezet nélküli támogatott hitel.
Közkedvelt és széles körben éltek a Széchenyi-kártya által biztosított lehetôségekkel.
A már mûködô mikro-, kis-, és középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak (folyószámlahitel) megoldása mellett, hosszabb kifejezetten forgóeszközök (árukészlet, alapanyag) finanszírozása is biztosított (forgóeszközhitel). Lehetôség van akár 10 éves lejárattal igényelhetô a vállalkozások fejlesztései
megvalósítását segítô (beruházási hitel), a beruházás megtérüléséhez alkalmazkodó kölcsön
mellett, az önerôt kiegészítô, ill. támogatást
megelôlegezô hitel igénybevételére. Jelenleg
155 ezer Széchenyi kártya, 955 milliárd forint
igénybe vett hitellel segíti a kkv szektort.
Nagy reményekkel kecsegtet a mostantól igényelhetô agrár Széchenyi kártya megjelenése,
hiszen a magyar mezôgazdasági termékekre
mindig is szükség lesz. A korábbi, erôltetett
módon létrehozott állami és szövetkezeti tulajdonú nagyüzemek széthullását követôen
létrejött családi vállalkozások megerôsödhetnek. Emellett, ha nem kényszerbôl, hanem a
kölcsönös érdekeken alapuló szövetkezetek
csírái is megjelennek, remény lehet arra, hogy
a vidék létszámmegtartó képessége növekszik
a családi gazdaságok, illetve a farmer gazdaságok kialakulásával illetve megerôsödésével.
Dr. Lits József
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Minimálbér nélkül…

Mindenki szeret jól élni és holnap még jobban. Hozzászoktunk az eddigi életkörülményekhez és nem akarunk engedni abból, amit
elértünk. Pedig oda kell figyelni az ez év történéseire.
Kínában a mintegy félmilliárd ember
nyugtalankodik a kialakult egyenlôtlenség
miatt, Indiában a korrupció térnyerése ellen
tiltakoznak, Görögországban soha nem látott
munkabeszüntetésekkel protestálnak a megszorító intézkedések ellen, Németországban
luxus autókat gyújtanak fel, Olaszországban és
Londonban üzleteket fosztanak ki, Portugália
sztrájkra készül, Spanyolországot 24 %-ot
meghaladó munkanélküliség sújtja és a tengeren túl a társadalmi igazságosságot követeli a
Foglald el a Wall Streetet mozgalom. Az elégedetlenséget az arab tavasz nyitotta meg,
amely 20, 30 éves diktatúrákat buktatott meg,
nem kis véráldozattal.
A tiltakozásoknak nem volt közös nevezôjük látszólag, de mégis kifejezôdött egy markáns szembenállás a pénzügyi, gazdasági és a
politikai elit egyre növekvô hatalomkoncentrációjával szemben.
Az okok sokrétûek. A piac szûkülése
miatt állandósulni látszik a munkanélküliség,
a globális piaci kihívásoknak meg nem felelô,
elégtelen felkészültségû munkaerô, különösen a fiatalok vonatkozásában. Felgyorsult és
korábban nem jellemzô módon kialakultak a
vagyoni egyenlôtlenségek. A nemzetgazdaságok mérsékelt teljesítményei nem tették lehetôvé a jövedelmek korábban megszokott
növekedését. Ez a költekezési hajlandóság és
a jövedelemszint közötti különbséget növelte. Lehetôvé vált, hogy nemcsak vállalkozások, hanem magánszemélyek is kölcsönforráshoz jutottak és így a háztartások hitelfelvétellel próbálták csökkenteni a kialakult
különbséget.
A napjainkra jellemzô dinamikus fejlôdés
kapacitásfelesleget indukált, hiszen a cégek

által végrehajtott létszámleépítés keresletcsökkenést jelentett. Amennyiben a munkaerôpiacról kiszorulók száma növekszik, csökkennek a munkavállalói jövedelmek és növekszik az egyenlôtlenség.
Hazánk gazdaságára is jellemzô negatív
tendenciákat saját erôbôl nehéz megszüntetni. A rendszerváltást követô viszonylagos szociális és gazdasági stabilitásnak a terheivel
napjainkban szembesülünk. A szociális jóléti
állam megteremtése a közeljövôben nem reális cél.
Államadósságunk a GDP százalékában
76,8%, ami 49 %-a görög államadósságnak és
5.6 százalékponttal kevesebb mint Németországban, de elégedettségre nincs okunk. A recesszió elhúzódása miatt mérsékelt külföldi és
csökkenô belföldi keresletre számíthatunk,
nehézséget jelent a nettó munkabér megôrzéséhez szükséges béremelés végrehajtása, hitelhez jutás egyre nehezebb.
Az Országgyûléshez sürgôsséggel benyújtott adócsomag a munkavállalók és a munkáltatók részére is elvonásokat jelent és a
beígért adminisztrációs terhek csökkenése
sem fog bekövetkezni egyhamar. A személyi
jövedelemadó tervezett változása is inkább
többlet terhet jelent, a vállalkozások veszteségüket részlegesen írhatják le, a regisztrációs
adó a gépjármûadó többlet kiadással sújtja a
gépkocsi tulajdonosokat, az illetékek növekednek, a helyi adók településenként differenciáltan megkönnyíti az ingatlantulajdonos pénztárcáját, a társadalombiztosítás változása, a közösségi közlekedési adó bevezetése többlet ráfordítást eredményez a vállalkozásoknál, a népegészségügyi termékadó a fogyasztás csökkenés irányába hat, az általános
forgalmi adó 27 %-os nagysága a legnagyobb
ilyen típusú elvonás Európában. Szigorodnak
az adózásban vétkezôk, a dokumentációjukat,
nyilvántartásukat meghamisítók elleni
szankciók.
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Szervezeti Hírek
A gazdaság ellehetetlenülése mellett, az
ország felett Damoklész kardjaként függ a jövô évi költség nem teljesülése. Az országgyûlés elé beterjesztett tervezet olyan forint/euro
árfolyammal számol, mely már most látszik,
hogy tarthatatlan a nemzeti valután romlása
miatt. A 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel szemben rosszabb esetben 3 százalékos
GDP csökkenés is bekövetkezhet.
Az állampolgárok már az 1 százalékos
GDP növekedést is stagnálásként éli meg, a
csökkenést viszont jelentôs életszínvonal
romlásként éli meg. Az érdekvédelmet, érdekképviseletet és érdekérvényesítést ellátó
szervezetek felelôssége is felmerül. Hiszen
amikor az államnak is kevesebb van a kasszájába, abból nem lehet annyit adnia, mint régen.
Ma Magyarországon 1,2 millió devizahiteles van. A rögzített árfolyamon történô végtörlesztéssel kevesen tudnak majd élni, mert
pénzük nincs, forint alapú hitelek kihelyezése
szigorodott, azokhoz csak kevesen jutnak hozzá. Így a végtörlesztési lehetôség marginális.
Az áfa növekedés és az egyéb állampolgárt
sújtó drágulás valamint a vállalkozások többlet terhei, de leginkább a belföldi kereslet
csökkenése miatt tapasztalható belföldi piac
zsugorodása és az export lehetôségek beszûkü-

31
lése kapu bezárásra kényszeríti a vállalkozások
sokaságát.
Mindezekbôl következôen nagy valószínûséggel a jelenleg is magas, 10 százalékot meghaladó munkanélküliség tovább nô. A szociális ellátásokból kiszorulók száma nehezen
megbecsülhetô, de csökkenés nem várható e
területen sem. Egyre több sebbôl vérzô államháztartásból ez a probléma nehezen kezelhetô,
hiszen az egyre kisebb tortát, az egyre kevesebb pénzt, egyre több felé kellene osztani. Ez
a nehéz helyzet, a válság nem rövid távú, tôlünk független tényezôk (deviza kitettségünk)
miatt akár egy évtizedig is elhúzódhat.
Amit azonban meg tud tenni az ország, azt
meg kell tenni. A KKV szektor még mûködôképes, de nehéz körülmények között gazdálkodó vállalkozásai a munkanélküliek egy részét fel tudná szívni abban az esetben, ha a minimálbér és a garantált bér fizetés kötelezettség alól felmentést kapna. Ez átláthatóbb lenne, csökkentené a fekete és szürkegazdaságot,
az államháztartás számára járulék és adóbevételt generálna. Ugyanakkor csökkennének a
költségvetés terhei, hiszen kevesebb lenne a
szociális kiadás. Nagyban javítaná hazánk
versenyképességét.
Dr. Lits József
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Van forrás és szándék is
a kisvállalkozások hitelezésére

Az OTP Bank elsôsorban lakossági bankként él a köztudatban, de minden jel arra
utal, hogy a mikro-és kisvállalkozások finanszírozásának területén is meghatározó
piaci szereplôvé kíván válni. Csonka Tibort,
az OTP Bank Mikro-és Kisvállalati igazgatóságának vezetôjét arról kérdeztük, hogy
minek köszönhetô a banknál a szektor felértékelôdése a jelenlegi nehéz gazdasági környezetben?
A mikro- és kisvállalkozói szektor nem
csupán az OTP Bank, hanem a nemzetgazdaság számára is stratégiai jelentôségû. Ez a vállalkozói kör adja ugyanis a hazai GDP 3035%-át és ennél is jelentôsebb a szerepük a
foglalkoztatásban. A magyar munkavállalók
50-55%-ának biztosítanak ugyanis munkát.
Az OTP Bank a szektor súlyának megfelelôen, kiemelt figyelmet fordít erre a vállalkozói körre igényeiknek és sajátosságaiknak
megfelelô termékek és szolgáltatások kialakításával.
Milyen igények, pénzkezelési szokások
jellemzik a mikro- és kisvállalkozásokat?
Ez a szektor rendkívül heterogén vállalkozói kört ölel fel. Vannak köztük olyan több
éve, akár évtizede mûködô vállalkozások,
amelyek már kialakult piaci, gazdasági kapcsolatokkal rendelkeznek, és folyamatosan
fejleszteni kívánnak. Sok ilyen cég éves árbevétele megközelíti az 500 millió forintot is.
Ebbe a szegmensbe tartoznak ugyanakkor
az induló vállalkozások valamint az ôstermelôk, családi gazdálkodók is, és találhatunk
olyanokat, akik kényszerbôl váltak vállalkozóvá. Ezek jellemzôen egyszemélyi vezetésûek,
nem alkalmaznak pl. pénzügyi, marketing
vagy számviteli, elemzô szakembereket. Jellemzôen a könyvelést is külsô vállalkozóval
végeztetik, a szolgáltatás nem terjed ki pénzügyi tanácsadásra.

Mindez a bankkapcsolatokban és a banki
szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásokban is
érzékelhetô, hiszen ebben a szegmensben jelenik meg az a vállalkozás is, aki csak azért rendelkezik bankkapcsolattal, mert az a vállalkozás elindításához kötelezô, és az is, aki már a
vállalkozása fejlesztéséhez a bank különbözô
szolgáltatásait folyamatosan igénybe szeretné
venni.
Hogy tud az OTP Bank ennyire eltérô
elvárásoknak megfelelni?
Az OTP Bank olyan termékportfóliót és
szolgáltatásokat biztosít, amellyel valamennyi
vállalkozás megtalálhatja a számítását, a számára legelônyösebb megoldást. A gazdasági
folyamatokat, illetve az ügyfélkör helyzetének
alakulását nyomon követve és elemezve a kínálatunkat a mikro- és kisvállalkozások folyamatosan változó igényeinek megfelelôen alakítjuk.
Ennél az ügyfélkörnél speciális árazást alkalmazunk, a vállalkozás életciklusából, a tevékenységébôl, és a méretébôl adódó sajátosságok figyelembe vételével. A számlacsomagok tartalmát úgy alakítjuk ki, hogy ténylegesen azok az elemek kerüljenek bele, amit az
adott kör használ. Nem mindegy például,
hogy egy vállalkozás mennyi pénzügyi
tranzakciót bonyolít. Eltérô számlacsomagot
javaslunk ezért annak a vállalkozásnak, amely
naponta több pénzmozgással járó banki megbízást ad és annak, amely havonta egy-két
tranzakciót bonyolít csupán folyószámláján.
A betét lekötési, megtakarítási lehetôségek összeghatárait és a megtakarítási idô
hosszát szintén ezen ügyfélkör méreteihez,
pénzkezelési szokásaihoz mérten határozzuk
meg.
Az egyes konstrukciókat további elônyöket biztosító ajánlatokkal tesszük még vonzóbbá. Pénzügyi tanácsadással és személyes
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kapcsolattartókkal is segítjük, hogy a vállalkozások a számukra megfelelô számlacsomagot tudják kiválasztani.
A kínálatunk fókuszában persze a szektort
sújtó legfontosabb probléma áll: a finanszírozás.
Ez egy tipikus probléma a mikro- és kisvállalkozások körében. Hogyan tudnak abban segíteni?
Való igaz, hogy a kisvállalkozások nagy része likviditási problémákkal küzd, a gazdasági
válság hatására pedig sajnos azt tapasztalhatták, hogy még nehezebben juthatnak a napi
mûködés folyamatos finanszírozásához szükséges pénzügyi forrásokhoz, miközben a meglévô hitelek visszafizetése sem könnyû a jelenleg gazdasági környezetben. Az OTP Bank a
válság alatt és most is próbál segíteni a kisvállalkozásoknak, többek közt a törlesztési nehézségekkel küzdô ügyfelek hiteleinek átstrukturálásával.
Milyen hitelekre van leginkább szüksége
a vállalkozásoknak?
Tapasztalataink szerint fôként a legegyszerûbben felhasználható folyószámlahitelre lenne nagy igény a vállalkozások részérôl. Mivel
legtöbbször akkor igényelnek hitelt, amikor
égetô szükségük van rá, az OTP Bank felgyorsította hitelbírálati rendszerét. Sôt, az OTP
Bank már olyan vállalkozásoknak is tud folyószámlahitelt adni, amelyek korábban még
nem rendelkeztek nálunk folyószámlával.
Tehát nem OTP-s ügyfelek is kaphatnak
hitelt?
Pontosan! Célunk egyértelmûen az, hogy
minden vállalkozás saját igényeinek, és lehetôségeinek megfelelô hitelkonstrukciót kapjon! Ezt kívánjuk elôsegíteni azzal is, hogy
ôszi kampányunk során több ezer kisvállalkozást keresünk meg célzott, indikatív hitelajánlattal. Ajánlatainkat nem csak OTP-s ügyfeleink, hanem más vállalkozások számára is
megküldjük. Ha valaki nem kapna ilyet, akkor is érdemes felkeresni fiókjainkat személyre szóló ajánlatért. Ez a pénz adhat ugyanis
lendületet a vállalkozásoknak.
Számos vállalkozás tôkehiánnyal küszködik, így nehézséget okoz számukra a hitelek fedezetének biztosítása. Mi a megoldás
számukra?
Számukra elsôsorban a kezességvállalás
mellett nyújtott hitelek jelentenek megol-
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dást. Az OTP Bank ezért is kapcsolódik be az
államilag támogatott hitelprogramokba és
ezért erôsíti a kapcsolatait a garanciaszervezetekkel. Igyekszünk folyamatosan olyan termékekkel is bôvíteni kínálatunkat, amelyekkel a
garanciaszervezetek kezességvállalása mellett
tudunk hitelt biztosítani a vállalkozásoknak.
Az OTP Bank több ilyen megoldást is kínál:
ezt szolgálja például a Széchenyi Kártya és a
Széchenyi Forgóeszközhitel is.
A hitelhez jutással kapcsolatban gyakran
merül fel az ügyintézés nehézkessége, bürokratikus jellege. Mit tesz az OTP Bank,
hogy ne találják magukat ilyen akadályokkal szembe a mikro- és kisvállalkozások?
Az OTP Bank több ponton is egyszerûsítette a hitelügyintézés folyamatát: bevezettük
az általános hiteligénylési nyomtatványt, így
csupán egyetlen dokumentum kitöltésére és a
hitelfeltételek igazolásához szüksége dokumentumok benyújtására van szükség az igényléshez. A döntéshozatalai folyamat standardizálásával pedig 15 napról 5 napra csökkentettük hitelelbírálás idejét. A hitelfeltételeknek
megfelelô vállalkozásokkal ezt követôen nagyon hamar meg tudjuk kötni a szerzôdést.
A hitelügyintézés folyamatát külsô kapcsolattartók is segítik. A bank „mozgó” munkatársai akár saját telephelyükön keresik fel
az ügyfeleket, segítséget nyújtanak a formanyomtatvány kitöltésében és a szükséges dokumentumok beszerzésében. Ezek a munkatársak egyébként nem csak az ügyintézés folyamatában tudnak segítséget nyújtani, de a
nekik biztosított speciális képzés révén pénzügyi tanácsokkal is el tudják látni ügyfeleinket, így a megfelelô hitelkonstrukció kiválasztásában, de a számlacsomagok közötti
eligazodásban is számíthatnak rájuk ügyfeleink.
Sok bank ígér hiteleket a vállalkozásoknak, mégis sokszor lehet arról hallani, hogy
nem tudnak hitelhez jutni a vállalkozások,
elutasítják ôket, vagy eleve irreális feltételekkel találkoznak. Miben más az OTP
Bank?
Az OTP Bank tud és akar is hitelt adni. Ez
a számokból is látszik. Miközben a piac 20 százalékkal zsugorodott az elmúlt évben, az OTP
Bank 10 százalékkal több hitelt folyósított,
mint egy évvel korábban.
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Mit tehetnek a munkaerô kölcsönzô
és közvetítô vállalkozások
a kormány foglalkoztatási céljainak
elômozdítására – és mit tehet a kormányzat
a munkaerô kölcsönzôk munkájának
segítésére?
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara illetve
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége közös kerekasztal-beszélgetést rendezett 2011. szeptember 14-én „Mit tehetnek a
munkaerô kölcsönzô és közvetítô vállalkozások a kormány foglalkoztatási céljainak
elômozdítására?” címmel.
A beszélgetést Dr. Kiss Zoltán, a BKIK
alelnöke nyitotta meg, és Dr. Árva László, az
ESSCA francia üzleti fôiskola tanára moderálta.
A kerekasztal beszélgetés kiemelt meghívottja volt Busch Irén az FH kutatási és elemzési fôosztály vezetôje, Butora Károly osztályvezetô és Andrási Eszter szakmai koordinátor
képviselt.
A tanácskozáson megjelent Foglalkoztatási Hivatal, valamint a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége és a Magyar
Munkaerô-kölcsönzôk Országos Szövetsége,
illetve több, egyik szövetséghez sem csatlakozott munkaerô közvetítéssel foglalkozó cég
képviselôje is. A tanácskozás iránti érdeklôdést mutatja, hogy arra még Miskolcról is érkeztek résztvevôk.
Dr. Kiss Zoltán elmondta, hogy a kamaráknak kiemelt a szerepük a kormányzati szervek és a vállalkozások közti információk áramoltatásában, a jogszabály tervezetek szakmai
vitájának biztosításában, és a jelen tanácskozás is ezt a célt szolgálja. Ez a kerekasztal-megbeszélés is ennek az együttmûködésnek egy
példája volt.

Árva László
Az elsô felkért elôadó Busch Irén, a Foglalkozatási Hivatal fôosztályvezetôje az FH
adatgyûjtési és elemzô munkájáról, valamint a
munkaerô-kölcsönzô és közvetítô cégekkel
kialakított együttmûködésrôl, és végül ismertette a munkaerô kölcsönzô és közvetítô piac
új fejleményeit.
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Busch Irén elmondta, hogy jelenleg hazánkban 771 munkaerô-kölcsönzô cég mûködik, ebbôl 628 aktív. A Közép- Magyarországi
Régióban ebbôl 395 cég dolgozik, és 2010ben mintegy 130 000 munkavállalót kölcsönöztek, amelyben már nemcsak segédmunkások szerepelnek, hanem például 16 %-uk szellemi foglalkozású, és további jelentôs részük
szakmunkás.
A második kiemelt elôadást Dr. Kiss
György egyetemi tanár tartotta, ismertetve a
Munka Törvénykönyvében a munkaerô kölcsönzésre vonatkozóan várható változásokat,
illetve az azokról még folyó vitákat és egyeztetéseket. Elôadásában elmondta, hogy a változtatásokra elsôsorban az EU 2008/104/EK
irányelvének kötelezô átvétele miatt kerül
sor. A korábbiakban, az egyes tagállamokban
igen nagymértékben eltérô szabályozás volt
érvényben, ami alapvetôen gátolta az európai
egységes munkaerôpiac mûködését. Jelenleg a
végsô egyeztetés folyik a jogszabály tervezetrôl, várhatóan az elkövetkezô hetekben lesz az
véglegesítve. A munkaerô kölcsönzô vállalkozások szervezetei és a kamara fontos szerepet
játszik az egyeztetés folyamatában.
A két munkaerô-kölcsönzô vállalkozások
szervezetei részérôl Varga Péter és Köves Balázs a résztvevôk nagy aktivitása miatt nem
külön elôadásban, hanem a kerekasztal vita
sorén fejtette ki véleményét, amire a jogi szabályozás buktatóit vázoló elôadást követôen
került sor.

Többek közt igen élénk vita alakult ki az
illegális munkaerô kölcsönzôk tevékenységérôl, annak piacot torzító tevékenységérôl, és
hogy a munkaerô-kölcsönzôk szolgáltatásait
igénybe vevô vállalkozásokat segíteni kellene
abban, hogy információt kapjanak azokról a
munkaerô kölcsönzô vállalkozásokról, amelyek nem fizetnek adókat és járulékokat, és
amelyek csak rövid ideig mûködnek, majd felszámolással eltüntetik tartozásaikat.
A résztvevôk megállapodtak abban, hogy
a Gazdasági Kamaráknak fontos szerepe lesz a
kötelezô tagság életbelépését követôen a téren, hogy megbízható információkat szolgáltassanak a munkaerô kölcsönzô vállalkozásokról a szolgáltatásaikat igénybe vevô partnerek számára.
Dr. Kiss Zoltán alelnök javasolta, hogy a
következô megbeszélés idôpontját 2011. november 28-ra, hétfôre tûzte ki, délelôtt 9 órára, ugyan csak a BKK székházában, ahol a
megváltozott munkaképességû dolgozók foglalkoztatására vonatkozó szabályokat és a
munkaerô kölcsönzô piac önszabályozását
fogják áttekinteni, illetve megvitatják a
Munka Törvénykönyve módosítását illetôen
addig bekövetkezett fejleményeket. A Foglalkoztatási Hivatal jelezte hogy tájékoztatást
fog adni az új fejleményekrôl a megbeszélésen.
Dr. Árva László
ESSCA
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Bemutatkozik a Széfbank

Több éves piackutatás és elôkészületek után
2011 októberében megnyílt Budapest belvárosában a Széfbank. Gurály Ottó az ötletgazda, és a Széfbank kft tulajdonosa, ismerteti a
vállalkozást.

Mi is a Széfbank egész pontosan?
A Széfbank egy exkluzív széfszolgáltatás,
ahol cégek és magánszemélyek széfet és páncélszekrényeket tudnak bérelni értéktárgyaik
számára. Kizárólag mi foglalkozunk túl méretes
dolgok például festmények, szobrok tárolásával. A vállalkozások számára elôírt adatmentési kötelezettség az adatok más helyszínen való
tárolását is elôírja, nos erre is van nálunk lehetôség, páratartalom kontrollált páncéltermeinkben. A 3 földalatti páncélteremben, 4
tonnás páncélajtók mögött Magyarországon
még nem látott biometrikus (arcszekenner és
ujjlenyomat olvasó) beléptetô rendszerekkel
és a legmagasabb színvonalú fizikai és elektronikus biztonsággal. Természetesen a szolgáltatás helyszíne is egészen egyedülálló diszkréciójú, kifejezetten exkluzív környezet.
Ki áll a vállalkozás hátterében?
A Széfbank egy teljes egészében magyar
tulajdonú családi vállalkozás, amelynek part-

nere a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet, aki a széfszolgáltatási engedély birtokosa
(pénzintézetként) és teljes körûen ellenôrzése
alatt tartja a széfszolgáltatást, valamint rajtuk
keresztül a PSZÁF is gyakorolja az ellenôrzési
jogokat ezáltal garantálva az Ügyfelek vagyonának biztonságát.
Miért a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet, miért nem egy nagy kereskedelmi
bank?
Egy nagy bank valószínûleg nem is állt
volna szóba velünk, de nem is kerestük a lehetôségét.
Véleményem szerint egy takarékszövetkezet nagyon emberléptékû, családias és stabil
vállalkozás, hiszen még a takarékszövetkezet
méhecskéje sem változott semmit az elmúlt
50 évben. Nos, én pontosan ezt az állandóságot és stabilitást szeretném az Ügyfeleinknek
nyújtani. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet elnök ügyvezetô igazgatója, Szatmári
Károly közel 50 éve sikeresen vezeti a szövetkezetet rendszereken, ideológiákon, kormányokon keresztül. Számomra az ô személye az
igazi garancia.
Honnan jött az ötlet ehhez az egyedülálló befektetéshez?
17 éves korom óta vagyok vállalkozó,
mindig olyan vállalkozást csináltam, amit
elôttem még senki. Ez is saját ötlet, amely
pont olyanná vált, ahogyan és amilyennek
megálmodtam. Évek óta nehéz szabad széfet
találni a fôvárosi bankokban, akik ennek ellenére sem fejlesztenek ebben az irányban. Elôször az interneten néztem utána a témának,
itt botlottam bele Tímár Dávidba, aki
ugyanezt az ötletet kezdte menedzselni, és komoly piackutatást végzett már a témában. Dáviddal együtt tapostuk tovább ezt az utat, ahol
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elôttünk még nem járt senki, most ô a cég
marketing igazgatója.
Az exkluzív környezeten kívül miben
más a Széfbank széfszolgáltatása mint más
bankoké?
Annak ellenére, hogy a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet teljes körû banki
szolgáltatást nyújt a Széfbankban, mégis
mondhatom, hogy itt minden a széf szolgáltatásra van kitalálva. Például nálunk a szerzôdött Ügyfeleinknek már nem kell megadni
a személyes adatait belépéskor, kizárólag biometrikusan azonosítjuk. Nem kell a személyi
igazolványa, nem tudjuk a nevét, lakcímét,
semmilyen személyes adatát. Nincs aláíró
karton a belépésrôl, nem kell számlát nyitnia, tehát nincsenek kötöttségek, mégis szinte futurisztikus a beléptetés biztonsága és
anonimitása. A földalatti páncéltermekhez
egy dupla zsilipen keresztül 4 ember egyidejû
közremûködésével biometrikus nyilvántartás
alapján lehet csak lejutni. Máshogy nem. A
belépésrôl a távfelügyelet folyamatos élô képet lát. A páncéltermekben a személyzet
csak akkor tud belépni, ha a páncélterem
mellett lévô biometrikus terminálon az Ügyfél megadja az engedélyt a riasztás oldására.
Az Ügyfél nélkül a személyzet sem tud belépni a páncéltermekbe. A biztonságot fokozza
az is hogy például a takarítást robotok végzik, akik garantáltan megvesztegethetetlenek. Nyitvatartási idôn kívül én sem tudok a
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Széfbank területére lépni, hiába vagyok én a
tulajdonos, a kódjaim nem mûködnek, a
rendszer tôlem is védi az Ügyfelek ránk bízott értékeit. Ha az Ügyfél lejutott, biztonságos környezetben akár lehallgatás védett biztonsági tárgyalóban is tud értékeivel foglalkozni.
Egyre inkább kezdenek minket felfedezni
a befektetési arany-ezüst piac résztvevôi, akik
szívesen hozzák ide Ügyfeleiket, hiszen az
egész ügylet tökéletes biztonságban van.

Széfbank
Bp. V. József nádor tér 10.
06-1-235-0756, 235-07-57
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Dr. Szöllôsi László

Középpontban a kis- és középvállalkozások
Az új Kormány már megalakulását követô elsô intézkedéseivel nyilvánvalóvá tette, hogy a
magyar gazdaság tartós növekedésének egyik
fô forrását a hazai kis- és középvállalkozások
fejlôdésében látja, mind a foglalkoztatás-,
mind a jövedelemtermelô képesség növekedésének tekintetében. Ez a koncepció jelenik
meg az I. és a II. Akcióterv adócsökkentô lépéseiben, a Széchenyi Kártya Program kiterjesztésében, az Új Széchenyi Terv kitörési
pontjainak és prioritásainak kialakításában, a
Széll Kálmán Terv adósság- és adminisztrációs
tehercsökkentô intézkedéseiben egyaránt.
Közvetve természetesen a hazai vállalkozók terheinek csökkentésérôl szól az eladósodott államháztartás, a közösségi közlekedés, a
közintézményi rendszerek egyensúlyba hozása
is, hiszen az eladósodottság terheit végsô soron a lakosság és a vállalatok fizetik meg magas adók és kamatok formájában. A nemzetközi versenyhelyzet miatt a multinacionális
vállalatok ebbôl a teherbôl mindig kisebb
részt viselnek, ezért nyilvánvaló, hogy az itthon élô lakosság és a hazai vállalatok boldogulása Magyarország sikerének kulcsa. A Kor-

mánynak ezen a szigorú peremfeltételek között kell tevékenykednie.
Az Európai Bizottság nemrégiben közzétett, az EUROSTAT adatbázisából számolt
összehasonlító statisztikája alapján a magyar
KKV szektor darabszámban és a foglalkoztatottságban kiugró súlyú mikrovállalkozásokkal és a hozzáadott érték termelésben erôs középvállalatokkal rendelkezik. A vállalkozásszerkezet tíz évvel ezelôtt kialakult arányain a
gazdasági válság sem módosított.
A hazai adatok szerint minden vállalkozási méretkategóriát súlyosan érintett a válság,
míg azonban a nagyvállalatok foglalkoztatás
és kibocsátás tekintetében gyorsabb alkalmazkodásra voltak képesek, a kisebb méretû vállalkozásokat elhúzódóbb visszaesés sújtja.
A kisvállalkozások segítése komplex, sok
területre kiterjedô kormányzati feladat, ezen
belül a Kormány számára prioritást élvez a
vállalkozások munkahelyteremtésének és fejlesztési terveinek támogatása.
A vállalkozások mûködését és foglalkoztatását segítik a Széll Kálmán Tervben meghirdetett adminisztrációs- és adósságteher csök-

A mikro-, kis- és középvállalkozások fôbb adatainak összehasonlítása
2010

Forrás: Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag (SBA) tájékoztató 2010
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Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztérium

kentô lépések. A vállalkozói adminisztrációs
terhek programszerû csökkentésére két lépésben kerül sor. Az elsô intézkedéscsomagról
szóló határozatot 2011. április 20-án fogadta
el a Kormány, amely a bürokratikus terhek évi
105 milliárd forintos csökkentését irányozták
elô. A meghirdetett intézkedések egy része
2012. január 1-jétôl már érzékelhetô lesz. 200
millió forintra emelkedik például a jelenleg
100 millió forintos kötelezô könyvvizsgálati
értékhatár, továbbá a Közigazgatási eljárásról
szóló törvény is számos eljárási gyorsítást és
egyszerûsítést fog bevezetni a vállalkozókat
érintô hatósági ügyekben. Az NGM vezetésével elôkészített második, 400 milliárdos cselekvési tervet valószínûleg heteken belül fogadja el a Kormány.
Szintén a Széll Kálmán terv keretében
elôkészületek zajlanak a végrehajtási és felszámolási eljárások gyorsítását és átláthatóbbá
tételét, valamint a lánctartozások csökkentését szolgáló intézkedéscsomagok bevezetésére.
Ezeket a célokat más oldalról segítik az elôkészületben lévô új kamarai törvények, amelyek
egyes tevékenységekre létrehozott regisztrációs és ellenôrzési jogosítványok, valamint
pozitív listák útján tervezik kiszûrni az üzleti
szabályokat be nem tartó vállalkozókat. Az
adminisztrációcsökkentés és a csalárd magatartások kiszûrésére hozott intézkedések ter-

mészetüknél fogva egymással ellentétes
beavatkozást kívánnak a jelenlegi szabályozásba, ezért idônként a különbözô szempontok
közötti egyensúly megtalálására van szükség.
A magyar gazdaság jövôjének legnagyobb
reménységei a fejleszteni, növekedni kívánó
KKV-k. Kiemelt célnak tekintjük, hogy ezek a
vállalkozások céljaik megvalósításához minden segítséget megkapjanak. Ennek elôsegítésére már az elmúlt évben is számos intézkedés
született (Széchenyi Kártya Program kiterjesztése, az európai uniós támogatási programok
átalakítása, az Új Széchenyi Terv bevezetése),
tudjuk azonban, hogy az eddigieknél több segítségre van szükség. A Kormány ezért további intézkedéseket tervez annak érdekében,
hogy a növekedni, exportálni kívánó KKV-k,
ha kell célzottan is hozzájussanak azokhoz az
eszközökhöz, amelyekre fejlesztésükhöz, piacra lépésükhöz szükségük van.
Az Európai Bizottság a KKV-kat segítô
kormányzati politikák segítésére megalkotta
az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomagot
(SBA), amely 10 intézkedéscsoportba sorolja
a kormányzatok számára javasolt beavatkozási területeket. Az egyes területeken zajló események mérésére 62 indikátort alkottak,
ezekre irányuló reprezentatív felmérések útján hasonlítják össze az egyes tagállamok
KKV-fejlesztési tevékenységét. A legutóbbi
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értékelés alapján a magyar kormányzat 2010ben a hatékony közigazgatás, a finanszírozáshoz való hozzáférés és az egységes piac (export-import képességek, jogszabályok átültetése) tekintetében szerepel a legjobban, a felmérések az Unió átlagával megegyezô körülményeket mutattak ki Magyarországon. Tekintettel a 2011. évi intenzív munkára, az idei
és különösen a jövô évi felméréstôl a mutatók
további javulását várjuk.
A KKV-k érdekeinek aktív érvényesítésére az Európai Bizottság KKV követek kinevezését kérte a tagállamoktól. A követek megválasztásának eseményére a magyar elnökség
alatt, 2011 májusában került sor. A magyar
részrôl énrám esett a választás, hogy a Nem-

zetgazdasági Minisztérium KKV stratégiáért
felelôs helyettes államtitkáraként és KKV követként egyaránt képviseljem a kis- és középvállalkozások érdekeit a kormányzati politikában, továbbá elôsegítsem az Európai Unióban
kialakított jó gyakorlatok alkalmazását. Bízom abban, hogy a hazai kis- és középvállalkozások Magyarország megújuló gazdaságának
motorjává tudnak válni. Munkatársaimmal
ennek érdekében dolgozom, és kérem ehhez a
VOSZ tagságának és szakértôinek aktív segítségét.
Dr. Szöllôsi László
Nemzetgazdasági Minisztérium
belgazdaságért felelôs helyettes államtitkár
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A kínai piac – mint a túlélés egyik formája
2011. szeptember 29.
© Eastinfo, 2011

1. rész
A kínai piac erôsségei - miért pont Kína?
A gazdasági válság alapjaiban rendezi át az
egész világot és Kína ennek a folyamatnak
egyértelmû nyertese. Vannak, akik csak a közelmúlt felfokozott Kína-kommunikációja
okán figyeltek fel Kína gazdasági erejére és
szerepére, pedig ez az ország már több mint
három évtizede építi nagyon tudatosan gazdaságát. Az 1978-ban megkezdett „reform és
nyitás” politikája óta eltelt mintegy három
évtizedben a gazdaság évi közel 10%-kal nôtt,
a válsággal terhelt 2009-es évben is 8,7%-os,
2010-ben pedig 10%-ot meghaladó növekedést tudott felmutatni. Kína a világgazdaság
egyik legjelentôsebb gazdasági nagyhatalmává
vált, akivel feltétlenül szükséges foglalkozni.
Az Eastinfo küldetése a magyar-kínai kapcsolatok, ezen belül is fôleg a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése, ehhez pedig
feltétlenül szükséges az ismeretek növelése.
Ezért jelen cikksorozat megpróbálja röviden
és érthetôen felvázolni a kínai piaccal kapcsolatos tudnivalókat. Az elsô rész a kínai piac
fôbb lehetôségeit ismerteti.
A kínai piac egyedi, más piacokkal alig
összehasonlíthatóan nagy lehetôségeket nyújt
mind a beszerzés, mind az értékesítés terén kezdjük talán az elsôvel. Kína alapvetô jellegzetessége a munkaalapú társadalom és ennek
következtében a széleskörû ipari termelés,
melynek nagy részét exportálja az ország. Sokszor szoktak Kínára úgy is hivatkozni, hogy a
"világ gyára". A magyar közhely szerint a kínai termékek olcsók és „gagyik” – csakhogy
ma már egyik állítás sem igaz. Bár a hazai kínai piacokon sok olcsó és rossz kínai termék-

kel találkozunk, de ezek az áruk nem Kína valós állapotát tükrözik, hanem a piacon vásárlók elvárásait elégítik ki. A kínai termékeket
számtalan helyen látjuk, csak nem mindig ismerjük fel ôket: a legtöbb multinacionális
vállalat a félkész termékeik nagy részét Kínából importálja, és összeszerelést követôen már
mint európai – és ennek megfelelôen igen
drága – terméket értékesíti. A fogyasztási cikkek túlnyomó része is Kínából származik. De
Kína ipara már szinte bármit képes elôállítani,
egyre nagyobb a vállalatok K+F ráfordítása.
Hasonló folyamat játszódik le itt, mint a második világháború után Japánban, vagy az
1980-as években Dél-Koreában - csakhogy
Kínának 1,3 milliárdot meghaladó lakossága
hatalmas belsô piac, ami szintén óriási mértékben stimulálja a fejlôdést.
Viszonylag jól meghatározható, hogy milyen körben érdemes a beszerzést Kínába helyezni. Kína egyik erôssége a még olcsó emberi munkaerô, ezért a nagy munkaerô-ráfordítású termékek relatíve olcsóbbak, hiszen a
gyári munkások zöme vidéki, alacsony keresetû emberbôl áll. Ugyanakkor a városi keresetek egyre magasabb életszínvonalat biztosítanak. A kínai statisztikai hivatal adatai szerint
2009-ben az országos éves átlagfizetés a városokban 32.244 RMB volt, ami kb. havi 310
EUR-nak felel meg. Pekingben és Sanghajban – a két legmagasabb átlagfizetésû városban – a statisztikai adat az országos átlag közel
duplája (57.779 és 58.336 RMB).
Mivel a kínaiak másolási és utánozási képessége fejlett, ezért hamar elsajátítanak nyugati technológiákat vagy modelleket, amelyeket már saját fejlesztésû termékként tudnak
értékesíteni. Itt nem hamisítványokról beszé-
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lünk, hanem gyártósorokról, berendezésekrôl,
elektronikai termékekrôl! Ma már nagyon sokan választják beruházáshoz egy új kínai gyártósor beszerzését a használt nyugat-európai
helyett, hiszen minôségben és teljesítményben lassan utoléri azt, de árban sokkal versenyképesebb (a közelmúltban jegyezte meg
egyik partnerünk, hogy a nem egészen 100
ezer USD-ért vásárolt gépsort Németországban közel fél millió EUR-ért kínálták neki...).
A multiktól is érdemes tanulni: megéri Kínába kihelyezni a gyártás munkaigényes mûveleteit, majd a félkész terméket Magyarországon befejezni. Az építôanyagok (pl. üveg, burkolóanyagok, szaniterek, nyílászárók, stb.)
nagyrésze már jó ideje Kínából származik, legfeljebb a vásárló több közvetítôn keresztül - a
közvetítô kereskedôk tetemes hasznát kifizetve - jut hozzá. De akár a könyvek, kiadványok, nyomdai anyagok kínai legyártása is tetemes árelônnyel járhat. Egyszóval: ha nagyobb értékû beszerzésben, beruházásban,
vagy munkaigényes megrendelésben gondolkodik, akkor jusson eszébe, hogy Kínából sokkal olcsóbb is lehet.
Másodsorban fontos beszélni a Kínába
irányuló értékesítésrôl is. Már említettük,
hogy Kína lakossága közel 1,5 milliárd – ezt a
piaci méretet még elképzelni is nehéz. Természetesen a világ szinte összes jelentôs gyártója,
kereskedôje, márkatulajdonosa egyaránt itt
nyüzsög Kínában, hogy ebbôl a tortából
legalább egy kis szeletet kihasítson magának.
A nemzetközi márkák tulajdonosainak nincs
túl nehéz dolga, hiszen a fogyasztók gyorsan
megtanulták ezeket a neveket. Viszont mivel
Kína alapvetôen önellátó (legalábbis a fogyasztási cikkek terén), ezért az import fogyasztási termékekbôl elsôsorban a nemzetközileg ismert márkák, az ismert országokból
származó termékek eladhatók, mint luxuscikkek. A fogyasztóképes kereslet növekedése
miatt az importtermékek luxuscikkekbôl lassan hétköznapi termékekké válnak, ezért egyre több "kis ország" (mint Magyarország) gyártói is megtalálják a piaci lehetôségeket.
Az ipari termékek exportjában szintén a
multik Magyarországon gyártott termékei dominálnak (pl. autóalkatrészek, mobiltelefonok), de a magyar ipari vagy mezôgazdasági
termékek exportja elôtt nagy a fejlôdési lehe-

tôség – az elmúlt években a magyar bor, a pálinka, az ásványvíz vagy a libamáj egyaránt
megkezdte lassú térhódítását. A magyar technológiák exportja, fôleg vegyesvállalati formában történô megvalósítása már eddig is hozott sikereket. A mezôgazdaság mellett egyéb
iparágak is sikeresek lehetnek, fôleg abban az
esetben, ha a termékek eleve közvetlenül
vagy harmadik félen keresztül közvetve a kínai piacra kerülnek.
Akár beszerzés, akár értékesítés vagy vegyesvállalat alapítása során különös figyelemmel kell lenni Kína sajátosságaira. Az ország
sajátosságai, egyedi üzleti gondolkodása és felfogása miatt nagyban eltért az Európában tapasztaltaktól, ezért nemcsak az értékesítés, de
még a beszerzés terén is fokozott óvatossággal
kell eljárni! Nem ajánlott a kínai üzletnek nekivágni Kínához értô, kínai nyelvtudással felvértezett szakértôk nélkül, mivel Kína nem
csak lehetôségeket, de veszélyeket is rejteget
azok számára, akik nem ismerik kellôképpen a
helyi üzleti körülményeket. Cikksorozatunk
további részeiben ismertetjük a Kínában elôforduló fontosabb veszélyforrásokat és azt,
hogy miért célszerû szakértôk alkalmazása.

2. rész
A kínai piac kihívásai – mitôl kell tartani?
Cikksorozatunk elsô része rövid betekintést
nyújtott a kínai piac által kínált lehetôségekbe. Bár még mindig sokan alábecsülik Kína
erejét és jelentôségét, de egyre többen jönnek
rá, hogy ez az ország megkerülhetetlen nagyhatalom lett. A válság kezdete és fôleg az elmúlt másfél év Kínára irányuló kormányzati
figyelme óta pedig hatványozódik azon cégek
száma, akik Kínában látják a jövôjüket. Csakhogy a szédítô lehetôségek varázsa, és más piacokon szerzett tapasztalatok miatt sokan veszélyérzet nélkül vágnak bele a kínai kapcsolat kiépítésébe, ami gyakran kudarchoz, veszteségekhez vezet. A biztonságosabb kínai üzletek elôsegítése érdekében az Eastinfo sok
éves munkája alatt összegyûjtött tapasztalatait
rendszerezve mutatjuk be a kínai piac kihívásait, amelyekre cégünk hatékony és professzionális megoldásokat biztosít partnereinek.
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Elôször is le kell szögeznünk, hogy Kína
nagy ország, ami önmagában is nehezen kezelhetô kihívás. Területe 9,6 millió km2, vagyis
közel akkora, mint Európáé és mintegy százszor nagyobb Magyarországénál, 1,3 milliárdot is meghaladó lakossága pedig közel háromszorosa Európáénak. Az ország harminc
tartományból és négy tartományi jogú városból áll, amelyek szokásaik, kulturális hátterük,
fejlettségük tekintetében az európai országoknál jóval nagyobb diverzitást mutatnak. Beszerzés során hol keressük a gyártót? Értékesítésnél melyik részt célozzuk meg? Kína mint
ország sem kezelhetô egységesen, ráadásul ez a
piaci méret csak tudatos és tervezett kapcsolatok kialakítása esetén hozhat sikert.
Részben Kína mérete is az oka, hogy több
sikertelen magyar-kínai üzlet épült esetlegesen felbukkanó „kiváló lehetôségre”, amirôl
sok-sok idô és pénz befektetése után persze kiderült, hogy egyáltalán nem is volt olyan kiváló, viszont lett volna sokkal jobb. A „kiváló kínai lehetôség”, „nagyhatalmú kínai barát,
aki ingyen segít”, „megoldjuk mi magunk”
gyakori érv szokott lenni, hogy miért ne költsön valaki szakértôre, tanácsadóra – azonban
sajnos a mai napig is igen ritka az olyan sikeres üzlet, ami alátámasztaná ezeknek a modelleknek a mûködôképességét; viszont annál
több súlyos veszteség, idegeskedés, tûzoltás és
bizony csôd is akadt az ilyen jellegû kooperációk házatáján. Ráadásul utólag mindig kiderül, hogy a veszteségekhez képest a professzionális, tervezett elôkészítés sokkal olcsóbb, a
veszteségek és hosszú kínlódás helyett optimalizálja az üzlet kialakulását és korábban
elôsegíti a nyereséget termelését. Persze a „bizakodási fázisban” az ilyen költség pénzkidobásnak tûnik.
Nyilván minden üzlet hordoz bizonyos
mértékû kockázatot, ami professzionális megközelítéssel viszonylag pontosan mérhetô és
számítható, de még mindennapos megközelítésben is legalább érezhetô. Kínával kapcsolatban viszont kihívásként leginkább az hangzik el, hogy „nagyon messze van”, mint kézenfekvô nehézség. A távolság valóban nehezíti
az együttmûködést, akár venni akarunk Kínából, akár eladni oda. A hosszú szállítási idô
extra finanszírozási igényt vet fel, az idôeltolódás miatt a közvetlen kapcsolattartás lassú
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és vontatott, nem is szólva a közvetítô nyelvek okozta tévedésekrôl és veszélyekrôl. De az
igazi kihívást persze nem a távolság okozza. A
kulturális, nyelvi és gondolkodásbeli különbségekbôl adódó félreértések még a legbizalmasabb kapcsolaton alapuló üzletet is megingathatják, holott a kérdések tisztázása, a megfelelô képviselet és kézben tartott kommunikáció
megoldja vagy kivédi ezeknek a problémáknak a nagy részét.
Kínában egészen más üzleti kultúra és szokásrendszer alakítja a gondolkodást. A kínai
üzletemberek jó stratégák, kiválóan látják és
érvényesítik a saját érdekeiket, ugyanakkor
hosszútávú kapcsolatok kiépítésében gondolkodnak, amihez általában bizalmi légkört alakítanak ki külföldi partnereikkel. A kínai
nyelvtudás és helyismeret nélküli magyar vállalati döntéshozók a baráti légkörbôl ítélve
gyakran lemondanak az otthon teljesen természetesnek tartott üzleti eszközökrôl: a szerzôdéskötésrôl, vagy a partner ellenôrzésérôl az
üzletkötés elôtt. Elôfordul, hogy az elsô néhány ügylet sikeresen le is megy, ezzel tovább
erôsítve a szerzôdés nélküli bizalmat, majd
egyszer csak beüt a súlyos veszteség. Míg Magyarországon egy jogi kapcsolat kialakítása során természetes számunkra, hogy ki kell kérni
ügyvéd véleményét, ám Kínában a magyar üzletemberek még akkor sem mindig vonnak be
jogászt az üzletbe, ha szerzôdést kötnek, ez pedig komoly veszélyforrás.
A kínai termékek importjával kapcsolatos
lehetôségekrôl cikksorozatunk elsô részében
már szóltunk. Az importot azonban objektív
akadályok nehezíthetik: ha minden feltételt
tisztáztunk is elôre, akkor is elôfordulhatnak
olyan tendenciák és váratlan események,
amelyek nem várt módon befolyásolhatják az
üzletet. A jüan folyamatos erôsödése sem kedvez a kínai beszerzésnek: a kínai valuta forinthoz viszonyított árfolyama 2008-2009 között
közel 40%-ot erôsödött, ezért az importügyletek során a korábban euróban vagy dollárban
meghatározott árak mind a kínai eladónak,
mind a magyar vevônek veszteséget okoztak.
Ezért a kínai eladók manapság már szinte csak
RMB-ben hajlandóak árat adni, hiszen a külföldi valuták olykor hektikus árfolyammozgásából adódó veszteséget nem tudják és nem is
akarják bevállalni.
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A makrogazdasági eseményeket nem tudjuk befolyásolni, viszont a megalapozatlan
döntések kockázata szakértôi hozzájárulással
jól mérsékelhetô. Sok kereskedônek az veszi
el a kedvét Kínától, hogy saját magának vagy
ismerôsének sikertelen ügybôl származó kártérítési követelése támadt, amit nem tudott behajtani. Ez sajnos gyakran elôfordul, de nem
véletlenül. Azért történik viszonylag sok csalás, mert Kínában jól kiismerték a bizalmi elvre épülô európai nyugati modellt és az ezzel
visszaélô kereskedôk hamar rájöttek, hogy a
külföldi importôrök könnyen bedôlnek a külsôségeknek. Mivel a nyugati vevôk általában
az angol weboldalak és üzleti közvetítô portálok alapján tájékozódnak, ezért ezek az oldalak tele vannak magukat angol nyelven rendkívül profinak mutató „gyártókkal”, akikrôl
hamarosan kiderül, hogy valójában kereskedôk, és valódi céljuk a külföldi vevô megtévesztése és pénzének kicsalása.
Ha a vevô elhiszi, hogy gyártóval áll szemben, akkor onnantól kezdve már csak a szerencséjén múlik minden – lehet, hogy csak
rossz minôségû árut kap, de az is elôfordul,
hogy bottal ütheti az átutalt elôleget és a kereskedô nyomát. Arra is volt példa, hogy csak
késôbb derült ki a minôségi probléma, és erre
a kínai cég közölte, hogy ô tulajdonképpen
kereskedô és a gyár nem hajlandó a kártérítésre. Sokan hisznek az ismertebb B2B kereskedôportálokon található „arany fokozatú beszállító” minôsítésnek, holott az is csak annyit jelent, hogy az a beszállító sokat fizet a portálnak a tagságért és ennek fejében kiemelt
reklámot kap – ettôl azonban nem válik sem
megbízhatóvá, sem pedig gyártóvá. Az egyik
legismertebb ilyen oldal saját blogjában hozzászólók tucatjai mesélnek arany fokozatú beszállítók által elkövetett csalásokról.
A gyártók biztonságos felkutatása és ellenôrzése csak kínai nyelven elvégezhetô
szisztematikus munka. Ez idô- és pénzráfordítást jelent, viszont sokkal olcsóbb, mint több
tízezer dollár veszteség után fûhöz-fához kapkodni, hogyan lehet visszaszerezni a pénzt
(amire a válasz: gyakran sehogy). A csalásra
szakosodott „kereskedôcégek” széles skáláját
vonultatják fel a rafinált megoldásoknak. Saját gyárakat mutatnak fel, persze csak a külföldieknek, hiszen kínaiul azonnal kiderül, hogy

valójában az nem is a saját gyáruk. Találkoztunk már olyan árajánlattal, amit létezô kínai
gyártó nevében úgy adott egy szomszéd kereskedô, hogy valójában használt (!) gépeket
árult az eredeti árnál 20%-kal olcsóbban –
természetesen vadonatúj terméknek állítva be
azokat! Persze a külföldi vevô számára csábító
hinni abban, hogy a saját maga által felkutatott cég a reális árnál 20-50%-kal olcsóbban
megszerzi a kívánt terméket, de az üzleti életben nincsennek csodák.
Minden elôzetes felkészülés ellenére elôfordulhat reklamációs eset, és pontosan ilyenkor bizonyosodik be, hogy mennyire fontos a
megfelelô elôkészítés. Ugyanis a kezdetektôl
tudatosan felépített kínai kapcsolatban a reklamáció viszonylag egyszerûen kivitelezhetô,
azonban a tervezetlenül létrejött együttmûködések során szinte mindig kudarcot vall a kártérítési ügyintézés. Sajnos az a leggyakoribb
példa, hogy a káreset bekövetkezte után
hosszú ideig csak próbálkozások és tapogatózások történnek a magyar cég részérôl, szakértôhöz csak a megmerevedett, ellenséges hangulatú, régóta megfeneklett ügy jut el, ami általában teljesen kezelhetetlen. Kínával kapcsolatban jelentôs a reklamációk száma, az ezzel kapcsolatos problémák meglehetôsen tipikusak, ezért jól meghatározhatóak a felkészülés és megelôzés eszközei is: ezeket cikksorozatunk következô részében ismertetjük.
Reklamációk rendezésében igénybe lehet
venni arbitrázsbizottság (gazdasági választottbíróság) közremûködését. Az arbitrázsbizottságról érdemes néhány szót ejteni, mivel
olyan üzleti vitás ügyekre szakosodott kvázibíróság, amely révén a peres eljáráshoz képest
hatékonyabban lehet a vitás ügyeket lezárni.
A kínai nemzetközi gazdasági és kereskedelmi
arbitrázsbizottság a CCPIT (Kínai Kereskedelmfejlesztési
Bizottság)
szervezete.
Amennyiben a szerzôdô felek megfelelô formai módon ezt elôzetesen kikötötték, úgy vitás esetben az Arbitrázsbizottság jogosult dönteni a vitában, amihez szükség van helyi ügyvédre is. Az arbitrázs díját az arbitrázst kérô
félnek kell megelôlegezni, ennek összege a
perértéktôl függôen a 10.000 RMB ügyintézési alapdíjon felül 0,5 – 3,5% között változik
(legalább 10.000 RMB), de végezetül az eljárás egyéb felmerülô költségeivel (pl. ügyvédi
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díj, fordítási költség, stb.) a vesztes fél köteles
állni, viszont elôzetesen fel kell készülni ezeknek a költségeknek a megelôlegezésére, ami a
fentiek és az ügyvédi és fordítási költség nélkül is minimum 20.000 RMB (kb. 680.000
HUF).
Láthatjuk, hogy Kínában még vásárolni
sem egyszerû feladat. Az export, technológiaexport, vagy befektetési együttmûködés sokkal komplexebb kérdés, a beszerzésnél jóval
nagyobb kihívásokat rejt magában. A kínai
termékértékesítés során az egyik legnagyobb
nehézségünk Magyarország viszonylagos ismeretlensége Kínában. Ez nem azt jelenti,
hogy ne tudnának rólunk, hiszen Petôfi, Liszt
neve, a magyar eredmények itt is ismertek.
De az elmúlt évtizedekben, amikor a kínai
emberek kicsit megszedték magukat és vásárolni kezdtek, a magyar ipar már nem tudott
olyan fajsúlyos termékeket elôállítani és exportálni, amihez az országunk nevét kötni
tudnának.
Ha ma megkérdezünk egy átlagos kínait,
hogy milyen termék jut eszébe Magyarországról, akkor általában tanácstalan némaság a
válasz – ellenben más európai országoknál
mindenki fel tud sorolni egy-két nagyon jellemzô terméket. A magyar élelmiszerek, ipari
termékek, technológiák emiatt is találnak nehezen piacot, illetve nagy marketing-ráfordítással kell bevezetésükkor számolni. Élelmiszeripari termékek esetében külön nehézséget
okoz, hogy bizonyos termékcsoportoknál a bevitelhez szükséges engedélyek (például karanténhivatali engedély, protokollok) is hiányoznak. Ez a nehézség másfelôl piaci elônyt is biztosít annak, aki kiépíti a bevitel lehetôségét.
Talán a legjobb megoldás a magyar termékek
közös megjelenése lehetne, ahol különbözô
vagy hasonló termékcsoportok egymás ismertségét erôsíthetnék.
Noha a Kína és Magyarország között kétoldalú kereskedelmi forgalomban a Kínába
irányuló magyar export jóval kisebb súlyt képvisel, de hosszútávon elsôsorban ez szolgálja
nemzeti érdekeinket, hiszen a hazai termelést
segíti elô, valamint Magyarország ismertségét
erôsíti Kínában. Erre szükségünk is van, hiszen kevés magyar termékkel lehet itt találkozni. A Pekingben jelenleg kapható „Hungarian Salami” német, ausztrál és kínai gyárt-
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mányú, a libamájtermékek pedig bármennyire is nagyrészt magyar alapanyagból készülnek, de a helyiek számára ez „francia libamáj”.
Ennek megfelelôen kevesen tudnak róla,
hogy Magyarországon kiváló a szalámigyártás
vagy libamájtermelés. A Kínába települô és
ide befektetô magyar vállalatoknak tehát Magyarország-képet is építeniük kell a piacszerzéshez. A mezôgazdasági termékek, technológiák, illetve környezetvédelmi projektek a két
ország közötti együttmûködés legígéretesebb
területei, de egyéb ipari technológiák és kisebb mértékben ipari termékek is lehetséges
exportterületek.
A technológia-export önmagában nehezen kivitelezhetô. Egy Kínában még nem bevezett technológiát csak úgy „eladni” egy kínai partnernek szinte lehetetlen, kizárólag
megfelelôen felépített stratégiával, megbízható kínai partnerrel, esetleg vegyesvállalati
háttérrel lehet kivitelezni. Az együttmûködések, technológiai exportok, vegyes- vagy önálló vállalatok létesítését szintén fokozott
óvatossággal kell elôkészíteni. Ezekben az esetekben még inkább elengedhetetlen a háttérinformációk és lehetôségek gondos tanulmányozása, az átfogó tervezés, a kínai partner
részletekbe menô átvilágítása (idegen szóval:
due diligence). Meglepô, de sokan enélkül is
belevágnak a kínai üzletbe. Az ilyen esetek
szinte általánosan veszteséget és kudarcot termelnek, de legalábbis messze nem képesek
olyan eredményt hozni, mint megfelelô elôkészítéssel.
Akármilyen üzleti kapcsolatot építünk Kínával, alapvetôen azt a gondolkodásmódot érdemes elsajátítani, hogy a pénz ráfordításával
megoldható probléma tulajdonképpen csak
költség, és emiatt tervezhetô. Hasznos mondás az is, hogy „bízzunk a legjobb lehetôségben, de készüljünk fel a legrosszabb eshetôségre”, ezért az üzleti tervezésnél a realista-pesszimista verziót érdemes figyelembe venni. A
nem-megfelelô vagy túl optimista tervezés
miatt felmerülô kiadások (vagy nem realizálódó bevételek) pillanatok alatt súlyos mínuszokat okozhatnak, és ez még a legjobb kilátással
kecsegtetô üzletet is romba döntheti. Fontos
megérteni, hogy ez az ország olyan specifikus
kihívásokat teremt, amivel máshol nem nagyon lehet találkozni, ezért a szakértôk mun-
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kája már a tervezési szakaszban is elengedhetetlen.
Még egy fontos dolog: még a szakértôk segítsége mellett sem lehet megúszni a saját
munkákat. A Kínával üzletelni kívánó magyar cégnek el kell végezni számos saját
feladatot, ami nélkül nem lehet belépni a kínai piacra: képesnek kell lennie pozícionálni
magát és a termékét a nemzetközi piacon,
meg kell határoznia a nemzetközi piaci szereplôkhöz viszonyított reális elônyét, alaposan ismernie kell a saját szakmai területét. Számos
Kínából importálni kívánó cég esetében lehet
találkozni azzal, hogy a megvásárolni kívánt
termék alapvetô nemzetközi normáit, elvárásait sem ismeri. Az ilyen felkészületlenség
nagy mértékben ronthatja a magyar vevô pozícióját a kínai eladó szemében, ez pedig egyszerûen azt hozhatja magával, hogy az eladó
nem fordít különösebb figyelmet az ilyen vevôre, esetleg túl problémásnak tartja, hogy
foglalkozzon vele és eláll az üzlettôl. (Ne felejtsük el, hogy a világon mindenki Kínából
akar vásárolni, ezért a magyar piac méretébôl
adódó importmennyiség nem szokta különö-

sebben megdobogtatni a kínai cégvezetôk szívét...)
Kínával foglalkozva a kompetens szakmai
tervezés kulcsfontosságú. Ennek kétségtelenül
ára van, de ez a ráfordítás sokkal kisebb, mint
az esetleges veszteség és a felesleges kerülôk
költsége. Fel kell hívnunk minden Kína iránt
érdeklôdô vállalkozó figyelmét arra is, hogy
aki befektetés nélkül reménykedik kínai üzletben, azt elôbb-utóbb csalódás éri. Az életképes
üzlet megfelelô elôkészítésbe fektetett pénz
azonban busásan megtérül a buktatók és veszteségek elkerülése miatt, és utána már hasznot
termelhet. A kínai sajátosságok ismerete feltétel a kihívások megfelelô kezeléséhez. Cikksorozatunk következô részében a veszteségek elkerülésének módját, vagyis a kínai kihívásokra adott megoldásainkat ismeretjük.
Eastinfo Kft.
Az Eastinfo Kft. mintegy 15 éve Kínára szakosodott üzleti tanácsadással és nyelvi szolgáltatásokkal foglalkozó, Kínában (Peking) önálló irodát
üzemelteto vállalkozás. www.eastinfo.eu
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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

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

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.
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Megye
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
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
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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
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
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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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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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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
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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

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

Szentpéteri kapu 80.
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.
Rákócui út 18.
Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.

88-420-710
93-317-733

1-705-7082

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

1-302-4737
1-414-0661

88-420-710
93-317-733

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

56-512-375
34-305-092

56-512-370
34-305-092

Németh Józsefné
Dr. Varga Józsefné

Spengler Veronika
Horváth Péterné

Varga Tamás
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné
Kóczán Katalin

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

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

Fekete Ferencné
Nádor Péter
Varga Katalin

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

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

voszveszprem@mailbox.hu
zalavosz@chello.hu

vosznograd@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

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

12:26 PM

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

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

Utca
Király u. 42.
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.
Koháry út 2/c
Óvoda u.2.
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
Fô tér 1. II/5.
Bajcsy-Zs. u. 50
Dózsa Gy. u. 9. 2/201.
Széchenyi u. 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

11/21/11

Salgótarján
Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely

3100
7400
4400
7100
9700

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna
Vas

Város
Pécs
Kecskemét
Békéscsaba
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Debrecen
Eger
Szolnok
Tatabánya

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

Megye
Baranya
Bács
Békés
Csongrád
Fejér
Gyôr-M-S
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-NK-Sz.
Komárom
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Hogy Ön is jól járjon! Kedvezményes
szolgáltatások csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

TÉR 14 Számviteli
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Bt.

1196 Budapest,
Ötvenhatosok tere 14.

06-30990-5254

Számviteli, könyvvizsgálói. adószakértôi szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Kellner és Társai Kft.

1149 Budapest,
Angol u. 36/a

267-6464
136 mellék

222-3857

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

Bringóhintó Kkt.

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

TELEFON

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

TELEFAX

(06-93)
541-925

SZOLGÁLTATÁS

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

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

12%
5%
11. 01.-04.14.

20%
04. 15.-10. 31.

10%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Trezor-Liktor Kft.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

Bálint Fogtechnika

(06-36)
411-274

(06-36)
411-274

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

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.

3300 Eger,
Kisasszony u. 6.

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

(06-96)
315-741

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

(06-1)
344-5212

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

1047 Budapest,
Baross u. 99.

OPEN Szoftverház

InfoRegister Bt.

Horfer Serleg

Comline Budapest Kft.

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

KEDVEZMÉNY

10%

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

10%

10%

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

6%

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

(06-26)
310-882

(06-26)
310-882

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

5-50%

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

(06-1)
380-5403

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

15%

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

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

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

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

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

5%
10%

10%

10%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

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

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

Hotel Unió

ARUNDO
Tanácsadó Kft.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System Kft.

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

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

KEDVEZMÉNY

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

(06)-36
411-201

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

10%

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

(06) 76
321-202

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

Anyag:
5%
Díj:
10%

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

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

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

(06-28)
386-692

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

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

(06-62)
246-842

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

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

(06-1)
483-2360

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

(06-1)

10%

5-10%

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

20%

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

10%

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

10%
20%
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CÉG

CÍM

Enterprise Limited

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

Softek Informatikai és
Ügyvitelszervezési Kft.

9021 Gyôr,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

(06-96)
524-998

Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

(06-1)
354-3080

Bankók Bau Kft.

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

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

Flash 9 Kft.

Szinkron ’87 Kft.

H. P. GY. Bt.

EURO-ROAD Kft.

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

TELEFON

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

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

TELEFAX

15%

(06-96)
528-293

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

Szerviz 10%
Programok
20%
könyvelés
havidíja 15%

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

20%

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

(06-1)
281-1947

(06)-96416-108

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

(06)-96560-089

1084 Budapest,
József u. 48.

06-30999-0004

06-30620-0500

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

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

(06-1)780-55-31

Iparjogvédelem (találmány, védjegy,
formatervezési minta stb.); fogyasztóvédelem; gazdasági-, pénzügyi-,
jogi tanácsadás; brandépítés; interim
menedzsment; outsourcing; cégeladás, felvásárlás

10%

7%

5–10%

20%

5–10%

10%

5–15%

20–25%
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CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Kft.

Parallel
Számítástechnikai Kft.

Recruiment Kft.

SKICC Reklámiroda

Talenta Vagyonkezelô
és Tanácsadó Kft.

Hronszky Ügyvédi
Iroda

KEDVEZMÉNY

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

1161 Budapest,
József u. 18.

(06-1)2733-310

(06-1)2733-311

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

10–20%

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

06-20209-94-98

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

06-209339-559

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

+36-30754-9711

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

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

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

+36-46382-933

5–15%

25%

10%

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

10%

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

10-20%

15%

5%
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CÉG

CÍM

TELEFON

B & K Épülettervezô
és Kivitelezô Mérnöki
Iroda Kft.

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

+36-82414-851

Magic Tools
Munkavédelmi Kft.

+36-1347-0242
06-70394-3862

TAX ON 24
Adószakértô
és Könyvviteli
Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 11.

06-82222-151
06-30865-3515

Klick Computer Kft.

3530 Miskolc,
Meggyesalja u. 93.
www.klickcomp.hu
sales@klickcomp.hu

06-46413-347,
06-46505-450

6500 Baja,
Roosevelt tér 1.
www.forintsoft.hu
forintsoft@forintsoft.hu

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

+36-30937-5002

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

FORINT-Soft
Pénzügyi Tanácsadó
és Szoftverfejlesztô Kft.

TELEFAX

+36-1377-0176

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

06-46505-452

Magánszemélyek, kis- és középvállalkozások számítógépeinek (PC,
laptop, szerver), informatikai eszközeinek (nyomtató, monitor, hálózat)
javítása és karbantartása
Számítógépes hálózatát, rendszergazdai tevékenység ellátását bízza
képzett szakembereinkre. (Microsoft
Kisvállalati Specialista minôsítéssel
rendelkezik cégünk.)
Megbízhatóság, szakszerûség, 20 éves
tapasztalat a számítógépes rendszerek
üzemben tartása terén Miskolcon.
– Ügyviteli szoftvert (számlázó, készletnyilvántartó, könyvelô, bérszámfejtô, tárgyi eszköz nyilvántartó,
házipénztár, szabályzatkészítô, kiegészítô melléklet készítô stb.) vásárló
új felhastnálóink (akik még nem
vásároltak tôlünk programot) részére okt. 1. és dec. 31. között 20%,
jan. 1. és szept. 30. között 10% kedvezmény a www.forintsoft.hu oldalon szereplô listaárainkból.
– Adótanácsadás egész évben 10%
kedvezmény.

KEDVEZMÉNY

10%
kivitelezésnél
egyéb
kedvezmény

15%

15%

munkadíj
árából
VOSZ
tagoknak
15%

10%

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

Hirdessen a VOSZ Hírekben!
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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!
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