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

2010. FEBR.-MÁRC. 15. ÉVF. 2-3. SZÁM

„Hogyan tovább Magyarország?” címmel, „Társulj, fogj össze, magyar!” jelmondattal
országos szintû gazdasági rendezvényt tartott a VOSZ. A fórumon az üzleti szféra
meghatározó képviselôi kifejtették a gazdaság jövôbeni átalakítására vonatkozó
nézeteiket. A találkozón részt vett Orbán Viktor és Matolcsy György.

Február–Március

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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Gazdaságpolitikai Fórum
2010. március 8.

„Hogyan tovább Magyarország?” címmel,
„Társulj, fogj össze, magyar!” jelmondattal
országos szintû gazdasági rendezvényt tartott a VOSZ. A fórumon az üzleti szféra
meghatározó képviselôi kifejtették a gazdaság jövôbeni átalakítására vonatkozó nézeteiket. A találkozón részt vett Orbán Viktor
és Matolcsy György.

tokat. A VOSZ is felteszi a kérdést: hogyan
tovább Magyarország? Erre kívántak válaszolni a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vezetôi 2010. március
8-án a Mûvészetek Palotájában. A szervezet
a közös gondolkodásra meghívta a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség vezetôit és szakértôit is.

Választásra készül az ország. Szakértôk,
pártok, civil szervezetek és érdekképviseletek elemzik az új kormány elôtt álló felada-

A döntôen kis és középvállalkozásokat
képviselô szervezet szerint a kibontakozás
kulcsa Magyarországon a foglalkoztatás nö-
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velése, mégpedig döntôen azokban az ágazatokban, melyek új értéket hoznak létre.
Elengedhetetlen, hogy a jövôben Magyarországon is csak annyit vegyen el az állam a
vállalkozásoktól, amennyit régiónkban átlagosan. Versenyképes országot csak versenyképes vállalkozások hozhatnak létre. Versenyképes vállalkozások pedig csak abban az
országban léteznek, melynek központi igazgatása és önkormányzatai is versenyképesek,
az állami szolgáltatások nem kerülnek többe,
mint máshol. A vállalkozók természetesen
támogatják, ha az állam a kölcsönös érdekek
alapján jut többletbevételhez. A VOSZ ismételten közös fellépést javasol a feketegazdaság ellen. Ezen lépések sikere ugyanis azt
eredményezi, hogy a költségvetés elegendô
adóbevételhez jut, a tisztességes vállalkozó

helyzete javul, bevételei - és befizetései - is
nônek.
Március 8-án ilyen témakörökrôl szóltak
az elôadások. Hogyan javítható a magyar fuvarozók helyzete? Mit kell tenni annak érdekében, hogy az építôipar több év óta tartó
válsága megszûnjön? Miként válhatnak a takarékszövetkezetek a kistérségek gazdaságitársadalmi motorjává? Hogyan változott az
elmúlt években a magyar vállalkozások mûködésének nemzetközi környezete? Néhány
példa csak a napirendrôl. A VOSZ vezetôi
nem a múlttal kívántak foglalkozni, hanem a
választások után hivatalba lépô kormánynak
- legyen bármilyen pártháttere - fogalmaztak
meg konkrét ajánlásokat. Arra készültek,
hogy meghatározzák, mi az, amit azonnal,
meg lehet és meg kell tenni és mi az, amire
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csak hónapok múlva kerülhet sor, alapos elôkészületek után.
A rendezvényre az egész országból mintegy
1.200 vállalkozó jött el, akik készek arra, hogy
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támogassák a reformokat, a változást. A bevezetôt Matolcsy György, a FIDESZ Magyar
Polgári Szövetség gazdaságpolitikai szakértôje
tartotta, az elôadásokra és kérdésekre Orbán
Viktor reagált.

Az elhangzott elôadásokról összefoglalót jelentetünk meg a következô számunkban.
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A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének célkitûzései és javaslatai
Magyarország gazdasági és társadalmi
felemelkedéséért
1. Versenyképes adókat!
A vállalkozások adóterhelését 4 év alatt, a lakosságét 6 év alatt régiós versenytársaink átlaga alá
kell csökkenteni.
2. Társulj és fogj össze magyar!
Szakmai és regionális tôketársaságok létrehozása 2011-ig, tôke- és kamattámogatással.
3. A termelés prioritása!
A társadalom foglalkoztatás-szerkezetének átalakítása 10 év alatt. Legalább 1 millió munkahely
létesítésére van szükség, döntô mértékben a termelô szférában
4. Piacot a magyarországi vállalkozásoknak!
2012-re a hazai közbeszerzésekben a többségi magyar tulajdonban lévô vállalkozások
ugyanolyan arányban legyenek nyertesek, mint a német- és francia többségi tulajdonban lévô
cégek saját hazájukban.
5. Kis- és középvállalkozások fellendítése!
A gazdasági fejlesztésre fordítandó EU forrásokat a jelenlegihez képest háromszorosára kell
emelni úgy, hogy ebbôl a hazai termelô kis- és középvállalkozások legalább 50 %-ban részesedjenek.
6. Euró, nem minden áron!
Ameddig a magyar gazdaság teljesítménye nem éri el az Európai Unió átlagának 80 %-át, addig
nem kell lemondani az önálló árfolyam- és kamatpolitika elônyeirôl az exportorientált gazdaságfejlôdés érdekében.

Szervezeti Hírek

7

Orbán Viktor beszéde a VOSZ
„Hogyan tovább Magyarország?” címû
gazdaságpolitikai fórumán
2010. március 8., Budapest

Tisztelt Demján Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim
és Uraim!
Nem irigylem Önöket, hogy ebéd helyett
engem szolgálnak fel itt ebéd gyanánt, de hát
böjt idején a soványabb falatokat is meg kell
becsülni. Ami a felsorolt kérdéseket illeti, ha
jól emlékszem a saját leendô elôadásomra, akkor egyetlen kérdés kivételével mindegyikre
tartalmaz valamifajta reakciót. Ez az egy a
gépkocsivezetés és alkoholfogyasztás kérdése.
Erre nem készültem. De ha a villányi és a Villány környéki választók is úgy akarják, akkor
hamarosan a magyar parlamentnek lesz európai szinten jegyzett borász parlamenti képviselôje, és így a lehetôség nyitva van, hogy a
javaslatot megfontolásra a borászok a leendô
magyar parlamenti többség elé terjeszthessék.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Érdekes körben vagyunk ma együtt, az elmúlt húsz évben sokan és sokfélét gondoltak a
jelenlévôk közül politikáról, pártokról, kormányokról, gazdasági nézetekrôl, gazdaságpolitikáról. Én például többször is mondtam már
Demján elnök úrnak, hogy az igaz, hogy az
mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, a
lényeg, hogy az egeret megfogja, de a piros
macskát már messzirôl is látják az egerek,
ezért a piros macska sohasem fog egeret. A
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vörösrôl nem is beszélek. Igaz, mások meg azt
gondolják, hogy mindez a narancssárgára nézve is érvényes.
Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Akárhogy is, az élet úgy hozta, hogy most
hasonlókat, sôt Önöket hallgatva, azt hiszem,
lényegét tekintve egyfélét gondolunk. Akik
ma ide eljöttünk, úgy gondoljuk, hogy ez így
nem mehet tovább. Ezen sürgôsen változtatni
kell, és ennek éppen itt az ideje. Vagyis mindannyiunkat a remény hozott ide a mai napon.
Azt hiszem, mindannyian hiszünk abban,
hogy reménytelen helyzet nincs, csak reménytelen kormányok vannak, és talán abban is hiszünk, hogy szegény ország sincs, csak
gyenge kormányzattal megvert országok vannak. A változtatásban természetesen mindenkinek megvan a maga dolga, az enyém is, ezért
jöttem el ma ide, mert tudatában vagyok annak, hogy a helyzet súlyos, és tudatában vagyok a saját felelôsségemnek is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ráadásul a világban egy újabb korszakos
változás zajlik húsz év után. Aligha gondolta
volna valaki huszonegy évvel ezelôtt, amikor
a berlini fal leomlott, a Szovjetunió megszûnt, a kommunista politikai és gazdasági
rendszerek elsüllyedtek, hogy húsz év után
hasonló, nagy, az egész világot újjászervezô,
újjáalakító változások napjait éljük majd. Itt
van Oroszország újjászervezôdése, itt van
Ázsia felemelkedése, Kína, amely a mai, szabadjára engedett világgazdasági rendben a
globalizáció elsô számú haszonélvezôje lett.
Itt van India, amely hamarosan a világ elsô
három legnagyobb termelô gazdaságához tartozik majd. Ahogy Csányi Sándor utalt rá, itt
van az Egyesült Államok a maga gondjaival,
hiszen ez a válság, amely megrázta a világot,
most nem a tanulatlan, periférián elhelyezkedô, a csodált piacgazdaság leckéjét még nem
teljesen megtanult államok körébôl indult ki,
hanem a világgazdaság rendszerének centrumából, a világgazdaság centrumából. A jól
képzett, bennünket gyakran kioktató világgazdasági centrumból, az Egyesült Államokból.

Aztán itt van az európai kontinens, ahol
egy korszak, a neoliberális korszak véget ért,
egy gazdasági nézetrendszer, a tudományos kapitalizmus bukott meg, amely azt tanította nekünk, hogy a piac mindenható, ezért nem
szükséges korlátozni. Megbukott itt, Európában egy politikai nézetrendszer, amely fölborította az egyén és a közösség közötti egészséges
egyensúlyt, kétségbe vonta a felelôsség szükségességét, és megbukott egy szellemi áramlat,
amely ezt a gazdasági és politikai nézetrendszert összehangolta, és egyfajta európai ideológiai rendszerré szervezte. Azt akartam ezzel
mondani Önöknek, tisztelt Hölgyeim és
Uraim, hogy amit ma átélünk, az nem egy válság, hanem egy korszakos világgazdasági és világhatalmi átrendezôdés. A világgazdasági és
világhatalmi változások jégzajlása sodorja magával a világot. Önök bármerre fordítják a tekintetüket, ennek a változásnak a rengéshullámai körülöttünk mindenhol átrendezi a
megszokott tájképet. Minden korban létezik
egy koordinátarendszer, amelyen belül mindenkinek el kell helyeznie a gondolatait.
Minden korban létezik egy mérce és mérésrendszer, amely megméri, megítéli és minôsíti
az eszméinket, az ideáinkat és az észjárásunkat. Itt van például a ma sokat emlegetett
protekcionizmus kérdésköre. Én jól emlékszem, milyen stációkon ment keresztül a protekcionizmus gondolatának megítélése csak
az elmúlt húsz évben az európai közgondolkodásban. Én emlékszem, amikor ez a szó utálatos volt, aztán azt mondták, hogy veszélyes,
aztán azt mondták, hogy elvetendô, aztán azt,
hogy megfontolandó, ma pedig azt mondják,
hogy magától értetôdô.
Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ebben az összefüggésrendszerben, vagyis
egy nagy, világgazdasági és világhatalmi átrendezôdés összefüggésében kell értelmezni és
elhelyezni a mi magyarországi válságunkat. Ez
is elég lett volna, hogy összegyûljünk itt a mai
napon. Néhány nappal ezelôtt látott nyilvánosságot Franciaországban egy elnöki beszéd,
amely egy öt hónapon keresztül tartó ipari
termelési vita összegzése, amely jól jelzi, hogy
a világgazdaság helyzete önmagában is elég
indokot szolgáltat minden, nálunk sikeresebb
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államban is, hogy a gazdasági és a politikai
élet vezetôi kellô elôkészítés mellett, s után
összejöjjenek. De Magyarországon az együttlétünk mellett még ezen felüli okok is vannak.
Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország
nagy bajban van, mások térdig, mi szügyig gázolunk a válságban. Magyarország sajátos
helyzetben van, mert a gazdasági és a piaci
spekuláció mellé társul a politikai spekuláció,
amely tovább súlyosbítja a helyzetet, politikai
kormányzati spekulációk, mint amilyen a
költségvetési trükközés és adathamisítás. A
politikai spekuláció részének tekintem a privatizációs bevételek ésszerûtlen fölhasználását.
Elegendô, ha arra gondolnak, hogy az elmúlt húsz év legnagyobb, egyszerre rendelkezésre álló bevétele talán a reptér privatizációjakor állt rendelkezésünkre, az a legnagyobb
összeg: meghaladta a négyszázmilliárd forintot. Az akkori javaslatot, hogy azt tegyük egy
reformalapba, és onnan hajtsunk végre nagy
elosztási rendszerreformokat, mert szemben a
közhiedelemmel, az nem pénzt hoz, hanem
rövidtávon pénzt visz, legfeljebb közép- és
hosszútávon hoz. Nem ez történt, és ma ez a
bevétel, ez a hatalmas összeg a magyar nemzetgazdaság egyik legjelentôsebb summája
már nincsen sehol. Hasonlóképpen a kormányzati spekulációk körébe sorolom a hitelfelvételt, amely jóléti kiadásokat finanszírozott.
Én pontosan emlékszem, mert ott ültem az
ellenzéki kerekasztal tárgyalásain is, a látszat
néha csal. Már akkor is ott ültem, 1989-ben,
ahol teljes egyetértés volt abban függetlenül
attól, hogy a kommunista vagy az ellenzéki oldalon ült valaki, hogy még egyszer nem fordulhat elô Magyarországgal az, hogy a vezetôi
hiteleket vesznek föl, és abból jóléti kiadásokat finanszíroznak. A jóléti kiadások finanszírozása voksszerzést jelent, és ilyen értelemben
a hitelekkel a politikai élet saját magát finanszírozza ahelyett, hogy a gazdaságot finanszírozná. Ezt mondtuk ki akkor, hogy ez még egyszer nem fordult elô. És nézzék meg, 2002
után az elsô dolog, ami padlóra vitte a magyar
gazdaságot, éppen ez a politikai spekuláció
volt. Fölrúgva a régi közmegegyezést, ismét
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hatalmas hiteleket vettek föl, és ebbôl nem a
gazdaságot finanszírozták, nem gazdasági növekedést támogattak, hanem – mint Önök is
tudják – inkább jóléti kiadásokra, meg nem
térülô költségvetési kiadásokra ment ez el.
De ide sorolom, tisztelt Hölgyeim és
Uraim, mármint a kormányzati spekulációk
magyar helyzetet tovább súlyosbító tényei közé a körbetartozást, ami egy egész primitív,
útonállói spekuláció, és ide sorolom a korrupciót is, amivel kapcsolatban hosszas fejtegetést nem kívánok tenni, csak azt szeretném
mondani, hogy arról nem beszélni kell, hanem fel kell számolni. A felszámolás módja jól
ismert. Nem fordulhat elô, hogy közmegbízatást teljesítôk, akik korrupcióban érintettek,
megtartják a személyes vagyonukat, miután
leleplezôdtek. Ilyen nem fordulhat elô. Nem
fordulhat elô, hogy az okozott kárt nem térítik meg. Nem fordulhat elô, hogy megrovás
után milliárdosként a magángazdaságba távozva morzsolgatják eseménytelen mindennapjaikat. Ez mind nem fordulat elô, tisztelt
Hölgyeim és Uraim, mert a mindenkori kormánynak ezt meg kell akadályoznia.
Ami a korrupciót illeti, Chikán Attila
elôadásának egy megjegyzésére szeretnék utalni, természetesen a többiek elôadásai is kétségkívül inspirálóak voltak. Dejà vu érzésem
volt, úgy volt, mint régen a kormányüléseken,
ott is mindig Chikán Attila miniszter úr hozzászólása váltotta ki belôlem a legtöbb reakciót, aminek valószínûleg az is oka lehet, hogy
az ember általában mindig a volt tanárának
akar bizonyítani elsôsorban. Ez most sincsen
másképpen. A korrupcióval kapcsolatban azt
szeretném mondani, hogy a török idôkre történô utalás megtévesztô, és vigyázni is kell vele. Nagyon közel van az „ennek így kell lennie” az „egyik kutya, másik eb” fölfogáshoz, és
ha így gondolkodunk, akkor nincs kiút ebbôl
a helyzetbôl. Tehát fontos, hogy különbséget
tegyünk aközött, hogy egyes emberek háza táján, egyes politikai vagy gazdasági közösségek
háza táján néha elôfordul korrupció, amit
nem szabad elfogadni, és súlyosan büntetni
kell, meg aközött, hogy máshol a korrupció a
szervezôdés alapja. Ez nagy különbség. És ezért
ne hozakodjunk elô a török példával, mert be-
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zárjuk magunkat egy olyan csapdába, amibôl
pedig ki lehetne szabadulni. Egészen más dolog, hogyha néha olyasmi történik, aminek
nem szabadna megtörténnie, és persze azért
jár a büntetés, meg más, hogyha a BKV-nál
még a fizetésbôl is vissza kell adni politikusoknak, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez egy másik
világ. És az egyiket azonnal föl kell számolni,
a másikkal szemben pedig szívós harcot kell
folytatni.
Hasonlóképpen, ha megengeded, Attila,
még arra a fölmérésre is szeretnék egy mondat
erejéig utalni, amit azzal kapcsolatban idéztél
ide, hogy a magyarok az államtól várják a
megoldást. Én is olvastam azt a fölmérést,
csak más a konklúzió az én fejemben. Szerintem a magyarok nem az államot szeretik, a
magyarok biztonságra vágynak, és szeretnének
élni egy olyan piacgazdaságban, amely biztonságot nyújt a számukra, megélhetést, állást,
kiszámíthatóságot. Amíg nem tapasztalják
meg, hogy a piacgazdaság is képes ilyen létfeltételeket teremteni, addig mindig az államhoz
fognak fordulni. Tehát ha azt akarjuk, hogy ez
ne így legyen, akkor azért legalább annyit kell
tenni a gazdasági élet szereplôinek, mint a
mindenkori kormányzati vezetôknek.
Hasonlóképpen még egy utolsó megjegyzést. Azt is hallottuk Chikán tanár úrtól, a
volt miniszterünktôl, hogy a politika az elosztást kedveli. Ez megint egy olyan, hajak alá
már mélyen beevett fölfogás, amelyet ki kell
hívnunk. Egy szabályos párbajra kell kihívnunk ezt a gondolatot. Ugyanis ez nem így
van, vagy legalábbis egy más nézôpontból
másképpen fest. A helyzet az, hogy a politikusok már csak olyanok, hogy versenysportágban indulnak. Olyanok, mint Önök. Versenypiacon vannak. Van rivális, vannak szabályok, nyerni szeretnének. És ezért nagy kérdés az, hogy kitôl kaphatják meg a voksokat.
És egész addig, amíg egy magyar gazdaságban
többen élnek elosztásból, mint termelésbôl,
addig ne lepôdjünk meg, hogyha a politikusok egyébként úgy gondolják, hogy a gyôzelemhez az visz közelebb, hogyha az elosztás
révén próbálják megnyerni azokat, akik többen vannak az elosztási oldalon, mint akik
egyébként termelô tevékenységet folytatnak.

A nagy kérdés tehát az, hogy jön-e olyan politikai vezetés, amely képes nem alkalmazkodni a mostanra kialakult helyzethez, hanem megpróbálja, igen, reformlépésekkel, a
vállalkozókkal való okos egyeztetések révén
megfordítani ezeket az arányokat, és esélyt
csinálni egy olyan politikának, amely nem az
elosztási csoportoknak próbál ígéreteket tenni, hanem elsôsorban a gazdaságot kedvezményezi, és világossá teszi, hogy a gazdaságot
kedvezményezve elô lehet állítani azokat a
forrásokat, amelyek egyébként a redisztribúcióból, az elosztásból élô társadalmi csoportok számára kiszámítható, tisztességes és biztos életet tesz lehetôvé. Ezt a politikát várjuk
mindannyian, de ezt úgy nem fogjuk elérni,
ha megrójuk a politikusokat azért, mert alkalmazkodnak a versenyszabályokhoz. Mint
ahogy Csányi Sándor szavait illetôen, az adócsalás ügyében, ugye, prédikálhatunk mi itt
az adó befizetésének szükségességérôl, ha
olyan versenyföltételeket szabunk, amely
szinte kikényszeríti a vállalkozóból az adócsalást. Amit természetesen nem tudunk elfogadni, még akkor sem, hogyha a vállalkozó
lét vagy adócsalás dilemmájában kell, hogy
döntsön. Akkor sem fogadhatjuk el, de a
megoldás nem az, hogy fölszámoljuk ôket, hanem az, hogy létrehozunk egy olyan adórendszert, amely mellett azonban már tisztességesen, az adót befizetve, sikeresen is a vállalkozási szférában maradhatnak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tehát. Azt gondolom, hogy azért jöttünk
ma itt össze, mert most nem pártkérdésrôl
van szó. Itt most nem ideológiai kérdésekrôl
van szó, hanem valami sokkal egyszerûbb dologról. A dolog úgy áll, kellô szerénység mellett mondom ezt, hogy Önöknek szükségük
van egy erôs kormányra, nekünk szükségünk
van egy erôs vállalkozói világra, és mindkettônkre szüksége van Magyarországnak, ezért
vagyunk ma itt együtt. Mind a ketten, a politika is és a gazdaság tagjai, résztvevôi is itt
akarnak élni, itt akarnak boldogulni, ha külföldre mennek, akkor Magyarország hírét
öregbíteni akarják, ezáltal Önök is és mi is
definíciószerûen nemzeti elkötelezettségûek
vagyunk.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azért jöttünk össze, legalábbis én azért jöttem, hogy kiderüljön, számíthatunk-e egymásra. És ha az derül ki, hogy számíthatunk egymásra, akkor ne habozzunk kinyilvánítani az
együttmûködési szándékunkat. De mire is szövetkezzünk? Arra kell most szövetkeznünk,
hogy elkerüljünk valamit. Ahogyan a meghívó, Demján elnök úr mondta, hogy elkerüljük,
hogy Európa cselédországa legyünk, hogy elkerüljük, hogy Európa szegényháza legyünk,
hogy elkerüljük a mai helyzetnek azt a megismétlôdését, amikor tétlenül és tehetetlenül
szemléli az ország vezetése, miképpen sodródik
a hazánk. Igen, bár nem esik jól, de ki kell
mondani: Magyarország ma gyenge ország.
Gyengék vagyunk, mert gyenge a vezetésünk,
gyengék a vezetôink, gyenge a kormányzatunk, ezért gyenge az államunk, és gyenge a
hazánk is. Azért jöttük össze, hogy megbeszéljük, miképpen lehet ezen a helyzeten változtatni. Hogyan kerülhetnek az ország élére erôs
vezetôk? Hogyan hozhatnak azok létre erôs vezetést, hogyan lesz erôs kormányzatunk? Hogyan lesz erôs gazdaságunk, erôs vállalkozói világunk, erôs államunk és erôs nemzetünk?
Azért kell megtalálnunk az együttmûködés
ösvényét, mert ezt csak együtt érhetjük el. A
nagy célokra pedig – mint ahogy a mai együttlét jelmondata is figyelmeztet bennünket –
társulnunk kell! De nem mindegy, tisztelt
Hölgyeim és Uraim, hogy Önök majd kivel
fognak társulni. Arról már beszéltem, hogy
nyilván a mostani helyzet folytatása semmilyen reménnyel nem kecsegtet. De arra is érdemes Önöknek figyelniük, hogy mire van
szüksége egy vállalkozói világnak a profithoz,
a számításai megtalálásához. Szeretném Önöket nyomatékosan figyelmeztetni arra, hogy a
sikeres gazdasági tevékenységhez nyugalom és
kiszámíthatóság kell. Ezért nem mindegy, hogyan változtatunk. Van biztonságos változás,
és van olyan változás is, amely mindent fölforgat, és ami mindent fölforgat, ott Önöknek, az üzletnek, a biznisznek sok fû nem
terem, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindannyian tehát, Önök is és én is,
Önök is és mi is egy biztonságos változásban
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vagyunk érdekeltek. És Önök is tudják a gazdasági tapasztalatból azt, ami érvényes a politikában is. A biztonságos változáshoz két dolog kell: tapasztalat és erô. Szélsôségességgel,
radikalizmussal, az ország életének fölforgatásával sohasem jöhet létre erôs vállalkozói világ, sohasem jön létre az a környezet, amely
egyébként esélyt és versenylehetôséget, sôt
versenyelônyt kínál a magyar vállalkozóknak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Vagyis nagy célokra érdemes társulnunk,
mert mindannyian tudjuk, hogy Magyarország
akkor erôs, amikor nagy céljai vannak. Idézzük csak fel az iskolai tanulmányainkat! Erôs
volt a hazánk a reformkorban, amikor a nemzetállam megteremtése és a feudális viszonyok
megszüntetése volt a nagy cél, ami összefogta
a magyarok energiáit. Erôs volt a mi hazánk a
kiegyezés utáni idôszakban is, amikor a polgári fejlôdés beindítása, hazai ipar, kereskedelem, közlekedés és kultúra fellendítése foglalkoztatta az ország vezetôit. Erôs volt a mi hazánk, bár romokban hevert a II. világháború
után, amikor a lerombolt ország újjáépítésén
szinte eufórikus állapotban dolgozott mindenki, aki túlélte a világégést. Akkor az újjáépítés
nagy célja megsokszorozta a háborúban sokat
szenvedett magyarok életerejét. És úgy gondolom, hogy bár rövidebb idôszak volt, de ebbe
a sorba tartozik a Széchenyi-terv korszaka is,
amikor a hazai gazdaság hosszú idô után egy
olyan üzenetet kapott, mely arról szólt, hogy
nélkülük a magyar gazdasági élet szereplôi, a
gazdaságot mûködtetô vállalkozók nélkül, az ô
és a mindenkori állam szövetsége nélkül Magyarország nem erôsödhet meg. A fölsorolt
valamennyi történelmi idôszakban hol rövidebb, hol hosszabb idôre Magyarország vitán
felül erôs volt, és ereje egész Európában tiszteletet váltott ki, és elismerést gerjesztett a magyarok iránt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Magyarország ma azért látszik gyengének,
mert az utóbbi években nem voltak, és ma
sincsenek nagy céljai. Errôl azonban nem az
emberek tehetnek, mert mindig az ország vezetôinek a dolga, hogy megfogalmazzák és ki-
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tûzzék a nemzetet egyesíteni képes nagy célokat.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy célokat csak jó erôállapotban lévôk
tudnak kitûzni és véghezvinni. Engem mindig
is ez a meggyôzôdés hajtott. Én tudom, hogy
Magyarországnak van ereje. Ha itt körülnézünk, akkor nem túlzás, ha azt állítom, hogy
Magyarország ereje itt van ebben a teremben.
Mindannyian tudjuk, hogy itt ma az erôsek
gyûltek össze, akiknek van erejük ahhoz, hogy
változtassanak az ország sorsán – a gyengék
nincsenek itt. A gyengék ma, kedves Barátaim, máshol vannak.
Magyarországnak újra nagy célokat kell
maga elé kitûznie, hogy kilábaljon a válságból, és mielôbb meghatározó és megkerülhetetlen szereplôje legyen a közép-európai gazdasági régiónak is. Nagy közös célok valójában mindig nemzeti ügyeket jelentettek.
Olyan ügyeket, amelyeket egy adott történelmi helyzetben minden magyar ember, legyünk
szerényebbek, de legalábbis a nagy többség
egyszerre tartott fontosnak. A mai helyzet
több ilyen nemzeti ügyet is kijelöl. Az Önök
kérdései éppen ennek a nyomvonalán haladnak. Rend, biztonság megteremtése, az egészségügy rendbehozatala, és sorolhatnám. De ha
ma bárkit megkérdeznek az Önök utcán, akkor azt fogják tapasztalni, hogy tízbôl nyolc
ember a magyar gazdaság talpra állítását és a
munkahelyteremést említi elsô helyen. Igen,
a felnôtt magyar lakosság több mint nyolcvan
százaléka kész arra, hogy a magyar gazdaság
talpra állításának ügyét nemzeti ügyként fogadja el, és ezt támogassa. Egy ilyen talpra állításnál azonban mindenkinek az energiájára
szükség van. Az elmúlt nyolc év legsúlyosabb
bûne a politikában az volt, hogy a kormányzás
saját gyengesége miatt gyakorlatilag ellenségként kezelte a vállalkozókat – az irigységrôl
most nem beszélnek, velünk több szerencséjük lehet, mert mi egyáltalán nem vagyunk
irigyek az Önök sikereire, bennünket nem zavarnak a gazdag emberek, sôt azt hisszük, hogy
szegénységbôl csak szegénység következik. Arra van szükség, hogy a gazdagabb és jómódú és
tehetséges emberek ügyesen sáfárkodjanak a

képességükkel, ezért a kiemelkedô gazdaság
sem zavar bennünket, föltéve, ha van összefüggés a jólét és az érdem között. Ez az egyetlen, amit fontosnak tartunk.
Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azonban az elmúlt nyolc évben akár irigység, akár a kormányzati gyengeség leplezése
okán, bármi is volt az oka, végül is a kormányzat ellenségként kezelte a vállalkozókat.
Ezt az elsô pillanatban meg is üzente, amikor
elkezdte megfojtani, kiszorítani a szuszt a Széchenyi-tervbôl. De nem ez volt a legsúlyosabb eset, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar politikának, a magyar kormányzati politikának van a vállalkozókkal szemben egy ôsbûne. Most nem arra a mondatra gondolok,
amit Önök is ismernek – „hazudtunk reggel,
éjjel meg este” –, nem is arra, hogy trükkök
százaival tévesztettük meg a választókat, még
csak nem is arra, hogy „nem csináltunk semmit”, „majdnem beledöglöttem, hogy másfél
évig úgy kellett tenni, mintha kormányoztunk volna”. Nem ezekre a mondatokra gondolok – pedig ezek is szép helyezés reményében indulhatnának egy nemzetközi versenyen –, hanem arra a mondatra gondolok,
amely maga volt a színtiszta hadüzenet, és
úgy hangzott: el lehet innen menni. Ez a legsúlyosabb mondat, ami egy országban, egy nemzeti közösségben elhangozhat.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mert mi lesz, ha egyszer megfogadják? Akkor elmennek elôször a tôketulajdonosok, elmennek a vállalkozók, aztán elmennek a szakunkások, aztán elmennek a segédmunkások,
aztán elmennek az állami alkalmazottak, az
orvosok meg az ápolók. És aki ezt a mondatot
mondta, itt marad egyedül. ô lehet a legyek
ura, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezért ezt a
mondatot a magyar politikának ki kell törölnie, és világossá kell tennie, hogy épp az ellenkezôre van szükség. Azt akarjuk, hogy senki se menjen el, sôt azt akarjuk, hogy aki elment, az ismét úgy nézhessen Magyarországra,
hogy itthon megtalálja a számítását, és ha tud,
van még benne vágy, képesség és erô, akkor
igenis jöjjön haza, mert számítunk rá.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Most olyan kormányra van szükség, amely
elég erôs ahhoz, hogy kiálljon a magyar vállalkozókért, és nemcsak itthon, hanem külföldön is. Olyan kormányra van szükség, amely
képes elôkészíteni a terepet a magyar vállalkozások számára a határokon túl is. Én sokat
járom az országot, és azt mondhatom Önöknek, hogy rengeteg a tehetséges ember, sok a
nagyszerû gondolat, van még alkotókedv, föllelhetô a vállalkozói szellem, van még készség
a szorgalomra és a tudás megszerzésére, csak
mindez kihasználatlan. Ha egyáltalán mûködik még Magyarország, az ma nem az IMF-hitelnek köszönhetô, hanem annak, hogy vannak még Magyarországon olyan emberek,
olyan magyar vállalkozók és olyan munkavállalók, akik szívósságából, munkabírásából és
tehetségébôl még futja a napi munkavégzésre.
ôk, igen, ôk mentik meg napról napra Magyarországot a gazdasági válságtól.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tehát nem az alkotókedv, nem az életerô,
nem a szívósság vagy a munkabírás hiányzik
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Magyarországon, hanem valami egészen más.
Nekem gyakran van olyan érzésem, mint
amikor egy autóval hosszú, kanyargós úton el
akarunk jutni valahová, és egyszer csak egy
kanyar után azt látjuk, hogy sziklák fekszenek elôttünk – teljesen eltorlaszolva az utat.
Ez a történet azonban nem a közúton játszódik, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hanem a fejünkben, igen, a mi fejünkben. És a sziklák,
amelyek eltorlaszolják az utat, valójában a
saját gondolkodásmódunk rögzült tévképzetei. Idézek belôlük néhányat. Nem lehetséges olyan bankrendszer Magyarországon,
amely nem a spekulációt, hanem a magyar
gazdaságot finanszírozza, vagy milyen sokan
gondolják, hogy nem lehetséges olyan adórendszer, amely nem a feketegazdaságba üldözi az embereket, hanem munkára és vállalkozásra ösztönöz. Vagy mások fejébôl: nem
lehetséges olyan közbeszerzési rendszert kidolgozni, amely elônyben részesíti és helyzetbe hozza a magyar vállalkozásokat. Vagy egy
másik ilyen tévhit: nem lehetséges olyan törvényeket hozni, amelyek megvédik a magyar
termelôket, termékeket, árukat és fogyasztókat.
Itt áll az ország, tisztelt Hölgyeim és
Uraim! Fejében a blokkoló, önlefegyverzô
akadályokkal, tehetetlen bénultságban, és
mindenki azon gondolkodik Magyarországon,
hogy ezeket a bizonyos sziklatömböket hogyan lehetne megkerülni. Szeretném elmondani Önöknek, hogy ezeket a tömböket nem
lehet megkerülni. Ezeket csak elmozdítani lehet, ezeket félre kell lökni az útból, vagyis föl
kell tûrnünk az ingünk ujját, kell vennünk
egy nagy levegôt, ezeket a tévképzeteket félre
kell gördítenünk az útból. Higgyék el, ha egyszer nekikezdünk, sokkal könnyebben fog
menni, mint gondolnánk, mert ezek a tévképzeteket valóban tév-képzetek, félreértések,
igazságtalan, valótlan állítások. Merjük egyszer kimondani, hogy igen, lehetséges olyan
bankrendszer Magyarországon, amely a magyar gazdaságot, a termelô vállalkozásokat és a
munkahelyteremtést finanszírozza, és nem a
spekulációt. Miért ne hihetnénk mindannak,
amit ma itt hallottunk, miért ne hihetnénk a
takarékszövetkezetek nevében itt elhangzott
elôadásának? Miért ne bízhatnánk bennük, és
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helyezhetnénk ôket végre egyszer a politikai
figyelem középpontjába?
Igen, ki kell mondanunk, hogy lehetséges
olyan adórendszer, amely az embereket munkára és vállalkozásra ösztönzi, nem pedig a
törvények kijátszására. Miért nem mondjuk ki
egyszer világosan, miért nem mondja ki az ország elsô számú vezetôje, egyszer végre érthetôen és világosan, hogy van olyan közbeszerzési rendszer, amely elônyben részesíti és helyzetbe hozza a magyar vállalkozásokat. És miért
nem mondják ki a parlamenti képviselôink
végre, hogy igenis lehetséges olyan törvényeket hozni, amelyekkel megvédik a magyar termelôket, a magyar földet, a magyar termékeket, árukat, fogyasztókat és vízkészletet.
Nézzünk végre szét a világban, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Egyesült Államoktól
Anglián, Franciaországon át Németországig
mindenhol ezen dolgoznak. A bankrendszer
átalakításán, az adózás egyszerûsítésén, az ottani, hazai vállalkozók erôsítésén és védelmén, munkahelyek teremtésén, vagyis röviden összefoglalva: az egész nyugati civilizációban a termelés felpörgetése lesz a cél a növekedés beindítás érdekében. Itt a legfrissebb
példa. Elég, ha felütik az újságokat: az Európai
Unió azon gondolkodik – leginkább a németek –, hogy valamilyen európai valutaalapot
kellene létrehozni. A francia elnök nyíltan
beszélt a héten arról, hogy adókedvezményt és
támogatást adnak azoknak a francia cégeknek, akik külföldrôl hazajönnek: hazatelepülési támogatást. Vagy ugyanebben a beszédben azt mondja a francia elnök, hogy huszonöt százalékkal akarja növelni Franciaország
ipari termelését öt, azaz öt év alatt. És amikor
Magyarországon valaki így mer beszélni, legyen az vállalkozó vagy politikus, akkor azonnal voluntarizmusról beszélnek. Ugyan kérem, itt és most, Európában?
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A francia elnök odáig merészkedett – most
a bankok vezetôit arra kérem, hogy ne figyeljenek, vagy ha van náluk repülôsó, vegyék elô
–, a francia elnök nem kevesebbre készül,
mint arra, hogy bevezet egy ipari takarékbeté-

tet nyíltan meghirdetve, hogy a megtakarított
források egy részét minél közvetlenebb módon lehessen eljuttatni a termelés fölpörgetése érdekében. Én nem azt akarom mondani,
hogy erre nekünk is szükségünk van, csak szeretném Önöknek jelezni, hogy az egész világ
eddig szokatlan, újfajta eszközöket és módszereket keres annak érdekében, hogy túljusson
azon a válságon, amelyben mindannyian, de
leginkább mi, magyarok benne vagyunk. Ha
továbbra is provinciálisak vagyunk, ha továbbra is csak azokat az ideológiai tételeket
hajtogatjuk, amelyeken nyugodott az elmúlt
húsz évben a magyar gazdaság, ha ezek az újszerû eszközök és formák nem honosodnak
meg Magyarországon, a mostani versenyhátrányunk még nagyobb lesz, mert a többiek
nem lesznek restek, hogy megtalálják az új
eszközöket és az új módszereket.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Van azonban egy olyan úttorlasz is itt Magyarországon, amely más országban nincs, legfeljebb Görögországban volt az elmúlt hetekig, és Magyarországon valójában ez az úttorlasz okozza a legnagyobb gondot, leginkább itt
vagyunk hátrányban másokhoz képest. Ez a
torlasz nem egy tévhit, itt egy valóságos torlaszról van szó. Néhány év óta Magyarországon gyakorlattá vált, hogy a kormány eltitkolja és meghamisítja a költségvetési számokat,
manipulál az ország valós gazdasági helyzetét
leíró adatokkal. Ennek három súlyos következménye lett. Elôször is az, hogy az ország elveszítette a nemzetközi színtéren a hitelképességét. A második következmény, hogy a kormánnyal, horribile dictu az egész politikával
szemben óriási bizalmatlanság alakult ki a magyar társadalomban. Ötéves adócsökkentô
programot fogadtunk el, ha emlékeznek rá,
2005. év végén, hogy a választások után bevallja a kormány, hogy vicc volt, voksot akart,
az egészet hatályon kívül is helyezi. És a harmadik következmény, ami talán a legsúlyosabb, hogy nem is tudhatjuk, pontosan mi a
helyzet. Nem ismerjük a gazdaság valódi állapotát, nem ismerjük a pontos tényeket és adatokat. Márpedig erôs és tartható költségvetés,
erôs és tartható adatok, tudásbázis nélkül felelôs kormányprogramot nem lehet készíteni,
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mert az olyan, mintha lottószelvényt töltenénk ki. Ennek az úttorlasznak az elhordásával tehát nem lehet várni, ezt azonnal el kell
kezdenünk, mert amíg nem végezzük el, addig
nem tudunk megmozdulni. Ezért az elmúlt napokban úgy döntöttünk, hogy felállítunk egy
gazdasági tényfeltáró bizottságot, amelynek
vezetését a volt pénzügyminiszterre, Varga
Mihályra bízzuk, és fölhatalmazzuk ôt arra,
hogy külsô szakértôk bevonásával kezdjék
meg a gazdaság teljes átvilágítását. Én arra
szeretnék kérni mindenkit, az itt ülôk közül,
hogyha keresik ôket, akkor legyenek kedvesek, álljanak rendelkezésre, hogy végre lezárhassuk a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb
korszakát.
De nem elég az utat felszabadítani, azt is
biztosítanunk kell, hogy soha többé ne torlaszoljuk el saját magunk elôtt. A múlt hibáiból
tanulnunk kell, hogy még egyszer ne követhessük el ôket. Én bevallom Önöknek, hogy a
legtöbb fejtörést, ha a választásokon túlra
gondolok – ami egyébként önmagában nem
helyes –, a választásokon túlra a választás után
kell gondolni igazából, az ember könnyen
megbotlik a saját cipôfûzôjében, de mégis, az
ember nem mindig tud ellenállni a kísértésnek, és ha a választások utánra gondolok, akkor a legnagyobb – ha megengedik, hogy így
fogalmazzak – szakmai dilemmát az okozza,
hogyan fogjuk a világ nyilvánossága elôtt felfedni az ország valóságos helyzetét anélkül,
hogy ne kerüljünk Görögország helyzetébe.
Hogyan tudjuk úgy elmondani az igazat, hogy
közben a törékeny bizalom, amely körülöttünk kialakult, és ami az árfolyamokban ölt
egyébként testet, amelyre Csányi Sándor helyesen rámutatott, hogy a törékeny bizalom
ne illanjon el. De ne is szoruljunk bele a hazugságba, mert elôbb-utóbb úgyis el kell mondanunk. Hazugságban nem lehet élni. A gazdaság kikényszeríti elôbb-utóbb az igazat, ennek a módját meg kell találnunk. Mert valóban a legtörékenyebb, a magyar gazdaság ma a
legtörékenyebb arról az oldalról, amit árfolyamkockázatnak nevezünk. És a valóság fölfedése önmagában képes olyan bizalmi válságot kialakítani Magyarország körül, amit a
legtehetségesebb emberekbôl álló kormánynak sem biztos, hogy sikerül majd kezelnie. Ez
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tehát az a politikai, gazdasági és nemzetközi
dilemma, amiben ma egész Magyarország itt,
Görögország árnyékában ül.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tehát visszatérve a gondolatomhoz, annak
érdekében, hogy még egyszer ne kövessünk el
hasonló hibákat, néhány dolgot ki kell mondanunk, mint a következô kormányprogram
és gazdaságpolitika alapvetéseként vagy annak pilléreiként. Az elsô, hogy nem szabad a
munkát és a termelést spekulációval kiváltani. Másodszor: nem szabad hitelbôl jóléti
kiadásokat finanszírozni. Harmadszor: nem
szabad kiárusítani az ország kincseit és erôforrásait, úgy, mint a termôföldje, a vize, a tudása vagy a turisztikai adottságai. Negyedszer:
nem szabad valótlan számokkal manipulálni a
költségvetést. Ha ezen mind túlvagyunk, képesek vagyunk erre a néhány pillérre gazdaságpolitikát építeni, és a sziklákat az útról eltakarítottuk, és szabad a pálya, akkor már csak
azt a kérdést kell feltenni, hogy ez az út mit is
jelent, és hova vezet.
Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az eddigiekbôl is kitûnik talán, hogy én
úgy érzem, hogy egész Magyarország egy nagy
vállalkozás elôtt áll. Szerintem ez mindenkit,
aki ma itt van, belülrôl már jó ideje feszít.
Mindenki úgy gondolta, hogy ô maga személy
szerint is és a hazánk is sokkal többre lenne
képes annál, mint amilyen teljesítményt az elmúlt években mutattunk. Mindannyian tudjuk, hogy a magyar gazdaság talpra állítása a
régi alapokon nem valósítható meg. Látjuk,
halljuk, hogy a világ túllépett azokon az axiómákon, amire eddig a magyar gazdaságot is
építettük. Itt állunk tehát egy közös, nagy vállalkozás elôtt. Úgy érzem, hogy az egész ország
erre vár, erre biztatnak bennünket. Nem egyszerûen szabadulni akar a mostani kormányzóktól, az sem kevés, sokkal többet vár: egy
igazi nagy közös vállalkozást, amelyben megmutathatja az erejét, a képességét, a szorgalmát és a tudását.
Én, ha ezt a nagy vállalkozást, ezt a közérzületet megpróbálom szavakba önteni, akkor
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olyasmit mondhatok Önöknek, hogy a magyarok arra várnak, hogy mi közösen, azt hiszem, hogy Önök és mi közösen megalkossuk
az értékteremtô piacgazdaságot. Az értékteremô piacgazdaságot úgy, ahogyan ezzel a franciák meg a németek is próbálkoznak. Egy
olyan gazdaságot, amely a munkaerô hozzáadott értékére épül, és ennél fogva hosszú
távon is fenntartható. Egy olyan nemzeti gazdaságot, amely magyarul, magyar fejjel gondolkodik, magyar erôforrásokra épít, magyar
munkaerôt alkalmaz, a magyar beszállítókat
részesíti elônyben, vagyis Magyarország erejét
növeli.
Félreértés ne essék, Magyarország nincs és
hosszú ideig nem is lesz abban a helyzetben,
hogy lemondjon – miért is kellene – a külföldi befektetésekrôl és beruházásokról. Attól
tartok, hogy az a szám, amit itt elôttem Beck
elnök úr mondott, miszerint a magyar nemzeti össztermék negyven százalékát ôk állítják
elô, egy alulbecsült szám. Ha jól megszámolom, lehet, hogy van az még ötven is, tisztelt
Elnök úr! Ez jól mutatja, hogy nekünk természetesen szükségünk van külföldi beruházásokra, amelyek bekapcsolódnak a magyar gazdaság vérkeringésébe, és bennünket pedig besegítenek a nemzetközi gazdaság vérkeringésébe. Ezért indokolt az a fölvetés, amelyik valamelyik kérdésben fogalmazódott meg, hogy
mindenfajta állami kedvezményt, amit a külföldieknek nyújt a magyar állam – ha egyáltalán ez szükséges – csak akkor tegye meg, hogyha egyébként olyasmit kér cserébe, amely a
magyar vállalkozók számára és a magyar gazdaság számára, mint beszállítói kvóták elôírása, mint beszállító vállalkozások kiválasztása,
mint hozzáadott érték, mint munkahelyteremtés, egyébként más országban megszokott
és elvárható.
Nos tehát, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Én azt gondolom, hogy a nagy közös vállalkozása a magyaroknak abban áll, hogy az elôttünk álló úton végigmenjünk, és eljussunk
oda, abba az állapotba, amit úgy hívhatunk,
hogy értékteremtô piacgazdaság. Nos, hát ez
az a pont, ahol itt van ez a Demján Sándor úr
elôadásában, a kivetítôn látható hat pont.

Nem tudom, megvan-e még, amely, ha jól értettem az Elnök úr szavait, lényegében udvarias formában, de végül is az elôföltételeket
tartalmazza, azokat a pontokat, amelyeket a
Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége és a hozzá tartozó világ a kormányzattal,
bármilyen kormányzattal való együttmûködés
elôföltételnek tekint a jövôben. Ez egy súlyos,
nem mondom, hogy udvariatlan, de egy súlyos, kétségkívül egyenes, világos beszéd és
helyzet, amiben most mindannyian vagyunk,
és én nem is kerülhetem meg, hogy ezekre válaszoljak. Ha megengedik, akkor rabolva még
az Önök idejét néhány percig, ezen a hat ponton szeretnék is keresztülgyalogolni.
Az elsô a „Versenyképes adókat!” Itt meg
tudunk állapodni egymással abban az esetben,
hogyha az Önök számára is elfogadható, hogy
a vállalkozások adóterheit négy év alatt, a lakosságét hat év alatt a régiós versenytársaink
szintjére, majd valamivel az alá süllyesztjük.
Ezt vállalni tudja a következô kormány. „Társulj és fogj össze, magyar.” Itt azt tudom mondani, Elnök úr, hogy mi hívei vagyunk annak,
hogy szakmai és regionális tôketársaságok jöjjenek létre valamikor 2011 során tôke- és kamattámogatással, állami részvétellel, különbözô, Nyugaton már ismert formák bevezetésével. „A termelés prioritása” – mondja a harmadik pont. Ezt talán nem is kellene itt elismételnem, mert én úgy fújom, hogy Önöknek
a könyökükön jön ki, ami úgy hangzik, hogy a
társadalom foglalkoztatásszerkezetének átalakítását célozzuk meg tíz év alatt, és tíz év alatt
egymillió munkahely létesítését tartjuk szükségesnek és lehetségesnek, döntô mértékben a
termelô szférában. A negyedik pont, amely
úgy hangzik, hogy „Piacot a magyarországi
vállalkozásoknak!” Ha jól értettem a hozzászólásokat, itt az érdeklôdés köre leginkább a
közbeszerzések irányába fordult. Én azt tudom
vállalni, hogy 2012-re, mert itt néhány törvényt azért meg kell alkotnunk, a hazai közbeszerzésekben a többségi magyar tulajdonban lévô vállalkozások ugyanolyan arányban
lesznek nyertesek, mint a német és a francia
gazdaságban az ottani többségi tulajdonban
lévô cégek. Ezt 2012-re vállalhatónak látom.
„Kis- és középvállalkozások fellendítése” az
ötödik pont. Itt azt tudom mondani Önök-
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nek, hogy a gazdaságfejlesztésre fordítható
erôforrások aránya alacsony a nem gazdasági
célokra fordított erôforrásokhoz képest. Tehát
elôször is aránymódosításra van szükség az európai uniós pénzek esetében a gazdasági és
nem gazdasági célú beruházások között, majd
utána a gazdaságon belül pedig aránymódosításra van szükség a kis- és középvállalkozások
irányába. Én áttanulmányoztam az európai
uniós pénzek felhasználását a velünk rivális
országok esetében itt, a régióban és néhány
kiemelkedôen jól teljesítô országét, Finnországét vagy Németországét, és azt tudom mondani, hogy azt elérhetônek látom, hogy a hazai termelô kis- és középvállalkozások az európai uniós támogatásokból körülbelül ötven
százalékban részesedjenek, ezzel Európában
egyébként az elsô, második, harmadik helyen
lehet majd lenni.
És itt van végül a hatodik, a legsúlyosabb
eset. Ismét az árfolyamkockázatokra szeretném fölhívni a figyelmet. „Euró, de nem minden áron.” Demján elnök úr azt mondta, hogy
amíg a magyar gazdaság teljesítménye nem éri
el az Európai Unió átlagának nyolcvan százalékát, addig nem kell lemondani az önálló árfolyam- és kamatpolitikai elônyeirôl, ha jól
értettem a gondolatát. A nyolcvan százalék
sok. Én nem akarok alkudozni, mert ez méltatlan volna hozzánk. Ha nyolcvan százalékot
mondunk, azzal idôpontot is mondunk, mert
olyan gazdasági növekedést elôidézni, hogy
néhány éven belül az Európai Unió átlagának
nyolcvan százalékát elérjük a mostani nyolc
évvel a hátunk mögött, ez azt jelenti, hogy
nem belátható idôpontra tolódik az euró bevezetése. Én nem mondom, hogy ez így jó
vagy rossz, én csak azt akarom mondani, hogy
sokszor megégette már magát a magyar politika az euró bevezetésének idôpontjával. Én
szeretném fönntartani a következô kormány
számára azt a szabadkezet, hogy amikor látható, hogy mikor reális csatlakoznunk, akkor
nevezzük meg a céldátumot és a csatlakozás
egyéb föltételeit. Aki egyszer a száját forró tejjel megégette, az a hideg vizet is fújva issza.
Nevetségessé tettük magunkat több alkalommal, amikor évente módosítottuk az euróhoz
való csatlakozás idôpontját úgy, hogy a végén
már idôpontot sem mertünk mondani.
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Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezt a hibát nem szeretném elkövetni, ezért
a hatodik pontra én nem tudok kezet adni. Ellenben azt javaslom, hogy volt itt egy kérdés,
aminek a súlya talán eléri azt a szintet, hogy a
hatodik pont között – ha hat ponthoz ragaszkodunk, nekem tetszik – helyet kaphasson.
Az örökösödési ügy. Én nem azt tartom csak
problémának – kicsit bátrabb volnék, mint
Önök –, tehát nemcsak azt látom gondnak,
hogy a magyar vállalkozók, amikor különbözô
vagyonelemek öröklésérôl van szó, akkor huszonegy százalékos illetéket kell, hogy fizessenek. Nekem ennél sokkal alaposabb, mélyebben fekvô bajom van a mostani rendszerrel.
Én egyetértek azzal, amit Demján Sándor –
komolyan veszem, amit Demján Sándor,
nemcsak egyetértek, hanem halálosan komolyan veszem – a bevezetôjében mondott, hogy
a magyar vállalkozókban van még hajlam arra, hogy nem akárhol, hanem itthon akarnak
élni és sikeresek lenni. A magyar vállalkozók
nem úgy gondolkodnak a saját sikerükrôl és
vagyonukról, mint amit magukkal akarnának
vinni a sírba. Sôt, azt sem akarják, hogy ebek
harmincadjára jusson, ha az élet túllépett rajtuk. Hanem azt szeretnék, hogyha családi vállalkozások jönnének létre Magyarországon, ha
jól értem, azt szeretném, ami Németországban
és Olaszországban is van, ahol egy vállalatnál
büszkén tüntetik fel a két-, vagy háromszáz
évvel ezelôtti alapítást, és említik azt a tényt,
hogy még mindig családi kézben van. Nos, én
ezzel mélyen egyetértek, és ha nem akarjuk,
hogy a magyar vállalkozók máshol keressék a
boldogulásukat, hogy úgy fogalmazzak, ha azt
akarjuk, hogy a vállalkozóknak megmaradjanak a nemzeti érzelmei, akkor fontos, hogy
ezek a hosszú úttal rendelkezô családi vállalkozások létezhessenek Magyarországon. És ma
ezt irtja, kifejezetten ennek a fölszámolására
törekszik a jogrendszer.
De én továbbmegyek: ez nemcsak a vállalkozókkal van így, ez mindenkivel így van.
Ezért én azt gondolom, hogy ott, ahol egyenes
ági öröklésrôl van szó, az élet természetes
módján lefelé vagy szerencsétlen módon fölfelé – az is elô szokott fordulni –, ahol tehát
egyenes ági öröklésrôl van szó, ott az állam-
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nak egész egyszerûen nincsen semmi keresnivalója. Semmi keresnivalója! Nemcsak a vállalkozás esetében, senkinek az esetében sincs.
Ha a társadalom kiinduló egységének nemcsak a személyt, hanem inkább a családot tekintjük, mert az családon belül marad, és a
családi ügyekbe az államnak nincs keresnivalója. Ezért tehát én egy ilyen értelmû erôs, az
öröklési rendre vonatkozó, a szabad vagyonáthárítás jogát fönntartó megfogalmazást egy
hosszabb egyeztetés után lehetségesnek tartok. Na, hát ennyit talán errôl a hat pontról.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Végezetül, mielôtt megköszönném, hogy
itt lehettem, azzal szeretném zárni mondandómat, összefoglalva a gondolataimat, hogy
az elmúlt nyolc év Magyarországon a gyengék
korszaka volt, és itt az ideje, hogy most az
erôsek korszaka következzék, amivel mindenki, minden magyar jobban jár. Ha én ebben a
Magyarországban, ebben az erôs Magyaror-

szágban hiszek, és én arra szeretném Önöket
buzdítani minden nehézség ellenére, meg
minden keserûség ellenére, meg minden, az
államtól kapott pofon ellenére is arra szeretném Önöket igenis biztatni, hogy merjenek
nagyok lenni, nagyobbak, mint valaha gondolták volna. Én tudom, hogy Magyarország
soha nem állhat talpra, és nem lehet erôs magyar vállalkozók nélkül. Arra szeretném kérni Önöket, hogy érezzék át ennek a jelentôségét, és ennek az Önökre háruló személyes
felelôsségét. És arra kérem Önöket, hogy azt
is lássák meg egyben, hogy ez nemcsak felelôsség, hanem egyben lehetôség is az Önök
számára, hogy maradandó dolgokat alkossanak, és újabb és újabb sikereket érjenek el.
Én azt szeretném, hogy Magyarország olyan
ország legyen, ahol a magyar emberek felnéznek, mert felnézhetnek a magyar nemzet vállalkozóira.
Hajrá Magyarország! Köszönöm, hogy
meghallgattak.
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2009. szeptember 22. – 2010. február 10.)
1. 2009. szeptember 22-én a pénzügyminiszter és a gazdasági miniszter jelenlétében - nagyszabású sajtótájékoztató keretében - nyújtottuk át a 120 ezredik Széchenyi Kártyát.
2. Tárgyalás egy „Piactisztítási stratégia”
kialakításának szükségességérôl és lehetôségeirôl, a Magyar Tisztítás-Technológiai Szövetség, a Személy- és Vagyonvédelmi Kamara, a Létesítménygazdálkodási Szövetség (HFMS), az ÉVOSZ,
valamint a BKIK vezetôinek részvételével, a MATISZ székházában, szeptember 25-én.
3. Október 5. napján megkezdtük a felkészülést az idei Európai Kereskedelem
Napja rendezvényre.
4. Részvétel a Garantiqa Polgármesteri Napokon, Zalakaroson (október 8-9-én),
ahol a kkv- és önkormányzati finanszírozás és Garantiqa szerepvállalás tapasztalatai kerültek áttekintésre.

zetközi konferenciát szervezett az ILO
Budapesten mûködô Közép- és Kelet-Európai Szubregionális Irodája. A konferencián részt vettek a VOSZ tisztségviselôi.
7. A VOSZ Textil- és Ruházatipari Szekciójának kezdeményezésére és közremûködésével második alkalommal - a Textilipari
Mûszaki és Tudományos Egyesület szakmai
hátterével - üzleti találkozó került megrendezésre 2009. októberében 15-én Budapesten. A rendkívül hatékony – magas színvonalú - rendezvényen a tudatosan irányított
üzleti tárgyalások eredményeként komoly
üzleti megállapodások is köttettek.
8. 2009. október 19-én és 20-án kétnapos
szakmai továbbképzést szervezetünk az
irodahálózat és a takarékszövetkezeti
VOSZ Pont-ok munkatársai számára.
9. Október 20-án a soros elnök és a fôtitkár
az MNB Elnökénél tartott szakmai konzultáción képviselte a szövetséget.

5. Október 13-án pályázati együttmûködés tárgyában megbeszélést folytatott a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a
VOSZ fôtitkára. Ugyanezen a napon a
VOSZ ügyvezetôje részt vett a Létesítménygazdálkodási Szövetség konferenciáján.

10. Október 26-án szövetségünk elnökével
tárgyalt Budapesten Asami úr a BIAC
fôtitkára. A BIAC az OECD mellett mûködô munkaadói tanácsadó szervezet,
amelynek szövetségünk 2009 óta tagja.
Szövetségünket a BIAC-ban Lôrincze
Péter úr képviseli.

6. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ILO
(az ENSZ szakosodott szervezete)
megalakulásának 90 évfordulója alkalmából szeptember 13-14-én tripartit nem-

11. Október 28-án az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség meghívásának eleget téve
részt vettünk a “Takarékossági Világnap”
alkalmából rendezett ceglédi ünnepségen.

Szervezeti Hírek

20
12. November 3 -án nagy médiaérdeklôdés
keretében ötödik alkalommal ünnepeltük az Európai Kereskedelem Napját. A
rendezvényen részt vett a szociális és
munkaügyi miniszter, valamint az APEH
elnöke.
13. November 11-12-én projektzáró konferenciát tartottunk az a kereslet-vezérelt
szakképzés megteremtésének témájában.
A rendezvényen a VOSZ RFKB delegáltjai, a VOSZ regionális szakképzési
koordinátorai és az Oktatási és Szakképzési Szekció tagjai vettek részt.
14. November 16,17 és 19-én vizsgabizottsági tag felkészítést tartottunk Budapesten
az általunk delegált 5 szakmában. A felkészítésen mintegy 250 fô vizsgabizottsági tag vett részt.
15. November hónapban ismét pályázatot
hirdettünk a gazdasági érdekképviseletek
közös szakmai vizsgabizottsági tag névjegyzékbe történô felvételre.
16. November 30-án lezártuk a MKIK-val
kötött vizsgadelegálási projektet, amelynek alapján 2008 december 1. és 2009
november 30. között országosan 740
vizsgára delegáltunk vizsgabizottsági tagot az általunk kezelt 5 szakmában.
17. November hónapban hat helyszínen
(Eger, Tatabánya, Kaposvár, Veszprém,
Salgótarján, Szolnok) szerveztük meg és
bonyolítottuk le a tradicionális “Hallatjuk a hangunkat!” rendezvénysorozatot.
18. Október és november hónapban 16
helyszínen került sor területi Prima Díj
átadására. A VOSZ társadalmi tisztségviselôi és a hivatali vezetés valamennyi
rendezvényen jelen volt.
19. 2009. szeptember 18. napjától folytak a
2010. évre vonatkozó bértárgyalások
(minimális bér, garantált bérminimum,
átlagkereset-ajánlás). Az OÉT munkaadói oldalának szóvivôjét a Szövetség
biztosította. A bérmegállapodást 2009.

december 1. napján írták alá a szociális
partnerek és a kormány.
20. 2009. december 4-én kitüntetési ünnepséget és gazdaságpolitikai fórumot tartottunk
a “Vállalkozók Napja “ keretében Budapesten, a Mûvészetek Palotájában. Ugyanezen
a napon választotta meg az Országos Elnökség Dr. Chikán Attila urat a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága elnökének.
21. 2009. decemberében soros elnöki levélben kértük a pénzügyminisztert és az
APEH elnökét, hogy a karácsonyi vásár
során ellenôrzéseik alkalmával következetesen járjanak el az engedély nélküli
árusokkal szemben, ugyanakkor ne zaklassák a tisztességes kereskedôket.
22. Vezetôi szinten képviseltük a Szövetséget a Népesedési Kerekasztal decemberi
ülésén, ahol elsôsorban gyermekeket vállaló édesanyák foglalkoztatásával, illetve
újra foglalkoztatásával kapcsolatban fejtettük ki álláspontunkat. (pl.: erôteljesen szorgalmaztuk a részmunkaidôs foglalkoztatás kedvezményezését)
23. 2009. december 14. napján megtartotta
alakuló ülését a Kutatóegyetemmé Minôsítô Bizottság, amelynek munkájában
– tanácskozási joggal – a VOSZ is részt
vehet. A bizottság annak érdekében dolgozik, hogy a felsôoktatási intézmények a
nemzetközi versenyben helytálljanak, az
általuk kiadott diplomák munkaerô-piaci értéke, kutatási teljesítményük javuljon, és így eredményesen járuljanak hozzá a magyar társadalom fejlôdéséhez.
24. Szövetségünk részt vett a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság „Rugalmasság és
biztonság a technológiai szférában” címmel megrendezett konferenciáján, ahol
Tardos János a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának tagja elôadást tartott.
25. Az Országos Részvételt Megállapító Bizottság kiosztotta az elektronikus kódokat
és elkezdhettük az elektronikus adatszolgáltatást, hogy részvételünket továbbra
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is biztosítsuk az Országos Érdekegyeztetô
Tanácsban. A megfelelés megállapítására
a 2009. évi LXXIIII törvény és annak
végrehajtását elôíró 21/2008 SZMM rendelet alapján kerül sor.
26.

December beadtuk jelentkezésünket az
ÁPB törvény alapján újjá alakuló Ágazati Párbeszéd Bizottságokba. A kódok
kiosztása és az elektronikus adatszolgáltatás 2010 januárjában kezdôdik.

27. December folyamán megkezdôdtek az
egyeztetô tárgyalások a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamarával a 2010. évi
együttmûködésekrôl a vizsgabizottsági
tag delegálás és a keresletvezérelt szakképzés témájában.
28. 2010. januárjától a FUVOSZ-szal kötött
együttmûködési megállapodás keretében
Széchenyi Kártya értékesítési iroda mûködtetését kezdtük meg Csepelen.
29. 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 Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége kezdeményezte 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 szorgalmazta. Indítványunknak nem volt célja a munkavállalói jogok
csorbítása. Pontosítani szerettük volna a
törvény elôírásait, tisztázni akarjuk a vitában álló felek kötelezettségeit és jogait.
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vállalkozók nyugdíj-elôtakarékosságának
lehetôségeirôl.
31. 2010. január 18-án a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek delegáltjaiból
álló – az Országos Érdekegyeztetô Tanácsban való részvétel jogszerûségét ellenôrzô
– Országos Részvétel Megállapító Bizottság egyhangú szavazással erôsítette meg a
VOSZ teljes jogú OÉT tagságát.
32. 2010. január 19-én a megyei elnök meghívására, látogatást tettünk a Fejér megyei szervezetnél, és áttekintettük a tavalyi évi eredményeket és a 2010. évi lehetôségeket, különös tekintettel a VOSZ
támogatottságára, a tagszervezésre, valamint a Megyei Prima díjra.
33. 2010. január 22-én részt vettünk a Békés
megyei szervezet éves közgyûlésén.
34. 2010. január 25-én az Érdi Ipartestület
meghívására részt vettünk a szervezet évnyitó elnökségi értekezletén.
35. 2010. január 27–én a PP Alapítvány, a
Társadalmi Tanácsadó Testület és a
VOSZ testületeinek számos tagja részt
vett a Nemzeti Táncszínház várszínházi
bemutatóján.
36. 2010. január 28–án a VOSZ hivatali vezetése részt vett a Közép-magyarországi
Regionális Szervezet kibôvített testületi
ülésén.
37. Ugyancsak a 2010. év elején tettük közzé módszertani útmutatónkat, amely segítséget nyújthat megyei szervezeteink
számára a tavaszi közgyûlések kifogástalan megrendezéséhez.
38. A beszámolási idôszakban öt alkalommal
tartottunk irodavezetôi értekezletet.
Ezek alkalmával az elszámoltatáson túl a
teljesítmények értékelésére is sor került.
Budapest, 2010. február 9.

30. 2010. január 12. napján tárgyalást folytattunk a Takarékbank képviselôivel a

Perlusz László

Dávid Ferenc
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Tájékoztató a VOSZ Elnökségének
és Ellenôrzô Bizottságának
együttes ülésérôl

Idôpont:

2010. február 10. 10 óra

Helyszín: Hotel Platánus, Budapest terem
(1088 Budapest,
Könyves K. krt. 44.)
Jelenlét:

jelenléti ív szerint

Határozatok
2010. 02. 10/1.
Az Elnökség az elôzô testületi ülése óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról szóló tájékoztatót egyhangú szavazással elfogadta.

Az Elnökségi ülés határozatképes.
2010. 02. 10/2.
A testületi ülés napirendi javaslata
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
Gablini Gábor soros elnök

A testület egyhangú szavazással jóváhagyólag
tudomásul vette az érdekegyeztetés intézményesített fórumain végzett tevékenységrôl
szóló beszámolót.

2010. 02. 10/3.
2. Tájékoztató az érdekegyeztetés intézményesített fórumán végzett tevékenységrôl
(adó-és járuléktörvények, OÉT bérmegállapodás, sztrájkszabályozás)
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
Dávid Ferenc fôtitkár
3. Tájékoztató a KA-VOSZ Zrt. 2009. évi
tevékenységérôl; a 2010. évi célkitûzésekrôl
Elôadó: Krisán László, a KA-VOSZ Zrt.
vezérigazgatója
4. Az elôzô évi területi PP rendezvények és
az országos PP Gála értékelése
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
5. Egyebek

A VOSZ Elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a KA-VOSZ Zrt 2009. évi tevékenységérôl és a 2010. évi célkitûzéseirôl szóló beszámolót.

2010. 02. 10/4.
1. A VOSZ Elnöksége a hatályos Alapszabály 2.3.2. számú pontja alapján kizárja a
Szövetség tagjai sorából Berta Jánost, valamint az általa képviselt gazdasági szervezetet, tudomásul véve azt, hogy ezzel – az
Alapszabály 4.1.6. pontja értelmében –
nevezett személy (Berta János) valamennyi választott tisztségviselôi megbízatása megszûnik. A döntést a testület 24
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igen szavazattal, két tartózkodással, ellenszavazat nélkül hozta meg.
2. Az Alapszabály és jelen határozat értelmében az Elnökség valamennyi hatályos szövetségi képviseleti jog megbízását visszavonja a kizárással érintett személytôl (Berta Jánostól). A szövetségi képviseleti jog
megvonására vonatkozó határozatot az Elnökség 24 igen szavazattal, két tartózkodással, ellenszavazat nélkül hozta meg.
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2. Az Alapszabály és jelen határozat értelmében az Elnökség valamennyi hatályos
szövetségi képviseleti jog megbízását
visszavonja a kizárással érintett személytôl (Berta Ilona). A szövetségi képviseleti
jog megvonására vonatkozó határozatot
az Elnökség 24 igen szavazattal, két tartózkodással, ellenszavazat nélkül hozta
meg.
Budapest, 2010. február 10.

2010. 02. 10./5.
1. A VOSZ Elnöksége a hatályos Alapszabály
2.3.2. számú pontja alapján kizárja a Szövetség tagjai sorából Berta Ilonát, valamint
az általa képviselt gazdasági szervezetet, tudomásul véve azt, hogy ezzel - az Alapszabály 4.1.6. pontja értelmében - nevezett
személy (Berta Ilona) valamennyi választott megbízatása megszûnik. A döntést a
testület 24 igen szavazattal, két tartózkodással, ellenszavazat nélkül hozta meg.

Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár
***

A VOSZ Ellenôrzô Bizottsága 2010. március 8-i - teljes létszámú - ülésén személyes
meghallgatást követôen egyhangú szavazással
elutasította Berta János tagsági jogviszony
helyreállítására vonatkozó felülvizsgálati kérelmét, és ugyancsak egyhangú szavazással
megerôsítette az Elnökség 2010. február 10-i –
2010. 02. 10/4. számú – kizáró határozatát.
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A szakiskolai ösztöndíj bevezetése
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló
328/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet
Bevezetés idôpontja: 2010. február 1-jétôl
A SZAKMUNKÁS ÖSZTÖNDÍJ
BEVEZETÉSÉNEK CÉLJA
• A szakmunkáshiány enyhítése érdekében a gazdaság által folyamatosan igényelt, valamint a hiányszakmákra jelentkezô szakmunkás-tanulók számára
február 1-jétôl szakmunkás ösztöndíjat
vezetünk be.
• Az ösztöndíj bevezetésének célja a
szakmunkás presztízs növelése, a
hiányszakmák iránti érdeklôdés felkeltése és a lemorzsolódás csökkentése,
valamint a szakiskolai tanulók ösztönzése az elsô szakképesítés iskolai rendszerû képzésben történô megszerzésére
és a szakképesítéssel történô munkába
állásra.
• A tanulmányi ösztöndíj minden fiatal
számára esélyt jelenthet a szakképzésben való részvételre, csökkentheti a
szakképzettség nélkül az iskolai rendszerû képzésbôl kikerülô fiatalok számát.
Hozzásegítheti a szakiskolai tanulókat a
munkaerô-piaci igényeknek megfelelô
szakképesítés megszerzéséhez, a sikeres
elhelyezkedéshez és vállalkozóvá váláshoz, továbbá az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgálja.
AZ ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER
LÉNYEGES PONTJAI
Célcsoport: a szakiskolák nappali tagozatán hiányszakmát vagy a gazdaság által folyamatosan igényelt szakmát tanulók
Bevezetésének jogszabályi háttere biztosított (Szht.)

10 szakma/régió – RFKB döntött 2010. január 15-ig
Felhasználható forrás 2010-ben 2,1 Mrd
Ft az MPA képzési alaprész terhére
AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE
Az ösztöndíj mértéke az elsô szakképzési
évfolyam elsô félévében tanulónként egységesen legfeljebb 10. 000 Ft/hó. Az elsô
szakképzési évfolyam második félévétôl
kezdôdôen, és a további félévekben, ha a
tanulmányi átlageredmény:
a) 5,0 és 4,51 között van, az ösztöndíj
mértéke legfeljebb 30. 000 Ft/hó;
b) 4,5 és 4,01 között van, az ösztöndíj
mértéke legfeljebb 25. 000 Ft/hó;
c) 4,0 és 3,51 között van, az ösztöndíj
mértéke legfeljebb 20. 000 Ft/hó;
d) 3,5 és 3,01 között van, az ösztöndíj
mértéke legfeljebb 15. 000 Ft/hó;
e) 3,0 és 2,51 között van, az ösztöndíj
mértéke legfeljebb 10. 000 Ft/hó.
Az ösztöndíj folyósításának idôtartama az
elsô szakképzési évfolyam tanévének – elsô alkalommal az ösztöndíj rendszer bevezetésének – kezdetétôl az utolsó szakképzési évfolyamon a szakmai vizsga letételének
hónapjáig tart. Az RFKB döntését követôen tehát a tanuló – az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén – a szakképzési
évfolyamok teljes idôtartama alatt részesül
az ösztöndíjban, függetlenül az RFKB következô évekre hozott döntésétôl. (Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen
elért eredménye alapján a tanév hátralévô
idejére az órák látogatása alól felmentett
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tanulót is megilleti az ösztöndíj a tanév
rendjében rögzített szakmai vizsga idôpontjáig.)
Az ösztöndíj folyósítása független a tanulószerzôdés alapján a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által a tanulónak fizetett, vagy egyéb jogcímen kapott juttatásoktól. Így a pénzbeli juttatás és az ösztöndíj – kiemelkedô tanulmányi eredmény
esetén – együttesen megközelítheti a minimálbér összegét.

A GAZDASÁG ÁLTAL IGÉNYELT
SZAKKÉPESÍTÉSEK
Közép-Magyarországi Régió
Kômûves
Villanyszerelô
Gépi forgácsoló
Festô, mázoló és tapétázó
Elektronikai mûszerész
Ács, állványozó
Hegesztô
Hûtô- és klímaberendezés-szerelô
Burkoló
Géplakatos
Észak-Magyarországi Régió
Szakács
Hegesztô
Kômûves
Villanyszerelô
Gépi forgácsoló
Festô, mázoló és tapétázó
Géplakatos
Épületgépészeti csôhálózatszerelô
Mezôgazdasági gépkarbantartó
Ács, állványozó
Észak-Alföldi Régió
Szociális gondozó
Kômûves
Szerkezetlakatos
Villanyszerelô
Hegesztô
Gépi forgácsoló
Húsipari termékgyártó
Ács, állványozó
Ápolási asszisztens
Gazda
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Dél-Alföldi Régió
Kômûves
Bútorasztalos
Gépi forgácsoló
Hegesztô
Szerkezetlakatos
Burkoló
Húsipari termékgyártó
Ács, állványozó
Épületgépészeti csôhálózatszerelô
Szabó
Közép-Dunántúli Régió
Bútorasztalos
Gépi forgácsoló
Épületgépészeti csôhálózatszerelô
Kômûves
Villanyszerelô
Hegesztô
Ács, állványozó
Lótartó és –tenyésztô
Szerszámkészítô
Ápolási asszisztens
Nyugat-Dunántúl Régió
Szakács
Gépi forgácsoló
Szerkezetlakatos
Szociális gondozó
Hegesztô
Szabó
Kômûves
Szerszámkészítô
Agrárgazdasági gépszerelô
Ács, állványozó
Dél-Dunántúli Régió
Kômûves
Karosszérialakatos
Villanyszerelô
Gépi forgácsoló
Burkoló
Ács, állványozó
Hegesztô
Szerszámkészítô
Gazda
Elektronikai mûszerész

Sepsi Zsigmond
Oktatási és Szakképzési Szekció elnök
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Népszerû az Ügyfélkapu-regisztráció
az APEH-nál
További ügyfélszolgálatok kapcsolódnak be
az Ügyfélkapu-regisztrációs rendszerbe
A jövôben az eddigieknél is több helyen, országosan 52 APEH ügyfélszolgálaton lesz lehetôségük az adózóknak arra, hogy Ügyfélkapu regisztrációt kezdeményezzenek. Az
APEH-nál 2009. november 10-én bevezetett
új szolgáltatás annyira népszerûnek bizonyult,
hogy március elejétôl újabb adóhatósági ügyfélszolgálatok kapcsolódnak be a regisztrációs
rendszerbe.
2009. november 10-étôl már az APEH
Központi Ügyfélszolgálatain is kezdeményezhetik regisztrációjukat az állampolgárok az
Ügyfélkapu rendszerébe, mivel jogszabályváltozásból következôen, az Okmányirodák mellett erre az APEH is jogosultságot kapott.
A szolgáltatás elindítása a MeH Infokommunikációs Államtitkárság szakmai támogatásával a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK
KH) és az APEH együttmûködése keretében vált lehetôvé. A zökkenômentes mûködés elindulása után rövid idôn belül kiderült, hogy a szolgáltatás keresett és népszerû, ezért célszerû a regisztrálási lehetôség kiterjesztése.
Az Ügyfélkapu regisztrációs szolgáltatás kiterjesztésének megvalósítása az igényfelméréstôl a munkaállomások bekapcsolásáig 71
napot vett igénybe, és így már országosan – a
központi ügyfélszolgálatokkal együtt - 52
APEH kirendeltségen van lehetôségük az
adózóknak Ügyfélkapu regisztráció kezdeményezésére.
Az eddig eltelt idôszakban (2009. november 10-étôl) több mint 3200-an vették igény-

be a lehetôséget az APEH Központi Ügyfélszolgálatain. Jelenleg több mint 850 000 fô
rendelkezik az elektronikus adóbevalláshoz
nélkülözhetetlen Ügyfélkapuval.
A regisztrációs rendszer bôvítésével jelenleg az alábbi APEH ügyfélszolgálatokon van
mód elsô ügyfélkaput létesíteni:
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
Budapest, Vaskapu u. 33-35.
Budapest, Petneházy u. 6-8.
Budapest, Gvadányi u. 69
Budapest, Kresz Géza u. 15
Budapest, Kertész utca 35.
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
Miskolc – Eger – Salgótarján – Sátoraljaújhely – Kazincbarcika – Ózd – Mezôkövesd
Tiszaújváros – Szerencs – Encs – Heves –
Hatvan – Gyöngyös – Balassagyarmat –
Pásztó
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
Nyíregyháza – Debrecen – Szolnok – Kisvárda – Fehérgyarmat – Mátészalka – Berettyóújfalu Balmazújváros – Jászberény
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Kecskemét – Békéscsaba – Szeged – Hódmezôvásárhely – Baja – Szarvas
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága
Gyôr – Szombathely – Zalaegerszeg – Sopron – Nagykanizsa
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
Székesfehérvár – Tatabánya – Veszprém –
Esztergom – Dunaújváros – Pápa
Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
Pécs – Kaposvár – Szekszárd – Siófok –
Nagyatád – Dombóvár
Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal

Tájékoztató
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EU hírek
Nincs akadálya
a mikrohitelezés megindulásának
amely a veszélyeztetett csoportokat és a
munkanélkülieket segítené abban, hogy végre saját lábukra álljanak és önálló vállalkozásba foghassanak. A 2010-13. közötti idôszakra az Európai Unió 100 millió eurót biztosít közösségi forrásokból erre a célra: az Európai Parlament mostani döntése értelmében 60 millió eurót a Progress közösségi
program alapjából, 40 milliót pedig a költségvetés tartalékaiból különítenek félre. Ez
az összeg az Európai Beruházási Bank és a kereskedelmi bankok hozzájárulásával 500 millió euróra is nôhet. A kompromisszum része
az a nyilatkozat, amelyben az Európai Bizottság vállalja: amennyiben a Progress programban rendelkezésre álló összeget jó ütemben
használják föl a tagállamok, kész a hátralévô
három évben a tartalék terhére újabb 20 millióval feltölteni.
Az EP megszavazta azt az új mikrofinanszírozási eszközt, amely azoknak a társadalmi csoportoknak kínál újrakezdési esélyt, amelyek a
válság miatt nehezen jutnak hitelhez, és szívesen fognának vállalkozásokba. A mikrohitel
összege legföljebb 6-7 millió forint lehet.
Az Európai Parlament februárban zöld utat
adott annak a mikrofinanszírozási eszköznek,

A foglalkoztatási szakbizottság és a spanyol
elnökség között nyélbe ütött megállapodást
az EP most 511-95-11 arányban hagyta jóvá.
A jogszabály húsz nappal az EU hivatalos
lapjában való megjelenését követôen lép
életbe.
Forrás: BruxInfo

30

Vélemények, Kommentárok, Információk

Ukrajna „régi-új” vezetés alatt
Ludvig Zsuzsa

Vélemények, Kommentárok, Információk

Magyar Tudományos Akadémia
Világgazdasági Kutató Intézet
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Vélemények, Kommentárok, Információk

A görög válság következményei
és tanulságai
Dezséri Kálmán

Vélemények, Kommentárok, Információk

Magyar Tudományos Akadémia
Világgazdasági Kutató Intézet
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2010. évi jelentôsebb dél-oroszországi nemzetközi
rendezvények, kiállítások
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A kiváló vezetô rendszert épít
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Jogszabályfigyelô
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Jogszabályfigyelô

87/2009. (XI. 6.) HM utasítás
A 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrôl
Hivatalos Értesítô 54. szám
2009. évi CXI. törvény
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá
egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
Magyar Közlöny 160. szám
2009. évi CXII. törvény
Az illetékrôl szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
Magyar Közlöny 160. szám
2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrôl
Magyar Közlöny 161. szám
2009.évi CXX. törvény
A Polgári törvénykönyvrôl
Magyar Közlöny 165. szám
2009.évi CXXI. törvény
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény módosításáról
Magyar Közlöny 169. szám
2009. évi CXXIX. törvény
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Magyar Közlöny 178. szám
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
A jogszabályszerkesztésrôl
Magyar Közlöny 182. szám

66/2009. (XII.17.) IRM rendelet
Az egyéni vállalkozói igazolványról
Magyar Közlöny 184. szám
295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
A kötelezô legkisebb munkabér (minimálbér)
és a garantált bérminimum megállapításáról
Magyar Közlöny 188. szám
2009. évi CLII. törvény
Az egyszerûsített foglalkozásról
Magyar Közlöny 192. szám
3/2010. (II. 18.) SZMM rendelet
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.
törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.
22.) SZMM rendelet módosításáról
Magyar Közlöny 2010/21. szám
2010. évi XV. törvény
A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2009. évi
CXX. törvény hatálybalépésérôl és végrehajtásáról
Magyar közlöny 30. szám
2010. évi XVI. törvény
Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történô adatszolgáltatásról
Magyar közlöny 30. szám
2010. évi XVII. törvény
A nagykorú személy döntéshozatalának és
jognyilatkozata megtételének segítéséhez
kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról
Magyar közlöny 30. szám
2010. XVIII. törvény
A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott
személyek és támogatóik, valamint az elôzetes
jogynyilatkozatok nyilvántartásáról
Magyar közlöny 30. szám

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

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

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6344
6050
6000
7754
7626
7661
7720
7700
7623
7634
3795
3849
9700
3530
3910
3441
3530
5900
6753
6782
6722
6723
8000
9022
9200
9330

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Hajós
Lajosmizse
Kecskemét
Bóly
Pécs
Kozármisleny
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezôkeresztes
Miskolc
Orosháza
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Mosonmagyaróvár
Kapuvár
Dózsa Gy. u. 31.
Petôfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fô út 58.
Egressy B. út 52.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Mérey u. 5.
Retek u. 23-25.
Vörösmarty tér 1.
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
Fô tér 21.

Utca
Szabadság tér 3/a.
Fô u. 57.
Petôfi tér 3.
Szent Imre tér 3.
Rózsa u. 2.
Szabadság tér 10.
Dobó I. körút 15.
Rákóczi u. 7/a.
Király u. 75.
Orgona u. 18.

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
30-680-0858
30-645-5561
30-645-5563
76-441-242
78-404-394
76-457-308
76-502-160
69-569-994
72-518-149
72-801-541
72-465-125
69-511-090
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
46-344-451
47-352-022
49-530-519
46-515-923
68-512-356
62-552-473
62-581-006
62-540-017
70-932-1908
22-502-338
96-550-720
96-217-234
96-240-222

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

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

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

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

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

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

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

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

Ir.sz.
2510
2536
2851
2840
2900
2890
2360
2351
2373
1053
2340
1054
2220
2200
1181
2767
2766
2760
2254
2377
2376
2364
2119
1093
2310
8700
7400
7500
4600
4465
4400
4400
4700

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

Utca
Bécsi u. 64.
Tó u. 1.
Alkotmány u. 14.
Rákóczi F. u. 7/a.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kôrösi út 116.
Fô út 66/a
Kossuth Lajos út 1.
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Mátyás kir. u. 15/a.
Üllôi út 399.
Deák F. u. 10.
Rákóczi út 2.
Dózsa Gy. út 10.
Rákóczi út 54/a.
Kossuth L. u. 34/a.
Köztársaság u. 47/b.
Falu Tamás u. 65.
Kovács u. 2.
Czuczor u. 2-10.
Tököli u. 19/b.
Rákóczi u. 16.
József u. 19.
Kossuth L. u. 16.
Szent László u. 68.
Szent István u. 25.
Fazekas J. tér 9/a.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.

Telefon
33-503-091
33-504-120
34-573-204
34-361-252
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-170
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
53-383-024
53-380-040
29-640-266
29-662-010
29-510-023
29-374-110
29-378-160
28-547-750
1-456-5072
24-530-371
85-515-028
82-411-220
82-552-820
45-410-161
42-371-333
42-455-526
42-597-562
44-500-278
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Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

Megye
Szabolcs-Sz.B
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

Ir.sz.
4900
7140
7030
7150
7100
7200
7090
9653
9700
9600
9700
9900
8258
8100
8200
8200
8444
1201
8500
8420
8200
8500
8945
8900
8960
8800
8380
8360
8788
8900
8900

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

Utca
Móricz Zs. u. 19.
Budai út 24.
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Petôfi S. u. 50.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petôfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kert u. 18.
Szabadság tér 6.
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fô u. 30.
Kossuth u. 32-36
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Világos u. 19.
Széchenyi tér 2.
Kossuth u. 61-63.
Takarék köz 4.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethô u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
44-511-018
74-493-805
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-320-380
94-512-660/142
94-410-313
87-471-611/107
88-575-506
88-579-165
88-423-623
88-506-505
1-421-5809
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-901
92-550-651
92-551-158
93-516-711
83-545-952
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: 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
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

1066 Budapest

1158 Budapest

2700 Cegléd

KVBSZ

Bp.i

Regionális

Duna u. 55.

Budafok–Tétény 1221 Budapest
Ált. Ipartestület

Mária Terézia u. 60.

Szentpéteri kapu 80.

1215 Budapest

FUVOSZ-Bpest

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

Andrássy út 6. I/20.

FUVOSZ-Borsod 3526 Miskolc

Együttmûködési megállapodfás alapján

8200 Veszprém

8800 Nagykanizsa

Vas

Zala

9700 Szombathely

Tolna

Veszprém

4400 Nyíregyháza

7100 Szekszárd

Szabolcs-Sz.

3100 Salgótarján

7400 Kaposvár

Somogy

Komárom

Nógrád

5000 Szolnok

2800 Tatabánya

Jász-NK-Sz.

4025 Debrecen

9023 Gyôr

Gyôr-M-S

3300 Eger

8000 Székesfehérvár Királysor 19.

Fejér

Heves

6726 Szeged

Csongrád

Hajdú-Bihar

5600 Békéscsaba

Békés

Rákóczi út 1.

72-227-800

Tel.

1-229-3801

1-425-2078

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

7621 Pécs

6000 Kecskemét

Bács

Utca

Baranya

Ir.sz. Város

Megye

229-3801

1-425-2078

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

Fax

Gugcsó Zoltánné

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

Irodavezetô

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

fuvosz@fuvosz.hu

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

E-mail

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

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

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

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

TÉR 14 Számviteli
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Bt.

1196 Budapest,
Ötvenhatosok tere 14.

06-30990-5254

Számviteli, könyvvizsgálói. adószakértôi szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

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

320-5201

SZOLGÁLTATÁS

Nyomtatvány, papíráru,
irodaszerek, 20.000 Ft felett
ingyenes házhozszállítás

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

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%

Kedvezmények

48
CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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%

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

10%

Bankók Bau Kft.

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

Flash 9 Kft.

Szinkron ’87 Kft.

H. P. GY. Bt.

EURO-ROAD Kft.

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

4026 Debrecen,
Darabos u. 10.

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

06-30999-0004

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

7%

5–10%

20%

5–10%

10%

5–15%

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

Telefon: 414-2181
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