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Hirdetés

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!
A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy
rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési
lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok
megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet.
A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak
tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági
számot jelentôsen felülmúló.
Egy oldalas fekete-fehér hirdetés
(160 mm x 240 mm)
120.000 Ft + ÁFA
féloldalas fekete-fehér hirdetés:
(160 mm x 120 mm)
70.000 Ft + ÁFA

negyedoldalas fekete-fehér hirdetés:
(80 mm x 120 mm)
40.000 Ft + ÁFA
színes hirdetés: 50% felár

A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti
meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2–6. Telefon:
414-2181, 414-2182), míg az ellenértékét
számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig
beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még
az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben.

VOSZ-Hírekben való hirdetés
egyúttal
a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is!

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
(Porta Irodaház)
Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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VOSZ iroda tölti ki: .....................................................................................................
Számla száma:...............................................................................................................
Befizetési dátum és a csekk száma:...............................................................................
Beléptetô megye: ..........................................................................................................

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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

✄

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

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének álláspontja
az újabb közlekedési sztrájkokról
és a sztrájkról szóló törvény módosításáról
2010. januárjában az adófizetôk pénzébôl
fenntartott, monopolhelyzetben mûködô,
eladósodott és tartósan veszteséges állami és
önkormányzati közszolgáltató vállalatok
sztrájkolói lehetetlenné tették a fôváros, illetve a fôváros vállalkozóinak és lakosságának
közlekedését. Munkabeszüntetésükkel súlyos
károkat okoztak valamennyi magyar állampolgárnak, s a biztonságos közszolgáltatás
nyújtása helyett az adózó vállalkozók és munkavállalók forintjait pazarolták el, értelmetlen módon.
A napokban zajló közlekedési sztrájkok cinikus módon “büntetik” a vétlen munkáltatók és munkavállalók tömegeit. Ezért kérjük a
parlamenti pártokat és a kormányt, hogy a
tûrhetetlen és tarthatatlan helyzet megoldásának jogi eszközeit haladéktalanul dolgozzák
ki, hiszen elsôsorban a politika szereplôinek
felelôssége, hogy hazánk lakossága garantált
mértékû és színvonalú közszolgáltatásokban
részesüljön.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége kezdeményezi a sztrájkról szóló
törvény módosítását annak érdekében, hogy
az ország lakossága és vállalkozói biztosan
hozzájuthassanak az általuk megfizetett
alapvetô közszolgáltatásokhoz.
A VOSZ nem a törvény egyoldalú szigorítását szorgalmazza. Indítványunknak nem
célja a munkavállalói jogok csorbítása. Pontosítani szeretnénk a törvény elôírásait, tisztázni akarjuk a vitában álló felek kötelezettségeit és jogait.

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

Budapest, 2010. január 14.
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
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Az Országos Érdekegyeztetô Tanács
munkaadói oldalának álláspontja
a sztrájkszabályozásról

Az Országos Érdekegyeztetô Tanács munkaadói oldalának álláspontja a sztrájkszabályozásról
Tekintettel a kérdéskör érzékenységére,
ígérem, ügyelni fogok arra, hogy a jelenlevôk
semmiképpen ne értsék félre a munkaadói oldal törekvéseit. Igyekszem egyenes, világos,
egyszerû mondatokba tömöríteni álláspontunkat. Ezért már a bevezetôben hangsúlyozni
kívánom, hogy jóhiszemû álláspontot szeretnék ismertetni, sértô vagy kioktató szándék
mondanivalóm mögött nincs.
Az elmúlt héten olyan – közéletünket érdemben befolyásoló – helyzet alakult ki a fôvárosban, amelyek mellett nem mehetünk el
szó nélkül. Igen, a napirend elôtti hozzászólást
a múlt heti munkabeszüntetés váltotta ki, de
én többrôl szeretnék szólni, mint a múlt heti
eseményekrôl. Jó szándékkal, együttmûködést keresve, partnerekre számítva.
Természetesen az adott munkahelyi munkabeszüntetésekrôl konkrét formában nem
szeretnék szólni, maximálisan tiszteletben tartom a konfliktusba keveredett felek autonómiáját.

az ország lakossága biztosan hozzájuthasson
az általa megfizetett alapvetô közszolgáltatásokhoz. Kifejtette, a VOSZ továbbra is tiszteletben tartja a munkavállalók sztrájkhoz való
jogát, de ellenez minden törvénysértô, nagy
kárt okozó magatartást, és elutasítja a megbízhatatlan közszolgáltatás indokolatlan közfinanszírozását. Álláspontja szerint haladéktalanul és egyértelmûen szabályozni kell a munkabeszüntetés kezdetének és végének pontos
megjelölését, és törvényben kell meghatározni
a még elégséges szolgáltatások biztosításának
kötelezettségét, mértékét.
A kormányzati oldal jelezte, hogy a Kormány
kész a sztrájktörvénnyel kapcsolatos tárgyalásokra. Ugyanakkor felhívta a szociális partnerek figyelmét arra a tényre, hogy - 2/3-os törvényrôl lévén szó - a sztrájkról szóló törvény
módosításának kezdeményezéséhez mindhárom tárgyaló oldal egyetértése szükséges. Hozzáfûzte, hogy talán a megfelelô sztrájkkultúra
is elegendô lenne, de hangsúlyozta, hogy a
Kormány kész tárgyalni a törvénymódosításról
is a 3 tárgyaló oldal megállapodása esetén.
A munkavállalói oldal kifejtette, hogy nem ért
egyet a sztrájktörvény módosítására tett kezdeményezéssel, mivel a szakszervezetek álláspontja szerint a hatályos sztrájktörvény alkalmas a konfliktusos helyzetek kezelésére.

Visszatekintés:
1. 2008. április 10. OÉT tájékoztató
A napirendi pontok tárgyalása elôtt az alábbi
felszólalások hangzottak el:
A munkáltatói oldal részérôl a VOSZ képviselôje indítványozta a sztrájkról szóló törvény
azonnali módosítását annak érdekében, hogy

2. 2009. október: Idézet Prof. dr. Szabó Máté
ombudsman jelentésébôl, norma kontroll
kérelmébôl
„A normakontroll indítványozása során a biztosnak azt is szem elôtt kell tartania, hogy az
ombudsmani szerep elsôdlegesen jogvédô jellegû, az alapjogok védelme irányában elkötele-
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zetett, következésképp a biztos kezdeményezései még kivételesen sem irányulhatnak alapjogkorlátozó szabályozási keretek kialakítására.
Mindazonáltal álláspontom szerint a sztrájkjog, mint speciális – nem alanyi jogi jellegû
alapjog – rendeltetésszerû gyakorlása és mások
alapvetô jogainak védelme igényelhet bizonyos
mértékû alapjog-korlátozást, amely azonban
kizárólag alkotmányos keretek között és csak
az alapvetô jogok összeütközése esetén alkalmazott gondos mérlegelés nyomán tehetô
meg.”
„A sztrájkhoz való jog érvényesülésével kapcsolatos átfogó vizsgálatok megállapításait tartalmazó jelentéseim a Sztrájktörvény szövegének alapvetô hiányosságait, súlyos jogalkotói
mulasztásokat tártak fel, amelyeket a vizsgálati tapasztalatok szerint még egy alapjogi szempontból aktivista jogalkalmazási (bírósági)
gyakorlat sem képes feloldani és kezelni. A
Sztrájktörvény rövid, elfogadása óta jóformán
érdemi változtatáson át nem esett szövege
1989. április 12-én, még a jogállami Alkotmány elfogadása elôtt, vagyis gyökeresen más
alkotmányos elveken és szabályokon alapuló
jogrendszerbe illeszkedve lépett hatályba. Általános jellegû kérdésként merül fel tehát a jogi háttér feltérképezésekor, hogy a törvény rendelkezéseinek „elavultsága” egyben jelenti-e
azt, hogy a jogalkotó nem teremtette meg az
összhangot a jogállami Alkotmány és az annak
elfogadását megelôzôen megalkotott Sztrájktörvény között.”

Csaknem húsz hónap után most ismét beszélnünk kell e fontos kérdéskörrôl.
Lehet semmibe venni, figyelmen kívül
hagyni a 2008. évi munkaadói véleményt, lehet bírálni Szabó professzor úr 2009. évi jelentését… de nem lehet szó nélkül hagyni azt,
ami az elmúlt napokban történt. Az idézett
részek is arra engednek következtetni, hogy a
sztrájkjog gyakorlásának egyes kérdései szabályozatlanok.
A múlt héten nem a munkáltatónak okozott hátrány, illetve a munkavállalói követelések kerültek elôtérbe, hanem az emberi kiszolgáltatottság. A zûrzavaros állapotok közöt-

5
ti jogérvényesítés fellazította a kívánt társadalmi rendet. Nem a vitában álló felek markáns érdek-megjelenítését érzékeltük, hanem
valamennyiünk semmibevételét, a kilátástalanságot, a bizonytalanságot, a nyugalmunk
veszélyeztetését. Nem kényelmetlenséget
okoztak a munkabeszüntetôk, hanem szorongást.
Eddig dermedten, bénultan és tehetetlenül
néztük, hogy kaotikus körülmények ölelnek
körül bennünket, és azt, hogy valakik cinikus
módon veszélyeztetik a biztonságunkat, sértik
alapjogainkat: vállalkozókét, munkavállalókét, nyugdíjasokét, diákokét, egészségesekét
és betegekét.
Kérdezem Önöket: tûrnünk kell ezt szó
nélkül, mondhatjuk azt, hogy ez irányú dolgaink rendben mennek? Most csak a munkaadói oldal nevében mondhatom: szerintünk
nem! Szakértô módon, alaposan kell elemezni
a helyzetet, gyorsan és körültekintôen szükséges változtatni ezen a tarthatatlan állapoton ez a feladat. Együtt, és nem egymásra mutogatva.
Van egy huszonegyéves jogszabályunk,
amellyel – álláspontom szerint – talán együtt
lehetne élni. Abban az esetben, ha néhány a stratégiai ágazatokban képviselettel rendelkezô – munkavállalói érdekképviseleti
szövetség nem felelôtlen joggyakorlatot folytatna. Hangsúlyozom: nem jogszerûtlent, hanem felelôtlent. Mellébeszélni lehet, de ebben a teremben minden józan gondolkodású és nem túlzottan elfogult ember tudja:
ezt a törvényt kijátszották, ez a törvény
„védtelen”, s ebbôl eredôen nem képes óvni a biztonságot, védeni a köznyugalmat.
Tapasztaljuk: vannak, akik visszaélnek e
törvény demokratikus, megengedô szellemével.
Ezt ne hagyjuk! Együtt ne hagyjuk! Erôsítsük meg ezt a jogszabályt! Mi azért javasoljuk
a törvényi korrekciót, mert talán a megizmosított, a játékszabályokat tisztázó és garanciákat tartalmazó normaszöveg védettséget
nyújthat a felelôtlenekkel és az immorális magatartást tanúsítókkal szemben.
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Tehát: távlati célunk a törvénymódosítás,
de nem zárkózunk el egy értelmes, a három
fél által támogatott, magatartási kódex jellegû, de (sajnos) jogi kötôerôvel nem rendelkezô megállapodás elôl. Ez utóbbit pillanatnyilag csak átmeneti megoldásként tudjuk elfogadni, véglegesnek semmiképpen. Ehhez indoklásul: azok, akik a mai törvény gyengeségeit felelôtlenül kihasználják, na, azok számára egy OÉT megállapodás nem biztos, hogy
irányadó, nem biztos, hogy zsinórmérték, azaz
könnyen és gátlások nélkül kikerülik (megszegik), ha egyáltalán partnerek annak elfogadásában. Szkeptikusak vagyunk és félünk attól is, hogy az alapos elemzésre és körültekintô eljárásra hivatkozva egyes erôknek a tárgyalások elhúzódása, hónapokig tartó „maszatolása” lesz az érdeke. Ebben biztosan nem leszünk partnerek, ha ezt érzékeljük, más utat
keresünk.
A munkaadói oldal nem egyoldalú szigorítást szorgalmaz. Indítványunknak nem célja a
munkavállalói jogok csorbítása. Pontosítani
szeretnénk a törvény elôírásait, tisztázni
akarjuk a vitában álló felek kötelezettségeit
és jogait. Az OÉT munkaadói oldala - továbbra is tiszteletben tartva a munkavállalók
sztrájkhoz való jogát - javasolja, hogy a módosító indítvány elsôsorban a közszolgáltató
vállalatok esetében
• egyértelmûen definiálja a még elégséges
szolgáltatások biztosításának kötelezettségét, feltétel rendszerét, körét és mértékét
• határozza meg konkrét formában a
munkabeszüntetés kezdetének és végének bejelentési és betartási kötelezettségét
• tisztázza a szolidaritási sztrájk megkezdésének és gyakorlásának körülményeit,
• rögzítse a sztrájkjoggal való visszaélés
alapeseteit és
• érintse és szabályozza a munkaadók és
munkavállalók
együttmûködésének

alapvetô normáit a sztrájkot megelôzô
tárgyalások és a sztrájk idôtartama alatt.
Természetesen az elôbbi felsorolás csak a
munkaadói igényekre szorítkozik. Várjuk tárgyaló partnereink elôremutató javaslatait.
Ha ezek megvannak, haladéktalanul elkezdhetô az érdemi vita.

A munkaadói oldal törekvései:
• szeretnénk megnyerni a kormányt és a
munkavállalói oldalt egy értelmes vitához
• javasoljuk, hogy mindhárom oldal szempontjai kerüljenek terítékre, a közös leltározást követôen kell kiválasztanunk
azokat az elemeket, amelyek feltétlenül
korrekcióra szorulnak
• az elemzés, a vita nem lehet öncélú szócséplés: azzal a szándékkal kell elkezdenünk a munkát, hogy belátható idôn
belül minimum megállapodással, jobb
esetben törvényjavaslattal végzôdjék
Ha ez a munka egy vállalható megállapodással végzôdik, akkor a megállapodás alapja
lehet egy törvényi kezdeményezésnek. De
megfordítom: ha a megállapodás tényleg jó és
azt betartják a felek, akár értelmét is vesztheti a törvénymódosítás iránti igényünk.
Az elmúlt napokban sok szó esett a kollektív szerzôdésekrôl. Én itt és most felhívom a
Munkavállalói-, a Munkaadói és a Kormányzati Oldal figyelmét a kollektív felelôsségre a
sztrájkjog hazai gyakorlatával kapcsolatban!
Budapest, 2010. január 22.
Megjegyzés: a munkaadói oldal sztrájkszabályozással kapcsolatos álláspontját készítette és
az OÉT 2010. január 22-i ülésén ismertette:
Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára
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„Hallatjuk a hangunkat!” 2009
Összefoglaló a szövetség
hagyományos országjáró fórumsorozatáról

2009-ben is aktív figyelem kísérte az immár
negyedik éve, a VOSZ szervezésében megrendezésre kerülô „Hallatjuk a hangunkat!”
régiós fórumsorozatot.
A VOSZ vezetése által évekkel ezelôtt kidolgozott országjáró konzultációsorozat – figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait,
és az egyre jobban változó körülményeket –
most új elemekkel bôvült, és az elvárható
igényeknek megfelelôen tartalmát illetôen is
módosult. A 2005-ben elfogadott koncepció
alapvetô célkitûzése az volt, hogy a VOSZ
vezetése minél szélesebb spektrumban kaphasson alapinformációkat, megismerje a vállalkozók igényeit, és ennek tudatában megfelelô ajánlásokat tegyen a gazdasági és politikai döntéshozók asztalára, továbbá, hogy a
VOSZ megyei és országos vezetôi találkozzanak, és konstruktív kapcsolatot alakítsanak
ki a helyi gazdasági és döntéshozó elittel, az
állami ellenôrzô hatóságok képviselôivel,
társszervezetek tagjaival, nem utolsó sorban
pedig a médiával. A koncepció alapján, a
mind szélesebb körû tájékoztatás érdekében a
VOSZ tagsággal rendelkezô és nem rendelkezô vállalkozók, valamint a partner szövetségek tagjai is meghívást kapnak, hogy tájékozódni tudjanak a szövetség érdekképviseleti
tevékenységérôl.
A fórumsorozat megrendezésével a VOSZ
nem titkolt célja, hogy minél több mikro, kisés közepes vállalkozás csatlakozzon a szövetséghez.
A VOSZ vezetése az említett koncepció
alapvetô téziseit szem elôtt tartva 2009-ben
is a megyei szervezetekkel és a BusinessPlus
Consultinggal együttmûködve szervezte
meg gazdasági fórumsorozatát, ahol a helyi
vállalkozások problémáit megismerve, igye-

keztek a tagok látókörét szélesíteni, a vállalkozókat megalapozott gazdasági döntéseikhez szükséges, szakszerû információkkal
ellátni.
Az elmúlt években a kiemelt régiós központokban ültek kerekasztalhoz az állami ellenôrzô intézmények és hivatalok, valamint
az önkormányzatok és a média képviselôi,
hogy a szövetséggel együtt közösen keressék
a megoldást, a vállalkozásokat sújtó bürokrácia megszüntetésére, az elharapódzó feketegazdaságra és az eltúlzott hatósági ellenôrzésekre.
Ez utóbbi alkalommal – a korábbi évek
gyakorlatától eltérôen – nem kerekasztal beszélgetésre hívta a VOSZ a megyei helyhatósági és ellenôrzô szervezetek vezetôit, a
helyi vállalkozókat és a kamarák képviselôit, hanem egy elôadássorozatra, amelybôl a
hallgatóság számára kiderülhetett, miként
lehetséges a válságot átvészelni, és milyen
lehetôségei vannak egy-egy vállalkozásnak a
recesszió idôszakában. Emelte az eseménysorozat színvonalát, hogy Dávid Ferenc fôtitkárt és Perlusz László ügyvezetô igazgatót
minden helyszínre, így Egerbe, Tatabányára,
Kaposvárra, Veszprémbe, Salgótarjánba és
Szolnokra is elkísérte Palócz Éva, a KopintTárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. vezérigazgatója, valamint Tonk Emil, a Magyar
Marketing Szövetség alelnöke, akik a hallgatóság bevonásával interaktív szakmai elôadásokat tartottak. Ugyancsak újdonságnak tekinthetô, hogy az egyes állomásokon a VOSZ
országos és megyei vezetôi az elôadásokat
megelôzôen informális háttérbeszélgetést
folytattak szûk körben a megye, valamint a
város vezetôivel, és a helyi média képviselôivel.
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Új színfoltja volt a rendezvényeknek, hogy
a szakirányú felsôoktatási intézmények hallgatói mellett, az egyházak képviselôi is meghívást kaptak az elôadásokra, hogy közvetlen rálátást kaphassanak az ôket érintô gazdasági
kérdésekre.

Eger
Nehéz helyzetbe hozza a vállalkozókat
a kormányzat
„Sajnos, várhatóan 2010-ben is negatív pályán marad a magyar gazdaság” – mondta Dávid Ferenc, a szervezet fôtitkára az Egerben
megtartott nyitórendezvényen. A helyi
VOSZ elnöke, Bodnár Pál köszöntôjét követôen a fôtitkár elmondta, hogy nem panaszkodni jöttek, de örömre nincs semmi ok.
Nem lehet túl sok pozitív dologról beszámolni a 2009-es érdekérvényesítés közvetlen
eredményeivel kapcsolatosan. Ha a VOSZ,
együttmûködve a kormányzattal sikereket ért
el, késôbb ez a siker szertefoszlott a kabinet
egyes „szociális” döntéseivel. A recesszió idôszakában még nehézkesebbé vált az érdekérvényesítés, amit jelez, hogy ugyan több ponton hajlott a kormányzat a vállalati szektor
terheinek könnyítésére, ám végül a szabályo-

zó rendszer átalakításával lényegében elveszett a felkínált adóelôny, amelyet a kormány
eredetileg a versenyképesség javításának elômozdítására tett.
Dávid Ferenc fôtitkár elôadásában különösen aggályosnak találta, hogy egy törvénymódosítással, – a rehabilitációs hozzájárulás ötszörösére emelésével – a 20 fô felett foglalkoztató vállalkozások egy része versenyképtelenné válhat. Ami továbbra is fájdalmas, hogy
sajnos nem változott a kormányon belül az a
szemlélet sem, hogy újra és újra „eggyel
több bôrt húzzanak le” a talpon maradt vállalkozásokról.
A fôtitkár hozzászólásához kapcsolódva
Habis László, Eger polgármestere azt kifogásolta, hogy az elôzetes tervek alapján a helyi
iparûzési adó beszedése átkerül az APEH hatáskörébe, ami elkerülhetetlenül maga után
vonja, hogy megszûnik az eddigi erôs és jó
kapcsolat a város és az ott mûködô cégek között.
A meghívott vendégek közül Demeter Ervin országgyûlési képviselô az egri vállalkozások számára rendkívül fontos infrastrukturális
fejlesztésekre, ezek közül is elsôsorban a várost
az M3-as autópályával összekötô gyorsforgalmi út megvalósításának szükségességére hívta
fel a hallgatóság és a meghívott helyhatósági
vezetôk figyelmét.
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Jóléti társadalmat
nem lehet hitelbôl fenntartani
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Nem nagy meglepetésre, a hozzászólók az elôzô évek rendezvényeihez hasonlóan a kiszámíthatatlan jogi és adókörnyezetre panaszkodtak, ami bizonyíthatóan lehetetlenné teszi
a kis- és középvállalkozások számára szükségszerû hosszú távú tervezést. Többen elmondták, hogy minden évben hatalmas energiát
emészt fel részükrôl a már-már követhetetlen
törvényi szabályozók változásaihoz való alkalmazkodás.

Kaposvár
Foglalkoztatás megtartása

Pordán Zsigmond Komárom-Esztergom megyei VOSZ elnök, a sorozat második állomásának házigazdája, nyitóbeszédében a hazai
tulajdonú kis- és középvállalkozások alacsony
arányára hívta fel a figyelmet, és mint elmondta, sajnos ennek köszönhetôen a nemzeti tôkének lehetôsége sincs a megerôsödésre.
Hozzátette: a jóléti társadalmat nem lehet hitelbôl fenntartani.
A helyi önkormányzat nevében Schmidt
Csaba, Tatabánya alpolgármestere szólalt fel,
aki mint hangsúlyozta, a közeljövô egyik legfontosabb gazdasági feladata a helyi kis- és középvállalkozások megerôsítése, amely véleménye szerint a belsô piac élénkítése nélkül nem
képzelhetô el.
Az elôadások befejezését követôen a nagy
számban megjelent vállalkozók, illetve a sajtó
munkatársai tehettek fel kérdéseket az
elôadóknak, és elmondhatták saját tapasztalataikat is az elhangzott témákhoz kapcsolódva.

Eger és Tatabánya után Kaposváron folytatódott a „Hallatjuk a hangunkat!” fórumsorozat. Az elsô helyszínek programjához hasonlóan Dávid Ferenc a VOSZ érdekképviseleti
szerepérôl és jövôjérôl, Perlusz László a Széchenyi Kártya programról, Palócz Éva az ország makropályájáról és a kibontakozás lehetôségeirôl, Tonk Emil pedig a változó piaci
helyzetrôl, és a vállalkozók alkalmazkodásáról beszélt.
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Daxner Gábor, a VOSZ Somogy megyei elnöke a vállalkozások kiszolgáltatott, bizonytalan helyzetét taglalta. A kormány figyelmébe
ajánlotta a kisvállalkozások példamutató szerepvállalását, bizonyítva, hogy minden nehézség ellenére több és olcsóbb munkahelyet teremtenek a multinacionális vállalatoknál, valamint gyorsabban és rugalmasabban követik
a változásokat, és nem utolsó sorban itthon
adóznak.
Kaposvár polgármestere, Szita Károly a
vállalkozóbarát kaposvári modellt ismertette a megjelent hallgatósággal, melynek
köszönhetôen jelentôsen sikerült az országos átlag alá szorítani a munkanélküliséget
a városban. Kaposvár polgármestere felhívta a figyelmet arra is, hogy a város foglalkoztatási- és béralapját az érdekeltek kérésére elsôsorban nem a bérre, hanem a
foglalkoztatás megtartására fordította az
önkormányzat, ami 100 millió forintos támogatást jelentett a helyi vállalkozások
számára.

Veszprém
Milliók nem adóznak

A délután megtartott Veszprém megyei rendezvényen annak ellenére, hogy a meghívott
közigazgatási szektor képviselôi csak kis számban voltak jelen, a hallgatóság érdekfeszítô
elemzéseket hallhatott a régió és az ország gazdasági helyzetérôl.

Makai László a megyei VOSZ elnöke köszöntôjében arról beszélt, hogy a válság a vállalkozók nagy részét felkészületlenül érte, így
azok csak késve tudtak az adott helyzetre reagálni és elkezdeni a racionalizálást. Veszprém
megyében a krízis legnagyobb mértékben a
gépipart sújtotta.
Dávid Ferenc a VOSZ 2009-es érdekegyeztetô munkájáról elmondta, hogy sokszor inkább hasonlított szélmalom-harcra, mint hatékony érdekképviseletre: amit az egyik oldalon sikerült kiverekedni a kormánynál, az a
másik oldalon néhány jogszabály megváltoztatásával eltûnt.
A fôtitkár élesen bírálta azt a kormányzati
döntést, hogy a szuperbruttósítással nem tették adókötelezetté a minimálbéren foglalkoztatottakat, pedig most lehetôség lett volna az
adófizetôk körének jelentôs növelésére. Továbbra is komoly problémája a magyar gazdaságnak, hogy milliók nem veszik ki részüket
az adózásból, és ezzel – bár nem természetes –
a tisztességesen adózók terheit növelik, hiszen
az állami bevételeket erôsíteni kell.
Az együttmûködési szándékban nincs
hiány, – derült ki Dávid Ferenc szavaiból – ám
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nehéz szó nélkül hagyni, hogy a politika rendre keresztbe húzza a vállalkozói szféra számításait.

Salgótarján
Hatékony kapcsolat a jövô vállalkozóival
A fórumsorozat salgótarjáni állomása a legjobb példa arra, hogy egy megyei VOSZ szervezet milyen hatékony együttmûködési kapcsolatot tud kiépíteni a jövô vállalkozóival.
Gazsi Ferenc Nógrád megyei VOSZ elnök
meghívására jelentôs számú fôiskolai hallgató és oktató jött el a rendezvényre és hallgatta meg Dávid Ferenc, Perlusz László, Palócz
Éva és Tonk Emil elôadását.
Dávid Ferenc aktuális témákkal foglakozott beszédében. Pozitív intézkedésként említette a 13. havi nyugdíj és a közszolgálatban
dolgozók 13. havi illetményének megszüntetését, valamint a TB-járulék csökkentését,
ugyanakkor rossz üzenetnek nevezte a munkabérek bruttósítását. Mint hangsúlyozta,
„rendkívül bátor lépésnek” tartja, hogy a Bajnai-kormány olyan kiadáscsökkentô intézkedéseket tett, amelyekre már évekkel ezelôtt
nagy szükség lett volna. A fôtitkár kritikai
észrevételeinek is hangot adott. Kedvezôtlennek ítélte a rehabilitációs hozzájárulás ötszörösére emelését, a természetbeni juttatások
megadóztatását, valamint, hogy azonos szintre
emelkedik az üzemanyag jövedéki adója az élvezeti cikkek jövedéki adójával.

Szolnok
A törvényi szabályzók megnehezítik
a vállalkozók sorsát
Szolnokon fejezôdött be 2009-ben a VOSZ
tradicionális megyei fórumsorozata. Lits József
nyitóbeszédét követôen a VOSZ fôtitkára reagált egy éppen nagy botrányt kavart, vállalkozókat ért sértô kijelentésre. Nehéz lesz a szakszervezetekkel baráti jobbot találni az elkövetkezendô idôkben, ha a munkavállalói oldal jogilag vitatható és személyeskedô kijelentéseket tesz nyilvános fórumokon – mondta Dávid Ferenc. A fôtitkár a nagy számban
megjelent vállalkozók és a sajtó képviselôi jelenlétében reagált Gaskó István, a Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezetének elnöke
által tett nyilatkozatra, melyben a vállalkozókat, mint csalókat emlegette.
A VOSZ megyei tagszervezeteinek néhány
vezetôje jogi útra kívánja terelni a kijelentést,
bár Dávid Ferenc szerint mire bírósági döntés
születne az üggyel kapcsolatosan már okafogyottá válna az igazság keresése. Leszögezte,
nem tisztességes az érdekegyeztetés tagjaként
személyes sértegetésekbe menni, egyfelôl,
mert a kerekasztalnál tárgyalni kell egymással,
másfelôl pedig az ilyen helyzet gyengébb alkupozíciót teremt.
A szolnoki rendezvény során a helyi vállalkozók szóba hozták a piaci körbetartozás
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és a rendkívül elônytelen közbeszerzési szabályozókkal kapcsolatos kérdéskört is. A fórumon Lits József meghívására az egyházkerületek vezetôi is megjelentek a kibontakozó
széleskörû összefogás jegyében, és a többi vendéggel egyetemben elismerôen nyilatkoztak a
rendezvénysorozatról, értékesnek tartva a
VOSZ kezdeményezését, és a vállalkozók érdekében tett erôfeszítéseket.

Az elôadások
Palócz Éva: Válság vagy változás

Palócz Éva, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet vezérigazgatója az ország makropályájáról és makro- lehetôségirôl beszélt a
hat állomásos fórumsorozat alatt. Elôadásaiban ismertette, hogy ma Magyarország valóban az uniós gazdaságok legvégén kullog, ez a
korábbi kormányok rossz gazdaságpolitikájának is köszönhetô, és a válság meglehetôsen
sérülékeny, instabil pénzügyi helyzetben érte
az országot. Palócz Éva három okot emelt ki,
ami miatt Magyarországot más országoknál is
jobban sújtja a válság: a nagy államháztartási
hiányt, az ország iránti alacsony bizalmat, valamint azt, hogy nagyon gyenge gazdaságot ért
el a válság.
2002-2006 között átlagosan 8 százalék
körül volt az államháztartási hiány, ami roppant nehézkessé tette a gazdaságélénkítô
programokat, tételesen is kevés jutott ilyen
jellegû tevékenységre, – mondta a vezérigazgató. A pénzügyi egyensúly megteremtéséhez elvonásokra volt szükség, s ahelyett,
hogy az állam magán kezdte volna a spórolást, a gazdaságba invesztálható pénzeket
vette vissza. Majd mikor kiderült, hogy ez is
kevés a költségvetési egyensúly megteremtéséhez, a kormány újabb adómegszorításokba
kezdett, de az állami kiadásokat drasztikusan
továbbra sem csökkentette. Mint elmondta,
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egyetlen uniós országban sem volt ilyen
hosszan, riasztóan magas deficit, mint hazánkban.
Mindezek mellett Palócz Éva az elôadások
során mindig hangsúlyozta, van ok az optimizmusra, ugyanis az ország kényszerhelyzetbe került a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében és ez most talán fordulatot indukálhat. Káros fiskális politikai idôszak
érhet véget, és úgy véli az ország tanult a hibáiból, és ha a kényszerpályát végigjárjuk, akkor meglesz a lehetôség a gazdaság felfuttatására. A kutató szerint a 2009-ben 6-7 százakkal csökkenô GDP 2010-ben stagnál, ennek
ellenére az év végéig tovább romlik a foglalkoztatási helyzet. A kitörési pontok közé sorolta a további adócsökkentést, melyhez viszont az államháztartás kiadásait is csökkenteni kell, mert a hiány „nem növelhetô semmilyen körülmények között”.

13
Perlusz László, a Széchenyi Kártya program
mûködésének tapasztalatait is elemezve rámutatott, hogy az egyébként visszafogott banki
hitelezési tevékenység mellett a kártya reneszánszát éli. Nem csak áthidaló kölcsönöket
jelent a vállalkozásoknak, hanem egyenesen
kitörési pont a KKV-k számára. Perlusz László
a takarékszövetkezetek szerepére kitérve elmondta, hogy a tapasztalatok szerint ezek képesek segíteni a kisvállalkozások talpon maradásában, hiszen ügyfélismeretük és rugalmasságuk példaértékû, továbbá hitel/betét arányuk sokkal kedvezôbb a nagyobb bankokénál, így megfelelô likviditással rendelkeznek.
Nem véletlen, hogy a Széchenyi Kártyák jó
részét is az ô közvetítésükkel kapták meg a
mikro- és kisvállalkozások. A bármikor hozzáférhetô – és a piaci lehetôségekhez képest
igen kedvezô költségszintû, kamat- és garanciadíj-támogatással bíró – hitelkeret sok céget
ment meg a fizetésképtelenségtôl – hangsúlyozta az ügyvezetô igazgató.

Perlusz László: A Széchenyi Kártya
mentôöv a válságban is
Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója
a 2009-es „Hallatjuk a hangunkat!” fórumsorozat állomásain a kis- és középvállalkozások
finanszírozásáról beszélt.
Elôadásaiban az ügyvezetô igazgató hangsúlyozta, hogy Magyarország finanszírozási kockázata magas szintet ért el, ami a hiteltermékek esetén magas kockázati felárat eredményez. Ez a folyamat a többi kedvezôtlen tényezôvel – a hitelállományok aránya, a devizahitelezés kiterjedtsége, a pénzügyi válság folytán
létrejövô refinanszírozási hitelszûke – együtt
vállalati hitelszûkéhez és kitermelhetetlen hitelkamatokhoz vezet. A GDP arányos hitelállományi adatokat, valamint az államadósság és
állami újraelosztás makro-számait elemezve
Perlusz – csatlakozva Palócz Éva elôadásához –
bemutatta, hogy az elmúlt években az ésszerû
és szükséges felhalmozás helyett, a hitelbôl finanszírozott jólét felé haladt az ország, így nem
véletlenül keveredett bele a hazai gazdaságpolitika és pénzügyi rendszer egy gyengülô külföldi bizalmi körbe. A hitelintézetek prociklikusan finanszíroznak, ennek köszönhetôen most
– szûkülô gazdaságban – kevesebb kölcsönhöz
jutnak a cégek.

Tonk Emil: Az új szemléletmód
a tanulásra és az összefogásra épül

Tonk Emil, a Magyar Marketing Szövetség
alelnöke a hat állomáson tartott elôadásai során igyekezett hasznosítható tanácsokat adni
a sikeres „üzletvitelhez”, gazdálkodáshoz.
Az alelnök elmondta, a válság idején át kell
állítani a vállalati vezetôk gondolkodásmódját, újfajta szemléletmódra van szükség. A korábbi mentalitással nem lehet elôre jutni, mert
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mind a gazdasági, mind a társadalmi körülmények megváltoztak, jószerével nehezebbé váltak. A változásokhoz kell megfelelôen alkalmazkodni, a piaci igényeknek megfelelôen
összefogni, csak ez biztosíthatja a túlélést és a
fejlôdést. A magyar vállalkozókra jellemzô,
hogy ha megy a szekér, panaszkodnak, hogy
mehetne jobban is. Ha nem megy, akkor kizárólag a környezetben, a gazdaságpolitikában
látják a kudarc okát. A baj persze az, hogy az
elmúlt 20 évben egyáltalán nem kedvezett
sem a gazdasági környezet, sem a politika a
vállalkozásoknak. Az Európai Unióval megkapta a magyar gazdaság és a vállalkozások a
versenyt is, a politika pedig „szociálisan érzékenyebb” volt és fôleg a választási ciklusok során a munkavállalóknak, szavazóknak igyekezett a kedvében járni, hitelekbôl finanszírozva
a jóléti álmokat – a gazdaság élénkítése helyett. Az alelnök szerint a magyar kis- és közepes vállalati szektorban végre le kellene vetkôzni azt a szemléletet, hogy a verseny az egymás üzletének tönkretételérôl, a féltékenységrôl, az elzárkózásról, a rivalizálásról szól. „Nem
egymást kell nyírni, és nem a multikra kell
mutogatni!” – vonta le a következtetést a szakember. Az utóbbitól tanulni kell, elôbbivel pedig az érdekegyezések mentén össze kell fogni.

A rendezvények többcélúsága
A 2009. évi VOSZ régiós találkozókon
kiemelkedô jelentôséggel bírt, hogy nem csak
fórumlehetôséget biztosított tagjainak, hanem jól felkészült elôadók közremûködésével
igyekeztek ismereteiket bôvíteni az ország jelenlegi gazdasági helyzetérôl, várható lehetséges kilátásairól, és gyakorlati tanácsokat is
kaphattak a válság alatti vállalkozói tevékenység folytatásához.
Dávid Ferenc, Perlusz László, valamint Palócz Éva, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató
Intézet vezérigazgatója és Tonk Emil, a Magyar Marketing Szövetség alelnöke által tartott elôadásokat az egész fórumsorozat alatt
nagy érdeklôdés kísérte. A fôtitkár reagálásai
a sajtó képviselôinek jelentettek hatalmas
segítséget, akár a napi aktualitással bíró hírekrôl, akár egyéb más eseményekkel kapcsolatos felvetésekrôl volt szó.

A VOSZ vezetésének az országosan elismert elôadók meghívásával az volt a célja,
hogy közvetlen és autentikus ismereteket
adjon az ország gazdasági helyzetérôl, a várható változásokról, valamint gyakorlati tanácsokkal lássa el a vállalkozókat a kialakult
új viszonyokhoz való alkalmazkodás tekintetében.
Az elôadások mellett 2009-ben is fontos
szempontként szerepelt, hogy a rendezvényeken az ellenôrzô hatóságok területi vezetôi is
részt vegyenek. Ennek kettôs célja az volt,
hogy a vállalkozókat foglalkoztató kérdéseket
megismerhessék, másrészt az elôadásokat követôen lehetôség legyen az ismerkedésre, a
személyes kapcsolatok kialakítására.
A megyei VOSZ vezetôi a rendezvénysorozat elôtt egy szûkebb körû háttérbeszélgetésen találkoztak a térség országgyûlési képviselôivel, a megyei, városi önkormányzatok
vezetôivel a helyi média jelenlétében.
Az említett személyek meghívása is azt a
célt szolgálta, hogy a megyei VOSZ vezetés a
helyi gazdasági és döntéshozó elittel, a sajtó
munkatársaival a kapcsolatát tovább erôsíthesse.
Külön öröm, hogy a korábbi évektôl eltérôen több állomásra a jövô generációja – fôiskolások és egyetemisták – és az egyházak képviselôi is eljöttek, egy-két helyszínen olyan
nagy létszámban érdeklôdtek az elôadások
iránt, hogy pótszékeket kellett biztosítani a
számukra.
A 2009-es „Hallatjuk a hangunkat!” sorozatot a BusinessPlus Consulting irányításával
proaktív kommunikációs kampány kísérte,
melynek köszönhetôen a helyi média minden
alkalommal közvetítette a fórumokon megfogalmazott legfôbb üzeneteket. A sajtó érdeklôdését csak fokozta a protokoll vendégek jelenléte, ugyanakkor a rendezvények médiavisszhangja a vendégekre is mozgósító hatással volt.

Sikeres program
A több éve futó programsorozat ma már komoly ismereteket, és jelentôs adatbázist biztosít a VOSZ számára, ami elengedhetetlen a si-
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keres érdekérvényesítésben. A szövetség a
rendelkezésre álló források meghatározó részét
a megyei szervezetek erôsítésére és fejlesztésére fordítja. A VOSZ olyan fórumok, gazdasági programok szervezését segíti, amelyek nemcsak a helyi VOSZ-tagokat, hanem más vállalkozásokat is megmozgat, azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy a szövetség a teljes magyar
vállalkozói réteget képviselje, taglétszámát
növelje.
A 2009-es „Hallatjuk a hangunkat!” sorozatról elmondható, hogy minden állomásán
megtartott rendezvény nagy népszerûséggel
bírt. Az országos, illetve a területi politikai
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közélet képviselôi, az ellenôrzô hatóságok régiós és megyei vezetôi, valamint a helyi vállalkozók és az egyetemisták, fôiskolások, a sajtó munkatársai mind elismerôen nyilatkoztak
a fórumokkal kapcsolatosan. A résztvevôk
megfogalmazták igényüket a jövôre vonatkozóan is, továbbra is számítanak a VOSZ aktivitására, a vállalkozások gazdasági környezetének normalizálása érdekében kifejtett széleskörû munkájára.

Készítette:
BusinessPlus Consulting Kft.
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Hol pereskedjünk?
A jogvitákban eljáró bíróságok új szabályai

Az Országgyûlés 2009. június 1-i hatállyal,
több ponton is módosította a Polgári Perrendtartást. Az egyik legjelentôsebb újítás, hogy
vagyonjogi ügyekben a szerzôdô felek jogvitájuk esetére nem köthetik ki:
1. a megyei bíróság hatáskörébe tartozó
ügyben a Fôvárosi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság;
2. a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét. (Pp. 41. § (6.) bek).
A rendelkezések kizárólag a hatályba lépést
követôen kötött szerzôdésekre vonatkoznak,
tehát a korábban létrejött szerzôdésekbôl fakadó jogviták estén a kikötés még érvényes, a
bíróság lefolytatja az eljárást. A jogszabály
módosítás hatályba lépését követôen kötött
szerzôdések esetében a felsorolt bíróságok vonatkozásában azonban már nem lehet érvényesen ilyen kikötést alkalmazni, annak azonban nincs akadálya, hogy szerzôdô felek az általuk kötött szerzôdésben a felsorolt bíróságokon kívüli más bíróság kizárólagos illetékességét kössék ki.
Természetesen a szerzôdésben nem kötelezô rendelkezni az esetleges jogviták eldöntésével kapcsolatban valamelyik bíróság illetékességének kikötésérôl, ilyen esetben az eljáró
bíróság illetékessége megállapításánál a Polgári Perrendtartás általános rendelkezései kerülnek alkalmazásra, vagyis fôszabályként az
alperes lakóhelye (cégek esetében székhelye)
vagy tartózkodási helye szerinti bíróság lesz illetékes.
Az általános illetékességen túl a törvény
több kisegítô szabályt is alkalmaz. Ennek

megfelelôen „olyan alperes ellen, akinek belföldön sem lakóhelye, sem tartózkodási helye
nincs, vagyonjogi pert az elôtt a bíróság elôtt
is lehet indítani, amelynek területén a per
tárgya van, vagy amelynek területén az alperesnek lefoglalható vagyona található. Ha a
vagyonkövetelésbôl áll, a pert az alperes adósának lakóhelyén, ha pedig a követelést valamilyen dolog biztosítja, azon a helyen is meg
lehet indítani, ahol ez a dolog van.”
Külön szabályok vonatkoznak az ingatlannal kapcsolatos perekre. Itt lehetôséget biztosít a törvény, hogy azon perekben, amelyek
ingatlan tulajdonára, birtokára vagy ingatlant
terhelô jogra vonatkoznak, avagy ingatlanra
vonatkozó jogviszonyból erednek, az eljárást a
felperes az ingatlan fekvése szerint illetékes
bíróság elôtt is megindíthatja.
A jogalkotó a kikötés szûkítését azzal indokolta, hogy az egy éven túl húzódó ügyek háromnegyede ezen bíróságokon halmozódott
fel. Az új szabályozástól azt várják, hogy arányosabb legyen a bíróságok közötti ügyleosztás, és ennek következében felgyorsuljon a perek lezárása. A módosítás azonban nem aratott osztatlan sikert a vállalkozók illetve jogi
képviselôik körében, sokan idô-, és költségtakarékossági szempontokat is figyelembe véve,
továbbra is ragaszkodnak a fôvároshoz. Számukra megoldást jelenthet, ha szerzôdéseikben a PKKB-n kívüli, más budapesti bíróság
illetékességét kötik ki szerzôdéseikben.
Segítségként felsoroljuk a szóba jöhetô budapesti bíróságokat és azok elérhetôségeit:
• II., III. Kerületi Bíróság (Bp. III. Miklós
utca 2.)
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• IV., XV. Kerületi Bíróság (Bp., IV. Tavasz u. 21./A.)
• XVIII., XIX. Kerületi Bíróság (Bp., XIX.
Kossuth tér 7.)
• XX., XXI., XXIII. Kerületi Bíróság (Bp.,
XXI. Rákóczi F. u. 78-82.)
• Budai Központi Kerületi Bíróság (Bp.,
II. Budakeszi út 51/b.)
A megyei bíróságok tekintetében már nehezebb jó megoldást találni, hiszen a törvényalkotó nemcsak a Fôvárosi Bíróság, hanem a
Pest Megyei Bíróság illetékességének kikötését is kizárta. Ebben az esetben a fôvárosból
legkönnyebben megközelíthetô (Pl: Fejér,
Komárom-Esztergom stb.) megyei bíróságának kikötését javasoljuk
Megoldást jelenthet továbbá, ha a perben
kikötéses illetékesség helyett, alternatív, bu-
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dapesti bíróság eljárását biztosító illetékességi
okra hivatkozunk. Ilyen lehet például vagyonjogi ügyekben az ügyletkötés vagy a teljesítés helye, kártérítési per esetén pedig a károkozás vagy a kár bekövetkeztének helye.
Gazdálkodó szervezetek egymás közötti
jogviszonyaiban a „hagyományos” bíróságok
mellett a budapesti eljárást biztosíthatja a különbözô választottbíróságok kikötése is. Ennek módjáról, fôbb szabályairól a következô
havi VOSZ Hírekben olvashatnak bôvebben.
Dr. Parragi Edina Katalin ügyvéd
VOSZ Országos Jogi Bizottság Elnöke

(A problémafelvetést köszönjük Illy Katalinnak, a VOSZ Pénzügyi Szekció elnökének!)
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Magyar Ház Cipruson

Panayides Building 3rdFloor, OfficeNo.3, 1st Chrysanthou Milona Str. Cy-3315 Limassol, Po.Box:57395
Tel / Fax : + 357 25 345356 Tel: +357 25 344 921 Mobile: 99820027 E-Mail : globala@cytanet.com.cy

A K.L. Sanna Co. Ltd. 1994-ben, Limassolban alapított cég, tulajdonos igazgatójaként
és a Ciprusi Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt mûködô „Cyprus-Hungary Business
Association” egyik igazgatójaként adom közre
az alábbi üzleti koncepciót, amely (véleményem szerint – Magyarország és Ciprus viszonylatában de más országokkal fenntartott
üzleti kapcsolatokban is növelheti a magyar
KKV-k exportját.

Magyar-ciprusi kapcsolatok
Politikai kapcsolataink a rendszerváltás
elôtt és jelenleg is igen jók, a diplomáciai
kapcsolatokat nagykövetségi szinten tartjuk.
Az utóbbi néhány évben egymást követték
az államfôi, házelnöki, külügyminiszteri kölcsönös látogatások. A turizmus is jól fejlôdik
a két ország között. Az elmúlt évben mintegy 12.000 ciprusi látogatott Magyarországra,
és ciprusi diákok százai tanulnak magyar
egyetemeken. Ugyanakkor a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok messze a lehetôségek mögött maradnak. Véleményem szerint
elsôsorban a magyar mezôgazdasági áruk,
félkész ill. kész élelmiszerek, valamint a feldolgozott iparcikkek exportját lehetne jelentôsen növelni. Az elôbbi árukategóriából
a forgalom 2006-ban 7,5 millió EUR volt,
2007-ben 18,2 millió EUR. Feldolgozott
iparcikk kategóriából 6,45 millió EUR,
2006-ban és 2007-ben. A további években a
forgalom stagnált.

Koncepció
Az árucsere-forgalom korábbi szinten maradása, stagnálása véleményem szerint lényegében a világgazdaság globalizációjának köszönhetô. Ma Magyarországon az élelmiszer, háztartási cikkek valamint a gépek berendezések
kis- és nagykereskedelme 80%-ban külföldi
multinacionális nagyvállalatok, szuper- és hipermarketek kezében van. Ez az irányzat Cipruson is egyre erôsödik. Ezen tendenciák következtében mindkét országban a kis- és középvállalkozók, nagykereskedôk száma csökkent, eltûntek vagy hátérbe szorultak azon
nemzeti importôrök, akik korábban egymás
országában vásároltak termékeket. A multinacionális vállalatok viszont importjukat, behozatalukat saját forrásaikból fedezik és nem
támaszkodnak helyi importôrökre, vagy nagykereskedôkre. Ugyanakkor Cipruson nincs
olyan magyar üzletlánccal bíró kereskedelmi
vállalat, áruház, amely árusítani tudná a magyar élelmiszert, háztartási cikkeket, amit korábban Cipruson már megismertek, vásároltak. Ezt a hiányt pótolhatná egy „Magyar Ház
megnyitása” Cipruson. Egy ilyen Magyar Ház
szolgálhatná tipikus magyar élelmiszerek, forgalmazását és marketing-jét az egész régióban,
mert a közvetlen eladások mellett ciprusi kikötôkbôl közvetíthetné a magyar árukat a félnapi hajóútra lévô Tel Aviv-ba, Bejrutba, Latakiába, és rajtuk keresztül tovább a gazdag
kôolaj termelô országokba de még az egyiptomi Alexandriába is. Ugyanakkor a Magyar
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Ház helyet adhatna ideiglenes vagy állandó
kiállításoknak, tudományos elôadásoknak és
helyet kaphatna a turizmus fejlesztése is.
Különbözô országokban, a külkereskedelemben eltöltött sokéves tapasztalatom, hogy
egy ország, egy nép és kultúrájának ismerete
elôsegíti az illetô ország termékeinek eladását
is. A gazdaság és kultúra kiegészíti egymást.
Bár a fenti elképzelést mind a hazai minisztériumok, mind a Kereskedelmi és Iparkamara
felé felvetettem, de erre a célra állami források nehezen elérhetôk. Magyarországon az
utóbbi fél évben hozott 2009 évi LXXVII. Sz.
törvény és a vonatkozó rendelkezés az „ellenôrzött külföldi társaságra” és az onnan származó jövedelem adózására vonatkozó rendelkezéseivel, váratlan érdeklôdést támasztott
olyan magán-vállalkozások körében ezen
koncepció iránt, akiknek Cipruson bejegyzett
saját tulajdonú Társasága van, és ehhez szüksége van a törvény és rendelkezés által elôírt
valódi gazdasági jelenlétre Cipruson.
Így elsôsorban Cipruson bejegyzett azon
magyar tulajdonú cégek jelentkezését várom,
akik finanszíroznának egy ilyen magyar ház
létrehozását és üzemeltetését. Elképzelésem
szerint a Ház (bérelt vagy megvásárolt) egy része egy magyar kávéház-cukrászda, vagy kávéház-étterem formájában mûködne, kiegészítve
esetleg egy kisebb élelmiszer és háztartási
bolttal. Ezek üzemeltetése mellett rögtön
nagy- és kiskereskedelmi engedélyt és természetesen export-import jogot biztosítanék

19
mind a ház termékeinek, mind a Magyarországról behozott élelmiszerek, italok értékesítésére. Utóbbit szolgálná a limassoli kikötôben kisebb vámszabad-raktár bérlete a beérkezô és kimenô áruk részére. Véleményem
szerint, egy-két év eredményes munkája nyomán a környezô országokban, Izraelben, Libanonban, Egyiptomban, Szíriában – akár franchise formában – kialakítható lenne egy Magyar Ház hálózat, amely komoly segítséget jelentene az eladási gondokkal küzdô magyar alföldi régiónak, elsôsorban feldolgozott zöldség és gyümölcs, birka és baromfi termékek területén.
A „Magyar Ház” másik részére a kultúrát
szolgálná. A Ház egyik része vagy emelete helyet adhatna kiállításoknak, magyar képzômûvészek számára, valamint tudományos elôadások tartására, például kutatás-fejlesztés vonalán, mely utóbbira vonatkozóan épp most készül magyar tervezet egy K+F megállapodás
aláírására, Ciprusi kezdeményezésre.
A fent részletezett magyar vállalkozás létrehozására Cipruson szerzett több mint 20
éves helyi tapasztalatommal és gyakorlattal
rendelkezésre állok és kész vagyok teljes üzleti tervet kidolgozni a magyar beruházásra.
Amennyiben felkeltették szíves érdeklôdését, elérzetô vagyok a fejlécben jelzett címeken.
Lôrinczi Dénes
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Szolgáltatások határok nélkül
január 1-jétôl
Több éves átmeneti idôszakot követôen
2010. január 1-jén hatályba lépett a határokon átnyúló szolgáltatások útjában álló adminisztratív akadályok eltörlését célzó irányelv, amely annak idején erôsen szembeállította a közösség számos régi és új tagját. A szolgáltatási irányelv a magyar vállalkozások számára is számos új lehetôséget kínál.
Az új irányelv jelentôsen csökkenti azoknak az indokoknak a számát, amely alapján a
tagállamok korlátozhatják a más tagállamból
érkezô vállalkozások szabad szolgáltatásnyújtását a területükön és az egyablakos rendszer bevezetésével számottevôen leegyszerûsíti a külföldön (más tagállamban) szolgáltatást nyújtani kívánó cégek adminisztratív teendôit.
A dokumentum a jogszabály alkalmazásának mindenekelôtt két aspektusára fordított
figyelmet: a nemzeti szabályok folyamatban
lévô átfésülésére (a Bizottság megállapítása
szerint a tagállamok túlnyomó többsége befejezte a nemzeti szabályok áttekintését), valamint az egyablakos rendszer létrehozására,
amely lehetôséget nyújt a cégeknek arra, hogy
egy helyen eleget tegyenek minden adminisztratív kötelezettségüknek.
Az adminisztratív akadályok Európa-szerte
történô lebontása várhatóan erôsödô versenyhez, csökkenô árakhoz és jobb minôséghez vezet majd a szolgáltatások piacán. Az új
intézkedések határokon átnyúló üzleti tevékenységbe bekapcsolódó vállalatok növekedéséhez is hozzájárulhatnak, elôsegíthetik a
válságból való kilábalást. Az irányelv bevezetése óriási lehetôséget kínál a vállalkozásoknak. A magyar vállalkozások elsôsorban a
határ menti területeken tudnak gyors eredményeket elérni.
„A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a szolgáltatók ahhoz való jogát, hogy
egy másik tagállamban szolgáltatást nyújtsanak és a szolgáltatás helyének számító tagállamnak szabad hozzáférést és a szolgáltatási

tevékenység szabad nyújtását kell biztosítania a saját területén” – fogalmaz az irányelv
kulcsfontosságú, 16-ik cikkelye.
A direktíva egy sor konkrét elôírást tartalmaz arra, hogy a tagállamok nem korlátozhatják a másik tagállamban bejegyzett cégek és
személyek által nyújtott szolgáltatásokat.
Ezek a következôk:
• Nem kötelezhetik a szolgáltatót arra,
hogy telephelyet hozzanak létre a saját
területükön.
• Nem kötelezhetik a szolgáltatót arra,
hogy a fogadó ország illetékes hatóságaitól engedélyt szerezzenek be, legyen az
belépési regisztráció, szakmai szövetségnél való nyilvántartásba vétel, kivéve az
ebben a direktívában és más közösségi
jogszabályokban említett eseteket.
• Nem tilthatják meg a szolgáltatónak,
hogy bizonyos infrastruktúrát hozzon
létre a fogadó országban, legyen az iroda
vagy más, amire a szolgáltatónak szüksége van a szolgáltatás nyújtásához.
• Nem kényszeríthetnek olyan speciális
szerzôdéses megállapodást a szolgáltatóra a szolgáltatás élvezôjével, ami az
egyéni vállalkozót megakadályozza, vagy
korlátozza a szolgáltatás nyújtásában.
• Nem várhatja el a szolgáltatótól, hogy
olyan, a fogadó ország hatóságai által
kiállított személyazonossági dokumentummal rendelkezzen, ami a szolgáltatás
nyújtásához szükséges.
• Ha csak egészségügyi és munkabiztonsági okokból nem szükséges, nem írhatnak
elô semmit, ami a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök és anyagok használatát korlátozz
Mindez ugyanakkor nem akadályozza meg
a fogadó országot abban, hogy elôírásokat alkalmazzon a szolgáltatás nyújtása kapcsán, ha
azok a követelmények közrendbeli, közbiztonsági, környezetvédelmi és közegészségügyi
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okokkal indokolhatók. És abban sem akadályozza meg semmi a fogadó országot, hogy a
közösségi joggal összhangban foglalkoztatáspolitikai feltételekre vonatkozó szabályaikat
érvényesítsék, ideértve a kollektív megállapodásokban szereplôket is.
Mi tartozik és mi nem a szolgáltatási
irányelv hatálya alá?
Az Európai Parlament az eredeti bizottsági
javaslathoz képest jelentôsen kiterjesztette
azoknak a szolgáltatásoknak a körét, amelyek
nem esnek majd a szolgáltatási irányelv hatálya alá. Az Európai Bizottság eredeti javaslata
eleve kizárta a pénzügyi szolgáltatásokat (amelyekre külön szabályok vonatkoznak), az elektronikus és kommunikációs hálózatokat és a
pénz-, valamint a halott szállítás kivételével a
közlekedési szolgáltatásokat. Az EP további,
alapvetôen nem kereskedelmi célú szolgáltatásokat vont ki a direktíva hatálya alól:
• Az irányelv nem érinti a tagállamok
munkaügyi és társadalombiztosítási
(„például a foglalkoztatási feltételekkel
kapcsolatos, többek között a munkaegészségügyi és munkabiztonsági, valamint a munkáltatók és a munkavállalók
közötti kapcsolatokra vonatkozó jogszabályi vagy szerzôdéses elôírások”) szabályozását. A szöveg szerint „az irányelv
teljes mértékben tiszteletben tartja a
kollektív szerzôdésekkel kapcsolatos tárgyalásokhoz, a kollektív szerzôdések
megkötéséhez, kibôvítéséhez és érvényesítéséhez való jogot, valamint a
sztrájkhoz és a szervezett fellépéshez való jogot a tagállamok ipari kapcsolatait
szabályozó rendelkezéseknek megfelelôen”.
• Nem érinti a szociális lakások finanszírozását, a családok és a fiatalok támogatását célzó gyermekgondozási és családi
szolgáltatásokat, valamint „a tipikusan
jóléti célokat szolgáló oktatási és kulturális szolgáltatásokat”.
• A direktíva nem alkalmazható a közérdekû szolgáltatásokra, „amelyeket a tagállamok nyújtanak és határoznak meg a
közérdek védelmére vonatkozó kötelezettségeik alapján”.
• Nem tartoznak a jogszabály hatálya alá
az ideiglenes munkaközvetítô ügynöksé-
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gek, a kikötôi és a biztonsági szolgáltatások.
• Nem érinti a közlekedési szolgáltatásokat, így a városi tömegközlekedést, a városi személyfuvarozást (taxit) és a mentôszolgálatokat.
• Nem terjed ki a jogszabály sem az állami, sem a magánkézben lévô egészségügyi intézmények által nyújtott szolgáltatásokra. „Az egészségügy kizárása az
irányelv hatálya alól azokra az egészségügyi szakemberek által a betegeknek
nyújtott szolgáltatásokra terjed ki, amelyek a betegek egészségügyi állapotának
felmérésére, fenntartására vagy javítására irányulnak, és a szolgáltatás nyújtása
szerinti tagállamban az említett tevékenységeket a szabályozott foglalkozások számára tartják fenn” - fogalmaz a
szöveg.
• Nem érvényesül a szolgáltatások szabadsága az audiovizuális szektorban sem.
• A szerencsejátékok (például a lottó és a
fogadások) is a kivételek közé tartoznak.
• A jogi és közjegyzôi szolgáltatás is mentesül a hatálya alól.
A jogszabály hatálya alá tartozó szakmák,
szolgáltatások:
• Menedzsment tanácsadás
• Minôségigazolás és minôségvizsgálat
• Létesítmény-üzemeltetés
• Reklámtevékenység
• Kereskedelmi ügynökök
• Jogi és pénzügyi tanácsadás
• Ingatlanszolgáltatások
• Építkezés
• Épülettervezés
• Nagykereskedelem
• Vásárszervezés
• Autókölcsönzés
• Utazási irodák
• Turizmus
• Szabadidôs szolgáltatások
• Sportközpontok
• Újságírás
• Fodrászat
• Közérdekû gazdasági szolgáltatások (gáz,
villamos áram és vízellátás)
• Postai szolgáltatások
(Forrás: Bruxinfo.hu)
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ÁFA bevallások
2010. évi változásának tudnivalói
Tájékoztató a 2010. évi áfabevallások változásairól
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
és az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) 2010. január
1-tôl hatályos módosításai szerint az alábbiakban változott a 1065., a 1086. számú bevallások tartalma, valamint a 10A60. számú összesítô nyilatkozat képi formája és tartalma.
1065. számú bevallás
1. A 1065-01-01-es lapra új sorok kerültek. Ennek oka, hogy az Art. 2010. január 1-tôl hatályos 8. számú mellékletének szabályai szerint az összesítô nyilatkozat tételi kötelezettség már kiterjed a
más közösségi tagállami adóalany részére nyújtott vagy tôle igénybe vett egyes
szolgáltatásokra is.
a) A havi/negyedéves összesítô nyilatkozaton közölt áfa nélküli ellenértékkel
való egyezôség céljából a 1065-ös bevalláson külön sorba került a közösségi
adóalany felé nyújtott és a közösségi
adóalanytól igénybe vett szolgáltatás
utáni adófizetési kötelezettség.
b) Az egyezôség érdekében ezen belül is
meg kell bontani a szolgáltatás-nyújtást
és -igénybevételt, külön sort kellett létrehozni azon ügyletek bevallására,
- amikor a teljesítés helyét az Áfa tv. 37.
§ (1) bekezdése, az általános szabályok
alapján kell meghatározni (ennek az
adatnak kell egyezôséget mutatnia az
adott negyedévre/hónapra vonatkozó
összesítô nyilatkozat adatával) és
- amikor nem ezen jogszabályhely, hanem a teljesítés helyét megállapító más
szabály alapján lesz a szolgáltatás igénybevevôje az adó fizetésére kötelezett.

2.

3.

4.

5.

6.

c) El kell választani a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettséget a
Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatástól.
A 1065-01-03. számú lapon a részletezô
adatok között kell bevallani a közösségi
adóalany és más nem adóalany jogi személy felé, az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások ellenértékét [a 37. § (1) bekezdés és más
szabályok alapján megállapított teljesítési hely szerint].
Szintén a 1065-01-03. számú lapon új
sor a harmadik országbeli adóalanyok felé, az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások ellenértéke.
Formai eltérés, hogy az adó elszámolása
blokkban a 1065-01-03. számú lapon
nem kell betûvel kiírni a befizetendô
vagy visszaigényelhetô adó összegét.
A 2009. július 1-tôl hatályos adómértékek (18%, 25%) nem külön lapon szerepelnek, beépültek a sorok közé.
Az alanyi adómentességet választó adóalanynak mind a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos, mind a más egyéb
tevékenysége okán teljesítendô bevallási kötelezettségét a 1065. számú bevalláson kell teljesítenie.

Új sorok a 1065. számú bevallásban:
17. sor Közösségi adóalanytól igénybe vett
szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az
Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján (25 %-os
adómérték)
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18. sor Közösségi adóalanytól igénybe vett
szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség
26. sor Harmadik országbeli adóalanytól
igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség (18 %-os, 25%-os adómérték)
88. sor Az Áfa tv. területi hatályán kívül,
közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a
37. § (1) bekezdése alapján

3.

4.

89. sor Az Áfa tv. területi hatályán kívül,
közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a
37. § (1) bekezdése kivételével
90. sor Harmadik országbeli adóalany felé,
az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített
szolgáltatásnyújtások ellenértéke
5.
1086. számú bevallás
1. Az Art 1. számú melléklet I/B/3/e) pontja alapján a közösségi adószámmal rendelkezô, általános forgalmiadó-alanynak
nem minôsülô jogi személynek, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, az alanyi
adómentességet választó adóalanynak, a
kizárólag mezôgazdasági tevékenységet
folytató, különleges jogállású adóalanynak, valamint az egyszerûsített vállalkozói adó alanyának (a továbbiakban: speciális adózói körbe tartozó adózók) havonta kell bevallást benyújtaniuk nem
csak a közösségi termékbeszerzés, hanem
a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos egyéb ügylet utáni adófizetési kötelezettségükrôl. Ezt a bevallási kötelezettséget az alanyi adómentességet választó
adóalanyoknak nem ezen a bevalláson,
hanem a 1065. számú bevalláson kell bevallaniuk, továbbá a 1065. számú bevalláson kell az egyéb adófizetési kötelezettségükrôl is számot adniuk, valamint adólevonási jogukat is ezen bevalláson érvényesíthetik.
2. A 1086-01-es lap 10., 11. soraiban kell
feltüntetni a közösségi adóalanytól

6.

7.

igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettséget és az adó alapjának
összegét, az összesítô nyilatkozattal való
egyezôség megteremtése érdekében az
áfa tv. 37. § (1) bekezdés szerint megállapított teljesítési hely szerinti, illetve az
ezen kívüli ügyletek szerinti bontásban.
Új sor a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség.
A 0986. számú bevallástól eltérôen a
1086. számú bevallásban nem százalékos
bontásban, hanem egy sorban (13. sor)
összevontan kell feltüntetni az áfa tv.
77. §-a alapján végzett bizonylat-korrekció miatti negatív tételt. A korábbi
években hatályos adómértékû (12%,
15%, 20%, 25%) adófizetési kötelezettségre és levonási jogosultságra vonatkozó sorok nem részei a bevallásnak.
Új sor a közösségen belülre történô termékértékesítés ellenértéke.
A 1086-01-01. számú lapon a részletezô
adatok között kell feltünteti a közösségi
adóalany felé az Áfa tv. területi hatályán
kívül teljesített szolgáltatásnyújtás ellenértékét (18. 19. sorok az összesítô
nyilatkozattal való egyezôség megteremtése érdekében az áfa tv. 37. § (1) bekezdés szerint megállapított teljesítési hely
szerinti, illetve az ezen kívüli ügyletek
szerinti bontásban). A 18. sorba írt ellenérték összegének meg kell egyeznie a
10A60. számú összesítô nyilatkozat
adott negyedéves/havi adataival.
A 1086-01 számú lapon új sor a Közösségen belülre, nem adóalany részére történô új közlekedési eszköz értékesítése.
(A 10A88. számú adatszolgáltatással való egyezôség biztosítása érdekében.)

Új sorok a 1086. számú bevallásban
10. sor Közösségi adóalanytól igénybe vett
szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az
Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján
11. sor Közösségi adóalanytól igénybe vett
szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az
Áfa tv. 37. § (1) bekezdése kivételével
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12. sor Harmadik országbeli adóalanytól
igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség
13. sor Az áfa tv. 77. §-a alapján végzett bizonylat-korrekció miatti negatív tétel
15. sor Közösségen belülre történô termékértékesítés
18. sor Közösségi adóalany felé az Áfa tv.
területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtás ellenértéke az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján
19. sor Közösségi adóalany felé az Áfa tv.
területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtás ellenértéke az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése kivételével
20. sor Közösségen belülre, nem adóalany
részére történô új közlekedési eszköz értékesítése

10A60. számú Összesítô nyilatkozat
1. Az Art. 8. számú melléklet 4/C. pontja
alapján az összesítô nyilatkozatot elektronikusan kell az adózóknak benyújtaniuk. Ennek megfelelôen az aláírásra,
hitelesítésre, meghatalmazásra vonatkozó blokk nem része az összesítô nyilatkozat fôlapjának.
2. Változott a benyújtás gyakorisága. Fôszabályként a havi bevallóknak havonta, a negyedéves bevallóknak negyedévente kell az összesítô nyilatkozatot a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteikrôl benyújtaniuk. Az
összesítô nyilatkozat fôlapjának (B)
blokkjában kell jelölni a nyilatkozat
gyakoriságát, mely lehet havi, negyedéves negyedévesrôl havira áttérés vagy
haviról negyedévesre áttérés.
Áttérési szabályok
2.1 Negyedévesrôl havira Adott negyedévben vizsgálva, ha az adóalany
meghatározott közösségi termékértékesítése meghaladja a 100 000 eurót, akkor azzal a hónappal le kell zárni a ne-

gyedéves összesítô nyilatkozatot, amely
hónapban az értékhatárt elérte. A következô hónaptól havi összesítô nyilatkozatokat kell benyújtania az adózónak.
2.2 Haviról negyedévesre
Négy naptári negyedévet követôen - ha
az adózó nem havi bevalló - a havira
váltástól ezen intervallum végéig vizsgálva, ha nem érte el a 100 000 eurót a
meghatározott közösségi értékesítése az
egyik negyedévben sem, akkor haviról
negyedéves nyilatkozatra kell visszaváltania a követô negyedév elsô napjától.
(A 2.2 pontban foglalt eset értelemszerûen csak 2011-ben a 11A60 számú nyilatkozaton valósulhat meg.)
3. A speciális adózói körbe tartozó adózóknak, a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletrôl az összesítô nyilatkozatot havonta, az ügylet teljesítését követô hó 20. napjáig kell benyújtaniuk.
4. Ha a 2009. év bármely naptári negyedévében a közösségi adószámmal
rendelkezô általános forgalmiadó-alany
az Áfa tv 89. §-ának (1) és (4) bekezdésében meghatározott termékértékesítés,
valamint a 91. §-ának (2) bekezdése szerinti termékértékesítésnek megfelelô
termékértékesítésének a tárgynegyedévre vonatkozó, általános forgalmi adó
nélkül számított összesített ellenértéke
meghaladja a 100 000 eurónak megfelelô pénzösszeget, az adózónak a 2010. évben havi gyakorisággal kell az összesítô
nyilatkozatot benyújtania.
5. A 2010. január 1-tôl hatályos szabályok
szerint az összesítô nyilatkozatot már
nemcsak a közösségi termékértékesítésrôl és termékbeszerzésrôl, hanem a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos
egyéb ügyletekrôl is, így a szolgáltatásnyújtásról, -igénybevételrôl is be kell
benyújtani. Emiatt a 10A60 számú
Összesítô nyilatkozat a Közösségen belüli termékértékesítés, a Közösségen belüli termékbeszerzés lapokon túlmenôen kiegészült a Közösségen belüli
szolgáltatásnyújtással és a Közösségen
belüli szolgáltatás igénybevétellel kapcsolatos adatok feltüntetésére szolgáló
lapokkal.
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Kinek, mirôl és melyik áfa bevallási nyomtatványon kell bevallást tennie a 2010. évben?
Kinek

Mirôl

Melyik nyomtatványon

• az áfa fizetésre kötelezett
adóalanyok (ide értve a
természetes és jogi személyeket, jogi személyiség nélküli szervezeteket,
az adóalanyként itt bejelentkezett külföldieket)

•

• alanyi adómentességet
választó adóalany

• valamennyi Áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletrôl
(ide értve az új közlekedési eszköz és jövedéki
termék Közösségen belüli
beszerzését is)
• új személygépkocsi, regisztrációs adóköteles
motorkerékpár Közösségen belüli beszerzése(1)

• speciális adózói körbe
tartozó adózók:

• alanyi adómentességet
választó - kivetéssel(2)
• termékimport (vagyis
harmadik országból történô beszerzés) után (1)
önadózással történô adóelszámolás esetén,
amennyiben rendelkeznek a vámhatóság erre
vonatkozó engedélyével,
vagy
(2) vámhatósági kivetéssel, ha import önadózási
engedéllyel nem rendelkezik
• Közösségi adószámmal
rendelkezik és

• alanyi adómentességet
választó adóalany

• 10 000 eurót meghaladó
Közösségen belüli termékbeszerzés

• (az alanyi adómentességet választó adóalany a
1065. számú bevalláson
tesz eleget kötelezettségének)

• Közösségen belüli új közlekedési eszköz beszerzés
(ide nem értve a személygépkocsi és a regisztrációs adóköteles motorkerékpár-beszerzést)

• kizárólag adólevonásra
nem jogosító tevékenységet végzô adóalany

• Közösségen belüli jövedéki termékbeszerzés

1065. És

• 10A60. összevont Összesítô nyilatkozat (mind a
négy lapja)
• 1065. és(1)
• 10A60. Összesítô nyilatkozat termékbeszerzés része(1)
• vámhatósági kivetéssel(2)
• 1065. és csatoltan
(1) a 1065-03. lap, vagy
(2) a 1065-02. lap
(csak a levonható adó körében)

• 1086. bevalláson belül a
közösségi adószámos közösségi termékbeszerzések
(01. lap) és

• 10A60. Összesítô nyilatkozat termékbeszerzés része (02. lap)
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• kizárólag mezôgazdasági
tevékenységet végzô, különleges jogállású adóalany
• egyszerûsített vállalkozói
adó alanya (eva-alany)

• nem adóalany jogi személy

• kizárólag adólevonásra
nem jogosító tevékenységet végzô
• kizárólag mezôgazdasági
tevékenységet folytató
különleges jogállású adóalany
• nem adóalany természetes személy (nincs Közösségi adószáma!)

• ha Közösségen belüli termék- beszerzései nem haladják meg ugyan a
10 000 eurós értékhatárt,
de adófizetési kötelezettséget választott (ezért
Közösségi adószámmal
rendelkezik)
• ha Közösségen belüli termék beszerzései nem haladják meg a 10 000 eurót, és nem választott
adófizetési kötelezettséget, de új közlekedési eszközt szerez be a Közösség
más tagországából (ide
nem értve a személygépkocsit és a regisztrációs
adóköteles motorkerékpárt)
• új személygépkocsi és regisztrációs adóköteles új
motorkerékpár Közösségen belüli beszerzése
(függetlenül attól, hogy
van-e Közösségi adószáma)
• Közösségen belüli termékértékesítés, ide értve
az új közlekedési eszköz
értékesítését is (csak közösségi adószám birtokában folytatható!)

• 1086. bevalláson belül a
közösségi adószámos közösségi termékbeszerzések
(01. lap) és

• Közösségen belülrôl új
közlekedési eszköz beszerzése (ide nem értve
a személygépkocsit és a
regisztrációs adóköteles
motorkerékpárt)
• új személygépkocsi és regisztrációs adóköteles új
motorkerékpár Közösség
más tagországából történô beszerzése
• termékimport (harmadik
országból történô beszerzés)

• 1086. bevalláson belül a
közösségi adószám nélkül
közösségi beszerzésû új
közlekedési eszköz rész
(02. lap)
• vámhatósági kivetéssel
(nincs az APEH-nál bevallási vonzata)

• 10A60. Összesítô nyilatkozat termékbeszerzés része (02. lap)
• 1086. bevalláson belül a
közösségi adószám nélkül
közösségi beszerzésû új
közlekedési eszköz rész
(02. lap)

• vámhatósági kivetéssel
(nincs az APEH-nál bevallási vonzata)

• 1086-01. Lap
• 10A60. Összesítô nyilatkozat termékértékesítés
része (01. lap)

• vámhatósági kivetéssel
(nincs az APEH-nál bevallási vonzata)
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• új közlekedési eszköz (ide
értve a személygépkocsit
és a regisztrációs adóköteles motorkerékpárt is)
• Közösségen belüli értékesítése (közösségi adószám köteles!)
• Közösségi adóalanytól
igénybe vett szolgáltatás(1)

• alanyi adómentességet
választó

• (az alanyi adómentességet választó adóalany a
1065. számú bevalláson
tesz eleget kötelezettségének)

• 1065. És
• 10A60. Összesítô nyilatkozat termékértékesítés
része (01. lap)

• 1086-01. Lap

(1065. bevalláson az alanyi adómentességet választó adóalany)

• Harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett
szolgáltatás(2)

• kizárólag adólevonásra
nem jogosítói tevékenységet végzô adóalany
• kizárólag mezôgazdasági
tevékenységet folytató
különleges jogállású adóalany

és
• 10A60. Összesítô nyilatkozat (04. lap) (1)
• 1086-01. lapon a közösségi adószámmal rendelkezô nem adóalany jogi
személy,
• 1043. Eva bevallásban az
eva alanya

• 1065. bevalláson:
• alanyi adómentességet
választó adóalany,
• a kizárólag adólevonásra
nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
• a kizárólag mezôgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany(2)

• nem adóalany jogi személy
• egyszerûsített vállalkozói
adó alanya
•

Közösségi adóalany felé
teljesített, az Áfa tv. 89.
§-a szerinti termékértékesítés(3)

•

Közösségi adóalany felé
teljesített, az Áfa tv. területi hatályán kívüli
szolgáltatásnyújtás(4)

• 1086-01. és
• 10A60-01 lap(3), kivéve
az alanyi mentességet választó adóalany, és a nem
adóalany jogi személy,
akiknek összesítô nyilatkozatot sem kell benyújtaniuk
• 1086-01. részletezô adatát akkor, ha más közösségi kereskedelmi tevékenységük okán van bevallási, adófizetési kötelezettségük
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• Az alanyi adómentességet választó adóalany a
1065. bevallást és

•

elôzôekben említetteken
kívüli, az Áfa tv. hatálya
alá tartozó nem közösségi
ügyletek, pl. tárgyi eszköz
értékesítése - ha adófizetési kötelezettséggel jár -,
az Áfa tv. 142. §-a szerinti fordított adózás alá
esô ügyletek (kivéve az
eva alanyoknál)
• termékimport (harmadik
országból történô beszerzés, behozatal)

(Forrás: Illy Katalin VOSZ Pénzügyi Szekció elnöke; APEH)

• a 10A60-03. lapját(4)
• 1065. bevallás

•

vámhatóság kivetéssel
(nincs az APEH-nál bevallási vonzata)
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Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Biharkeresztesi Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forró és Vidéke Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet

Megye
Heves
Pest
Pest
Pest
Pest
Zala
Zala
Veszprém
Tolna
Hajdú-Bihar
BAZ
Baranya
Baranya
Baranya
Zala
Zala
Heves
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Pest
Veszprém
Veszprém
Fejér
BAZ
Békés
Heves
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar

Ir.sz.
3300
2360
2351
2370
1053
8945
8900
8258
7140
4100
3795
7754
7626
7661
8960
8800
3300
6000
6120
6449
6060
2340
8100
8200
8000
3849
5900
3200
4242
4026

Város
Eger
Gyál
Alsónémedi
Dabas
Budapest
Bak
Zalaegerszeg
Badacsonytomaj
Bátaszék
Berettyóújfalu
Boldva
Bóly
Pécs
Kozármisleny
Lenti
Nagykanizsa
Eger
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Kiskunlacháza
Várpalota
Veszprém
Székesfehérvár
Forró
Orosháza
Gyöngyös
Hajdúhadház
Debrecen

Utca
Katona tér 7-9.
Kôrösi út 116.
Fô út 66/a
Bartók B. u. 63.
Képíró u. 9.
Széchenyi tér 2.
Kossuth u. 61-63.
Kert u. 18.
Budai út 24.
Dózsa Gy. u. 3-5.
Mátyás király u. 76.
Rákóczi u. 7/a.
Király u. 75.
Orgona u. 18.
Takarék köz 4.
Király u. 31/d.
Széchenyi u. 18.
Szabadság tér 3/a.
Fô u. 57.
Petôfi tér 3.
Szent Imre tér 3.
Rákóczi u. 9.
Szabadság tér 6.
Budapest út 16.
Vörösmarty tér 1.
Fô út 58.
Thököly u.15.
Magyar u. 1.
Bocskai tér 2/a.
Bethlen u. 6-8.

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
36-514-516
29-540-040
29-537-015
29-560-170
1-266-6624
92-581-901
92-550-651
87-471-611/107
74-493-805
54-402-230
46-399-036
69-569-994
72-518-149
72-801-541
92-551-158
93-516-711
36-511-079
30-680-0858
30-645-5561
30-645-5563
76-441-242
24-430-441
88-575-506
88-579-165
22-502-338
46-386-045
68-512-356
37-312-070
52-384-110
52-422-767
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Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
DUNA Takarék
DUNA Takarék
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövô és Vidéke
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet

Megye
Bács-Kiskun
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Heves
Zala
Zala
Zala
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
Hajdú-Bihar
Somogy
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Komárom-E
Komárom-E
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
J-NK-Szolnok
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Borsod
Borsod
Tolna
Somogy
Zala
Baranya
Baranya
Pest

Város
Hajós
Gyôr
Mosonmagyaróvár
Esztergom
Tát
Dorog
Nyergesújfalu
Hatvan
Hévíz
Keszthely
Zalaszentlászló
Szolnok
Jászberény
Kaba
Marcali
Kapuvár
Sopron
Környe
Oroszlány
Mezôtúr
Szolnok
Kunszentmárton
Gyôr
Lébény
Sopron
Mezôkeresztes
Miskolc
Paks
Kaposvár
Zalaegerszeg
Pécsvárad
Mohács
Budapest
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96-564-439
99-328-004
49-530-519
46-515-923
75-511-240
82-411-220
92-511-328
72-465-125
69-511-090
1-354-3960

56560-131

Telefon
78-404-394
96-550-720
96-217-234
33-412-944/122
33-504-521
33-503-091
33-504-120
37-541-911
83-545-952
83-510-990
83-335-007
56-513-475
57-505-450
54-460-137
85-515-028
96-240-222
99-505-445
34-573-204
34-361-252
56-350-410

8:24 AM

Dózsa Gy. u. 31.
Bajcsy-Zs. u. 37.

Utca
Rózsa u. 2.
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
Bajcsy-Zs. U. 11
Fô u. 120/a.
Bécsi u. 64.
Tó u. 1.
Kossuth tér 15.
Széchenyi u.66.
Pethô u. 1.
Kossuth u. 18.
Sólyom u. 3.
Szabadság tér 9-10.
Rákóczi F. u. 120.
Rákóczi u. 16.
Fô tér 21.
Széchenyi tér 17-18.
Alkotmány u. 14.
Rákóczi F. u. 7/a.
Dózsa Gy. u. 42-44.
Baross út 15.
Mátyás kir. u. 1.
Bajcsy-Zs. u. 13.
Fô u. 55.
Erzsébet u. 14.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Villany u. 4.
József u. 19.
Tompa u. 1-3.

1/28/10

7700
1054

Ir.sz.
6344
9022
9200
2500
2534
2510
2536
3000
8380
8360
8788
5000
5100
4183
8700
9330
9400
2851
2840
5400
5000
5440
9021
9155
9400
3441
3530
7030
7400
8900
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Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
2200
1181
6753
6782
6722
7500
2767
2766
2760
2254
8200
9023
9022
2377
2376
2364
6050
2900
2890
9028
9090
6723
2119
3580
4090
3525
9024
9330
9300
9200
9400

Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S

Ir.sz.

Megye
Pest
Pest
Pest
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Somogy
Pest
Pest
Pest
Pest
Veszprém
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Pest
Pest
Pest
Bács-Kiskun
Komárom-E
Komárom-E
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Csongrád
Pest
Hajdú-Bihar

Város
Vecsés
Monor
Budapest
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Nagyatád
Tápiógyörgye
Tápiószele
Nagykáta
Szentmártonkáta
Veszprém
Gyôr
Gyôr
Örkény
Hernád
Ócsa
Lajosmizse
Komárom
Tata
Gyôr
Pannonhalma
Szeged
Pécel
Tiszaújváros
Szigerszentmiklós
Polgár
Miskolc
Gyôr
Kapuvár
Csorna
Mosonmagyaróvár
Sopron

Utca
Telepi u. 50/a.
Mátyás kir. u. 15/a.
Üllôi út 399.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Mérey u. 5.
Kossuth L. u. 16.
Deák F. u. 10.
Rákóczi út 2.
Dózsa Gy. út 10.
Rákóczi út 54/a.
Táncsics M. u. 39.
Árpád u. 38/A
Schweidel u.11.
Kossuth L. u. 34/a.
Köztársaság u. 47/b.
Falu Tamás u. 65.
Szabadság tér 10.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
József Attila út 42.
Dózsa György út 1.
Retek u. 23-25.
Kovács u. 2.
Szent István u. 25/b.
Tököli u. 19/b.
Hôsök útja 8.
Szentpáli u. 2-6.
Szent Imre u. 92.
Gesztenye sor 5.
Soproni u. 93.
Kökény u. 9.
Kôszegi út 5.

Telefon
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
62-552-473
62-581-006
62-540-017
82-552-820
53-383-024
53-380-040
29-640-266
29-662-010
88-423-623
96-524-704
96-327151
29-510-023
29-374-110
29-378-160
76-457-308
34-540-760
34-586-356
96-420-677
96-470-097
70-932-1908
28-547-750
96-524-704
24-530-371
52-573-035
46-507-918
96-523-017
96-595-252
96-593-307
96-576-264
99-506-635
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Megye
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Vas
Vas
Szabolcs
Vas
Vas
BAZ
Vas
Vas
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Pest
Veszprém
Veszprém
Baranya
Baranya
Bács-Kiskun
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
BAZ
BAZ
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Zala
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Ir.sz.
4465
4400
9653
9500
4600
9700
9600
9700
9700
9900
4400
4700
4900
1093
8500
8444
7623
7634
6000
9100
9023
3530
3910
7150
7100
7200
7090
8900
1201
8500
8420
8200

Város
Rakamaz
Nyíregyháza
Répcelak
Celldömölk
Kisvárda
Szombathely
Sárvár
Kazincbarcika
Szombathely
Körmend
Nyíregyháza
Mátészalka
Fehérgyarmat
Budapest
Pápa
Szentgál
Pécs
Pécs
Kecskemét
Tét
Gyôr
Miskolc
Tokaj
Bonyhád
Szekszárd
Dombóvár
Tamási
Zalaegerszeg
Budapest
Pápa
Zirc
Veszprém

Utca
Szent István u. 25.
Fazekas J. tér 9/a.
Petôfi S. u. 50.
Kossuth u. 18.
Szent László u. 68.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Egressy B. út 52.
Petôfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Czuczor u. 2-10.
Világos u. 19.
Fô u. 30.
Petôfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Dobó I. körút 15.
Fô u. 86.
Lajta u. 33.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Kovács Károly tér 1.
Kossuth u. 32-36
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.

Telefon
42-371-333
42-455-526
95-588-666
95-420-507
45-410-161
94-511-530
95-320-380
48-512-916
94-512-660/142
94-410-313
42-597-562
44-500-278
44-511-018
1-456-5072
89-510-377
88-506-505
72-511495
72-552-282
76-502-160
96-561-245
96-518-460
46-344-451
47-352-022
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
92-510-227
1-421-5809
89-313-710
88-593-510
88-569-260
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Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rétköz és Vidéke Tksz.
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentlôrinc-Ormánság Takarékszöv.
Szigetvári Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Radács Ferenc
1158 Budapest, Késmárk u. 7.
(Tel/Fax.: 1- 410-6004)
radacs.ferenc@radiant.hu
www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Fajszi Lajos
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: 76/5o8211)
versegi.janos@verbau.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: Berta János
3525 Miskolc, Déryné u. 18. fsz. 2-3. (Tel.:
46/351-266, 504-289 Fax: 46/351-217, 382-074)
rvk@hu.inter.net, baz.vosz@chello.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: 96/319875)
sl@sragner-sragner.hu
Hajdú-Bihar megye
Elnök: Kovács Kálmánné
4033 Debrecen, Gábor Á. u. 30/b. (Tel/Fax:
52/448-886)
nori@externet.hu
Heves megye
Elnök: Bodnár Pál

3300 Eger, Bem út 2.
(Tel: 20-349-9966, Fax: 36-789-678)
vosz.hm@upcmail.hu; bodnar.pal@upcmail.hu
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Elnök: dr. Lits József
5000 Szolnok, Óvoda u. 2.
(Tel: 56/377-843,
Fax: 56/342-591)
jlits@auditor-szolnok.hu
Komárom-Esztergom megye
Elnök: Pordán Zsigmond
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A
(Tel./Fax: 34/510-822)
voszkom@gmail.hu
Nógrád megye
Elnök: Gazsi Ferenc
3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32423-860; Fax: 32-423-860)
gfprimus@gfprimus.hu
Somogy megye
Elnök: Daxner Gábor
7400 Kaposvár, Cseri út 16. (Tel: 82/526-733,
fax: 82/526-734)
daxnerg@axelero.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Elnök: Czomba Csaba
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax:
42/451-601, 42/509-050)
elkekft@elke.hu
Tolna megye
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 21. (Tel.: 74-510593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szônye József
9700 Szombathely, Fô tér 36. (Tel/fax: 94/323193)
kozma.eszeter@szonye.hu
Veszprém megye
Elnök: Makai László
8200 Veszprém, Pápai u. 37. (Tel 88/413-457,
Fax: 88/413-453)
makai.laszlo@xlbau.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

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

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

2800 Tatabánya

3100 Salgótarján

7400 Kaposvár

4400 Nyíregyháza

7100 Szekszárd

9700 Szombathely

8200 Veszprém

Komárom

Nógrád

Somogy

Szabolcs-Sz.

Tolna

Vas

Veszprém

Szentpéteri kapu 80.
Mária Terézia u. 60.

Budafok–Tétény 1221 Budapest
Ált. Ipartestület

Alkotmány út 7.

Késmárk u. 7/b

Teréz krt. 38. I/118.

Király u. 14. I/109.

Budapesti u. 8.

Fô tér 36.

Kölcsey ltp. 21.

Pazonyi tér 12.

Bajcsy-Zs. u. 50

Fô tér 1. II/5.

Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.

Óvoda u.2.

Bem u. 2.

Iskola u. 3. fsz. 1.

Magyar u. 8.

Fürj u. 92/B

VOSZ-FUVOSZ 3526 Miskolc

Együttmûködési megállapodfás alapján

2700 Cegléd

5000 Szolnok

Jász-NK-Sz.

Regionális

3300 Eger

Heves

1158 Budapest

4025 Debrecen

Hajdú-Bihar

Bp.i

9023 Gyôr

Gyôr-M-S

8800 Nagykanizsa

8000 Székesfehérvár Királysor 19.

Fejér

1066 Budapest

6726 Szeged

Csongrád

Andrássy út 6. I/20.

229-3801

46-413-643

53-310-688

1-414-0660

1-302-4706

93-317-733

88-420-710

94-323-193

74-510-593

42-504-337

82-410-475

32-423-860

34-305-092

56-512-370

52-541-301

96-412-803/132

22-319-772

62-409-127

66-448-190

Csányi krt. 12. II/201. 76-481-380

Fax

229-3801

46-505-160

53-310-688

1-414-0661

1-302-4737

93-317-733

88-420-710

94-323-193

74-510-594

42-504-338

82-410-478

32-423-860

34-305-092

56-512-370

52-541-414

96-424-719

22-319-772

62-409-127

66-448-190

76-481-380

72-227-800

E-mail

Irodavezetô

Ádám Imre

Vincze Ildikó

Dr. Varga Józsefné

Németh Józsefné

Horváth Péterné

Spengler Veronika

Kóczán Katalin

Takács Sándorné

Czomba Tímea

Kiss Jánosné

Varga Tamás

Pordánné Balázs Ibolya

Czakó Istvánné

Kulcsár Dávid

Uzonyi Krisztina

Graffelner Katalin

Széplakiné Végh Tímea

Szakács Józsefné

Paulik Mihályné

Bera Melinda

Kosztolányi Anikó

szechenyikartya1@ipartestulet22.hu Bárány Károly
szechenyikartya2@ipartestulet22.hu Veres Lászlóné

szkartya@chello.hu

iroda@voszcegled.t-online.hu

v.agi@szkvoszbp.t-online.hu

kvbsz@hdsnet.hu

zalavosz@chello.hu

voszvp@invitel.hu

voszvasm@voszvasm.axelero.net

vosztm@t-online.hu

voszszab@t-online.hu

vosz.somogy@t-online.hu

vosznograd@chello.hu

voszkom@.gmail.com

voszjm@mail.externet.hu

voszhm@gmail.com; voszhm@chello.hu

voszhbm@gmail.com

voszgyor@gmail.com

vosz@vosz-fejer.t-online.hu

csongradvosz@vnet.hu

bcsvosz@internet-x.hu

vosz.bacs@gmail.com

voszbaranya@t-online.hu

Mobil

30-228-8090

30-6268-067

30-850-4747

30-500-2572

70-3444-704

20-980-6602

30-696-2354

30-312-1579

30-922-0553

20-364-8918

30-336-9675

70-291-2213

20-453-7096

30-456-5843

20-243-9802

30-361-3130

8:24 AM

KVBSZ

5600 Békéscsaba

Békés

Tel.
72-227-800

1/28/10

Zala

6000 Kecskemét

Bács

Utca

Baranya

Rákóczi út 1.

Ir.sz. Város

7621 Pécs

Megye
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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.
(Japánkert mellett)

329-2746
329-2073

329-2073

Bringóhintó - kerékpár - görkorcso–
lya, elektromos gyermekjármûvek
kölcsönzése

1136 Budapest,
Pannónia u. 3.
(Vígszínháznál)

320-5201

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.

Hajmási és Társa Kft.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%
320-5201

Nyomtatvány, papíráru,
irodaszerek, 20.000 Ft felett
ingyenes házhozszállítás

5%

12%

5%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

KEDVEZMÉNY
11. 01.-04.14.

20%
04. 15.-10. 31.

10%
Trezor-Liktor Kft.

(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

PAMI-raab Bt.

(06-96)
601-561

(06-96)
601-561

Mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók
minôségiráyítási rendszerének kiépítése az
EN ISO 9001;2000 vagy MSZ EN ISO
9001;2001 szabvány szerint, érvényes
tanúsítással rendelkezô cégeknek áttérést
az új szabványra

Moon’ Light
SZ+T 98’ BT.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

9028 Gyôr,
József A. u. 6.

9023 Gyôr,
Hegymester 21.

Ajándék, lakberendezés, lakástextil,
bútor. További kedvezmények
cégeknek, évzáró, repi ajándékokból
egyedi megbeszélés alapján
Üzletek: Gyôri Plaza,
Gyôr, Jereváni út 53.

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

Ôsi Pince – Borház

7773 Villány,
Baross G. u. 39.
bibor@villany.hu

Iso-Thermo Kft.

OPEN Szoftverház

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

10%

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

Megbízási
díjból
10–20%

10%

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%

(06-72)
468-616
06-30226-7003

(06-72)
592-036

Saját termelésû palackozott és
folyóborok forgalmazása, egyedi
céges borok készítése, borkóstolók
tartása 50 fôig

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
301-272

(06-26)
301-272

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

5-50%

1047 Budapest,
Baross u. 99.

(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%

10–20%
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InfoRegister Bt.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

(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

Horfer Serleg

7100 Szekszárd,
Keselyûsi u. 2.

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

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

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.

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

Comline Budapest Kft.

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

1134 Budapest,
Angyalföldi út 17. I/27.

(06)-70
381-3172

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

(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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

Equinter Kiadó Bt.

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

(06)-36
411-201

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%

10%

10%

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%

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

10%

Üzleti ajándéknak kiváló, szép kivitelû szakkönyvek, DVD-k, fordítás
(angol, francia, spanyol) adatfeldolgozás

10–20%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%
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ARUNDO
Tanácsadó Kft.

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

Kem-Univerzal Kft.
üzlet és szerviz

1084 Budapest,
József u. 50.
info@kem-univerzal.hu

(06-1)
210-6000
(06-1)
303-6313

(06-1)
210-5305

Sunshine Colors Kft.

8000 Székesfehérvár,
Sarló u. 11/a.

(06-22)
390-116
(06-20)
368-5863
(06-20)
994-8545

Építési szakipari anyagok,
Henkel-Ceresit-Thomsit-Cimsec,
Mapei termékek,
Iso-Line, Isola és Villas termékek
Sopro termékek
BASF-PCI
Nikecell
LB-Knauf, Baumit, Hasit
Isover, Knaufinsulation termékek
ACO, Rigips, deitermann, STO,
TRILAK, Polifarbe
Több ezer éves távol-keleti
gyógyításon alapuló gyógyítás XXI.
századi technológia alkalmazásával.
Gerinckezelés hélium infra sugaras
Jáde köves ágyon: ízületi problémák,
immunrendszer erôsítés,
pajzsmirigy, stb.

KEDVEZMÉNY

5-10%

28%
25%
22%
28%
28%
28%
20%
40%
nagykerár

10%

AVAR Hotel

3232 Mátrafüred,
(06-37)
Parádi út 24.
320-400
www.avarhotel.hu
avarhotel@mail.datanet.hu

(06-37)
320-134

Szállás, welness, étterem, konferenciák, rendezvények

Innowear Kft.

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62)
Teleki u. 18.
241-348
www.innowear.hu

(06-62)
246-842

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

20%

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

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%

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System Kft.

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

(06-1)
483-2360

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

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

AIME Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.

1094 Budapest,
Ferenc krt. 1.
www.aime.hu

Alba Grafo Kft.

8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 2. fsz. 5.

(06-1)

Tarifális
szobaárból
20%
étkezésbôl
10%

Webdesign, web-alapú fejlesztések,
desktop software fejlesztések

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)
218-4636

(06-1)
218-4636

Újgenerációs hypoallergén luxus
gyógymatracok, paplanok és párnák

20%

(06-22)
505-740

(06-22)
505-741

Nagy városok forgalmas pontjaira
telepített plazma TV-n való reklámozás. Épület és autófóliázás (hô- és
betörésvédelmi fólia)

5–10%
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Parragi Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Tüköry u. 3.

(06-1)
354-3080

(06-1)
354-3085

Megbízási díjakból
Budapesten történô ügyintézés során
15% költségátalány elengedés

Silvanus Kft.

3300 Eger,
Bem út 2.

(06-20)
349-9966
(06-36)
789-678

(06-36)
789-678

2 SIM-kártyás mobil telefonok,
kedvezményes roming kártyák

10%

1065 Budapest,
Podmaniczky u. 4.
Fiókirodák:
Lurdy ház
1079 Budapest,
Könyves K. krt. 12-14.
Flórián Üzletház
1033 Budapest,
Flórián tér 6/9.
Újpest
1042 Budapest,
Árpád út 51-53

(06-1)
269-1623

(06-1)
269-1623

Rendezvények, incentív utak,
csapatépítô tréningek szervezése

15%

(06-1)
456-1251

(06-1)
456-1257

Utazások, szállás-, repülôjegyfoglalás

4%

(06-1)
453-2626

(06-1)
453-2627

(06-1)
231-0345

(06-1)
231-0346

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

10%

Európa Utazási
Irodák Kft.

Bankók Bau Kft.

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

Flash 9 Kft.

Szinkron ’87 Kft.

H. P. GY. Bt.

2030 Érd,
(06-70)
Melánia u. 3.
316-2953
www.bankokbau.mlap.hu
1095 Budapest,
(06-1)
Soroksári út 164.
281-1945
www.vektorkft.hu
csibieva@vektorkft.hu
kereskedelem@vektorkft.hu

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

(06-1)
281-1947

(06-30)
901-4840

(06)-96416-108

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

(06)-96560-089

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

20%

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

KEDVEZMÉNY

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.

7%

5–10%

20%

5–10%

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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VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
INTERNET: WWW.VOSZ.HU

2010. JANUÁR. 15. ÉVF. 1. SZÁM

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL
A PRIMA PRIMISSA ALAPÍTVÁNYT
A közhasznú szervezetként mûködô Prima Primissima Alapítvány kéri a magyar mûvészet és kultúra, a hazai tudomány és sport fejlôdésének és megerôsítésének önzetlen pártolóit, hogy a hatályos SZJA törvény által biztosított lehetôség szerint személyi jövedelemadójuk 1 százalékát fordítsák a Prima Primissima Alapítvány által kitûzött nemes célok megvalósításának támogatására.

Prima Primissima Alapítvány
Adószám: 18180963-2-42

„Hallatjuk a hangunkat!” 2009
Mi mennyi 2010-ben ?
VOSZ álláspontja a közlekedési sztrájkról
és a sztrájkról szóló törvény módosításáról

Január

