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Hirdetés

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

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

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

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

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
(Porta Irodaház)
Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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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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„Hogyan tovább Magyarország?”
II. rész
Elôzô számunkban beszámoltunk a Szövetség
március 8-án megtartott gazdaságpolitikai fórumáról, amelyen részt vett Orbán Viktor, a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség elnöke, és
Matolcsy György, parlamenti képviselô is. Ismertettük Demján Sándor úrnak, a VOSZ
ügyvezetô elnökének elôadásában, a VOSZ 6
pontját, amely Magyarország felemelkedését
szolgálja, valamint közzé tettük Orbán elnök
úr beszédét.
A fórumon a VOSZ vezetô tisztségviselôi,
az üzleti szféra meghatározó képviselôi is kifejtették nézeteiket a gazdaság jövôbeni átalakítására vonatkozóan. Az alábbiakban ezen
elôadások rövid összefoglalói olvashatók, az
elhangzás sorrendjében.
Az összeállítást köszönjük Lôrincze Péter
úrnak!

CHIKÁN ATTILA egyetemi tanár
a BCE Vállalatgazdaságtan Intézet
Versenyképesség Kutató Központjának
igazgatója
a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának
elnöke

Elôadás címe:
Termelés, innováció, foglalkoztatás:
a kibontakozáshoz vezetô gazdaságpolitika
reálgazdasági alapjai
A válság most többrétegû. Felelôs érte a túlzott elosztás, a feketegazdaság éppúgy, mint a
török hódoltság óta kialakult történelmi
okok. A reálszféra lehetôségei beszûkültek, a
lakosság nem érti, miért csökkent a gazdaságpolitika mozgástere, miért elkerülhetetlenek bizonyos lépések. Egészséges gazdaságpolitika nem alakulhat ki a termelés prioritása
nélkül. Emellett kulcskérdés a kis-és középvállalkozói szektor támogatása, ez vezethet
csak erôs középosztály kialakulásához. A kívánatos gazdaságpolitikának három pillére
kell, hogy legyen: értékteremtés, a foglalkoztatás emelése-különös tekintettel az alacsony képzettségûekre és természetesen az
export növelése. A politikai ígéreteknek a
realitásokon kell alapulniuk. Kérdés azonban, lesz-e felkészült szakértelmiség ahhoz,
hogy a megfelelô intézkedéseket-törvényeket kidolgozza és bevezesse?

BARTHA FERENC
a VOSZ Ellenôrzô Bizottságának elnöke
Elôadás címe:
A magyar vállalkozások nemzetközi
környezete. Kihívások és lehetôségek
a globális válság kapcsán
A gazdasági válság megmutatta, hogy a kormányzat sem konjunkturális, sem strukturális
okból nem tudta azt enyhíteni. A konjunkturális tényezô az, hogy a magas eladósodottság
miatt és a konvergenciaprogram követelményeinek megfelelôen nem lehetett a válságot
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enyhítô intézkedéseket hozni, hanem csökkenteni kellett az állami kiadásokat. A kormány nem tudott a vállalkozások erôs nemzeti tulajdonosi körére sem támaszkodni, ennek
hiánya miatt. Tovább súlyosbította a helyzetet a nyolc év mértéktelen állami túlköltekezése, a magas reálkamatláb, a túlságosan erôs
forintárfolyam, a devizahitelek térhódítása
miatt gyenge hatékonyságú monetáris politika és az, hogy a drága külföldi forrásokat a
kormány nem a növekedés ösztönzésére, hanem fogyasztásra fordította. Kiutat csak az
olyan gazdaságfejlesztési politika jelenthet,
mely a magyarországi vállalkozások dinamikus
exportfejlesztését alapozza meg.

CSICSÁKY PÉTER
a Takarékbank Zrt. vezérigazgatója
a VOSZ társelnöke
Elôadás címe:
Takarékszövetkezetek,
mint magyar bankok
Mintegy 150 000 tulajdonos és 1500 fiók teszi
a takarékszövetkezeteket a kistérségek gazdasági és társadalmi központjává. A „magyar
bankok” tevékenységének fejlôdése kapcsolódhat az agráriumhoz, az önkormányzatokhoz
éppúgy, mint a turizmushoz vagy a mikrovállalkozásokhoz. A közeljövôben meg kell oldani valamilyen - akár állami - forrásból azt,

hogy az alultôkésített - ezért gyakran növekedésképtelen - takarékszövetkezetek friss tôkéhez jussanak. Lehetôséget kell a management-nek is kapnia tulajdonszerzésre. Kívánatos, hogy a takarékszövetkezeti tagok száma
növekedjék és a tulajdonosok soraiban megjelenjenek a fiatalabb generáció képviselôi. A
hatékonyabb mûködés, az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében a takarékszövetkezetek
között is szorosabb összefogásra van szükség.

KRISÁN LÁSZLÓ
a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója
a VOSZ Kereskedelmi Szekciójának elnöke
Elôadás címe:
A magyar mikro-, kisés középvállalkozások helyzete
és finanszírozási stratégiája
A kis- és középvállalkozások foglalkoztatják a
magyar gazdaságban a legtöbb embert, mintegy 3 millió fôt. Fejlôdésüket kiterjedt állami
intézményrendszer „segíti” melynek egyes ele-

Szervezeti Hírek

mei párhuzamos tevékenységet jelentenek,
lassúak, nem hatékonyak és drágák. Jellemzô,
hogy a Jeremie három programjával eddig 9
milliárd forintot sikerült eljuttatni 1490 mikrovállalkozáshoz. A Széchenyi-kártya mutatói
ennél nagyságrendileg jobbak: 168 000 igénylés, 125 000 átadott kártya, 728 milliárd forint kihelyezés. Joggal panaszolják a vállalkozások, hogy az uniós források 18-20 hónap
alatt jutnak el hozzájuk, miközben hosszú évtizedek után ez az elsô „külsô” forrás, mely a
kkv-szektor számára is elérhetô. A Széchenyi-kártya kibocsátói is tervezik új finanszírozási termékek megjelenítését a piacon. Ilyen
lehet a pályázatok önrészét fedezô konstrukció, illetve a beruházási kártya. Ezek feltételrendszerét – kamattámogatás, garanciák - természetesen a kormánnyal közösen kell kialakítani.

TOLNAY TIBOR
a Magyar Építô Zrt. vezérigazgatója
a VOSZ társelnöke
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Ennek érdekében felül kell vizsgálni a szétaprózódott pályázatkezelô szervezetek hálózatát,
idôben tervezhetôvé kell tenni a projekteket.
Új lakástámogatási koncepcióra is szükség
van, ”zöldépület”-programmal, szociális lakások létesítésének támogatásával. Az épület
felújítás ÁFÁ-ját 5%-ra célszerû csökkenteni.
Radikálisan, a vállalkozások regionális igényeinek megfelelôen át kell alakítani és színvonalasabbá tenni a szakmunkásképzést, ha el
akarjuk kerülni középtávon a szakmunkáshiányt. Szükséges az ágazatra vonatkozó szabályozások – például építtetôi fedezetkezelôi
intézmény, fordított ÁFA - mielôbbi felülvizsgálata. Az állam pedig, mint az ágazat megrendelôje, legyen példamutatóan pontosan fizetô.

WÁBERER GYÖRGY
a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének
elnöke
a VOSZ társelnöke
Elôadás címe

Elôadás címe
Hogyan tovább építôipar?
Az építôipar adja a GDP 4,6%-át és a foglalkoztatottak 7,7%-át. Az ágazat visszaesése
2006 óta tart. Kiutat a közeljövôben csak az
uniós források jobb felhasználása jelenthet.

Külföldre került adó(k) helyett
Magyar cégek maradjanak Magyarország
fuvarozói!
A hatályos rendelkezések miatt sokszor olyan
állami adóbevétel is külföldre kerül, ami más
esetben itthon maradna és elôsegítené, hogy a
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magyar árukat magyar vállalkozók szállítsák.
A legfontosabb a fuvarozói gázolaj árának a
környezô országok szintjére történô mérséklése lenne a jövedéki adó csökkentése útján ma ez az ár ugyanis nálunk a legmagasabb. Az
adómentesen adható napidíj szintje viszont megint a környezô országokkal összehasonlítva - nálunk a legalacsonyabb, ez is korrekciót
igényel. További megteendô intézkedések: az
ágazat adminisztratív terheinek csökkentése,
a használatarányos útdíj bevezetése, a közösségi közlekedés reformja, a kíséretlen kombinált fuvarozás ösztönzése és a hivatásos gépjármûvezetô képzés színvonalának emelése. A
közúti közlekedési szektor adja a GDP és az államháztartás bevételeinek 6 %-át , a foglalkoztatottaknak pedig 3,5 %-át.

mellett 1300 mûködik a törvényen kívül, az
autójavítóknál 7000 „bejegyzettel” szemben
10 000 illegális áll. A biztosítók tevékenysége is gyakran a feketegazdaságot pártolja.
Gyorsított kárrendezéssel a reális javítási díj
kb. felét ajánlják meg az ügyfélnek, aki ezt
követôen csak az illegális mûhelyben javíttat,
a totálkáros kocsit a feketén mûködô bontóba
viszik. Elô kell írni, hogy javítást a biztosító
csak számla ellenében téríthessen és csak legális bontóval dolgoztathat. A gépjármû forgalomba helyezésének is legyen feltétele az
ÁFA és a regisztrációs adó megfizetése. Ha a
regisztrációs adót 10 %-ra csökkentenénk és a
céges autó ÁFÁ-ja nálunk is visszaigényelhetô volna, úgy többen használnának magyar
rendszámot, emelve a költségvetés bevételeit.

GABLINI GÁBOR
a Gépjármû Márkakereskedôk
Országos Szövetségének elnöke
a VOSZ soros elnöke

BECK GYÖRGY
a Vodafone Magyarország Zrt.
elnök-vezérigazgatója
a VOSZ társelnöke

Elôadás címe:

Elôadás címe:

A feketegazdaság fôbb elemei
az autós ágazatban

Egyedül nem megy.
A multinacionális vállalatok szerepe
a magyar gazdaságban

Néhány azonnal bevezethetô intézkedéssel a
költségvetés bevételei jelentôsen nônének és
a feketegazdaság is mérséklôdne. Jellemzô,
hogy Magyarországon 176 legális autóbontó

Egyedül nem megy; a magyar gazdaságnak a
multinacionális cégekre is szüksége van! Ez a
vállalatcsoport új munkakultúrát hozott ma-
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CSÁNYI SÁNDOR
az OTP Bank elnök-vezérigazgatója
a VOSZ társelnöke
Elôadás címe:
gával, termelékenységük jóval a hazai átlag
felett van. A GDP mintegy 40, az export 75
%-át állítják elô, miközben 99 %-ban hazai
munkaerôt foglalkoztatnak, akik 80 %-kal
többet keresnek, mint a hazai tulajdonú cégek
alkalmazottai. Amit a multinacionális cégek
igényelnek, az mindenkinek érdeke: a feketegazdaság és a korrupció visszaszorítása, adóreform és tisztességes versenyfeltételek. A kormány pedig a multinacionális vállalatok magyarországi befektetéseit akkor támogassa, ha
azok minél nagyobb arányban támaszkodnak
hazai beszállítókra, nálunk hozzák létre a regionális szolgáltatási központjaikat, illetve a
céghálózatban felhalmozódott tudást is Magyarországra hozzák.

Politika és gazdaság – mindenki tegye
a dolgát!
A válság után, régiónkban gyors lesz a gazdasági növekedés, de a reformlépések változatlanul szükségesek. Kisebb, de hatékonyabb államra van szükség, a magas újraelosztás, magas
adókkal és államadóssággal párosulva lelassítja a növekedést. Az elnök versenyképes oktatás és hatékony elosztórendszerek létrehozását
sürgette. A társadalomnak is változnia kell.
Vissza kell szorítani a feketegazdaságot és a
korrupciót, erôsebb vállalkozó kedvre, több
jogkövetésre van szükség. Az OTP a válság
alatt is szorosabban kapcsolódott a magyarországi vállalkozásokhoz. Miközben a lakossági
hitelezés csökkent, a vállalati hitelállomány
8%-kal nôtt és ez várható 2010-re is. A bank
minden vállalkozói szegmensben, a mikrovállalatoktól kezdve a nagyvállalatokig versenyképes termékeket tud ajánlani. A forint kívánatos,”egyensúlyi” euró-árfolyama 260 körül
van, 285-ig még lennének pozitív hatások az
exportra ezután viszont a negatív hatások az
erôsebbek.
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Tavaszi Széchenyi Kártya fórumsorozat –
újdonságok rajtra készen

Kiszámíthatóság és stabilitás jöhet
a következô években

Irányváltás és stabilitás

Hogyan tovább Magyarország?

Gazdasági irányváltást – valódi gazdaságélénkítést, a magyar vállalkozók megerôsítését,
igazi versenyképesség-növelést - vár az új kormánytól a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének fôtitkára. Dávid Ferenc szerint a
VOSZ az elmúlt nyolc év szinte egyetlen egy
sikertörténetének nevezhetô Széchenyi Kártya vonatkozásában is több újítást vezetne be.
A szövetség 2002-ben még az elsô Orbán-kormánnyal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodást a Széchenyi
Kártya kibocsátásra a forgóeszköz hitelek finanszírozásában. A szövetségnek és a köztestületi kamarának sikerült elérnie, hogy a Széchenyi Kártya programot az elmúlt 8 évben
minden kormányzat támogatta. Eddig összesen 730 milliárd forintot helyeztek ki a vállalkozásokhoz. A VOSZ ezt a sikertörténetet
folytatná, és azt szeretné elérni, hogy a Széchenyi Kártyához egy beruházási hiteltermék
is párosuljon, ami a Széchenyi Kártya ikertestvéreként funkcionálna. A százezres nagyságrendû vállalkozói kört eddig elért Széchenyi Kártya program – a kialakult, bizonyítottan hatékonyan mûködô infrastruktúrán - a
jövôben további finanszírozási szolgáltatásokkal is bôvülhet. Az MKIK február 18-ai Gazdasági Évnyitóján több száz vállalkozó elôtt
hangzott el a bejelentés: a következô kormány
politikai koncepciójában a mikro-, kis- és középvállalkozások, az állami támogatású, kedvezményes Széchényi Kártya kiemelt jelentôséget kap, és a lehetô legnagyobb támogatásban részesül.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének március 8-ai fóruma a Mûvészetek
Palotájában egy új fejezetet nyitott meg.
Demján Sándor ügyvezetô elnök meghirdette
azt a hat pontot, amelynek megvalósításával
Magyarország egy új, prosperáló útra térhet,
szakítva az elmúlt évek zátonyra futott gazdaságpolitikájával. A konferencián megerôsítést nyert a Széchenyi Kártya program továbbélése és a KA-VOSZ Zrt. vezérigzagatója,
Krisán László elôadásában bemutatta a bôvülési lehetôségeket is.
A Széchenyi Kártya program eddig elért
eredményei és a továbbfejlesztési kilátások
kedvezô alakulása reményt és lehetôséget adhat a vállalkozóknak a válság túlélésére és a
felemelkedésre. Ez késztette a KA-VOSZ-t arra, hogy egy dinamikus országjárás keretében
több városban helyi vállalkozókkal találkozzon, megismerje tapasztalataikat; és azt, hogy
a Széchenyi Kártya segítségével milyen új lehetôségek nyíltak, illetve nyílhatnak meg
elôttük.

Versenyképes adókat!
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége a kezdetektôl fogva ellenezte az
elmúlt nyolc év azon gazdaságpolitikai intézkedéseit, amelyek a térség vezetôjébôl
sereghajtóvá tették Magyarországot –
mondta március 8-án a szervezet ügyvezetô
elnöke.
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Demján Sándor elsôsorban versenyképes
adókat javasolt, amelyeknek négy év alatt kel-
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lene a régiós átlag alá csökkenniük a vállalkozások, hat év alatt pedig a lakosság számára.

Fajszi Lajos, a VOSZ Tolna megyei elnöke a
fórumsorozat április 7-ei szekszárdi állomásán is
a versenyképes adórendszer kialakítását hangsúlyozta, ugyanis szerinte a kis- és középvállalkozások az ország gazdaságának motorját képezik. Hozzátette: sokat segíthet annak a javaslatnak a megvalósítása is, amelyre március 8-án
Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP miniszterelnök-jelöltje tett ígéretet, azaz hogy illetékmentes legyen a vállalkozások egyenes ági öröklése.

Társulj és fogj össze magyar!
Demján Sándor meghirdette a "társulj és fogj
össze, magyar!" programot, amelynek keretében a vállalkozások feltôkésítését szorgalmazta az uniós források segítségével. Ennek keretében fontos lesz a regionális és a kistérségi
összefogás, valamint az import visszaszorítása,
és a magyar termékek, szolgáltatások igénybevételének ösztönzése.
Ez a kezdeményezés is minden meglátogatott városban kedvezô fogadtatásra talált.
Gazsi Ferenc, a Nógrád megyei VOSZ elnöke
március 23-án azt fejtegette, hogy a sok seb-

bôl vérzô hazai gazdaságban a Széchenyi Kártya program számtalan vállalkozás számára az
egyetlen segítség. Azonban a megye vállalkozóinak is meg kell tanulniuk, hogy a Széchenyi Kártya által a vállalkozásoknak nyújtott
lehetôségeket is eredményesebben lehet fel-
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használni, ha társulnak, összefognak és így
erôsítik meg a helyzetüket.
Salgótarján után két nappal Békéscsabán a
megyei VOSZ elnök azt emelte ki, hogy ebbôl
a válságból a kilábalást nem a helyenként
meglévô multinacionális cégek elleni hangu-

latkeltés segíti elô, hanem a kooperálás. Nagy
Mihály László szerint ehhez a magyar vállalko-

zásoknak meg kell erôsödniük, társulniuk
kell, hogy jobban tudják érvényesíteni partneri helyzetüket.

A termelés prioritása
Az új kormány kiemelten kezeli majd a
VOSZ azon kérését, hogy a rendszerváltás
után megszûnt munkahelyeket tíz év alatt
pótolja. A munka, illetve a munka tisztelete
nélkül nem tud felemelkedni Magyarország.
A VOSZ felmérése szerint az állami vállalatoknál, az önkormányzatoknál több-százezer
felesleges alkalmazott van. A közszférából a
piaci – értékteremtô - szférába kerülô munkavállalókkal Magyarország felemelkedési
esélye erôsödne és egyúttal megnyílna a lehetôség egy anyagilag és erkölcsileg is elismert és elismerésre méltó, hatékonyan mûködô közszféra létrejöttére. Ma félmillió ember végez csak tényleges fizikai munkát, miközben másfél milliónak kellene. A termelést, foglalkoztatást priorizáló gazdaságpolitika tovább erôsítené a magyar vállalkozói tôkét és ezzel növelné országunk jövedelemtermelô képességét, szolgálná polgárai gazdagodását, jólétét.
Pordán Zsigmond, a VOSZ Komárom-Esztergom megyei elnöke az április 1-ei, tatabányai fórumon azt mondta: a felzárkózáshoz
nemzeti egységre, határozott, termelés és
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foglalkoztatás centrikus gazdaságpolitikára,
vállalkozásbarát gazdasági szerkezetre és környezetre lenne szükség. „Ha egy tehenet
csak fejünk, és nem adunk neki abrakot, egy
idô után nem ad tejet” – jellemezte a kkv
szektor válságos helyzetét a helyi VOSZ vezetô.
A kis- és középvállalkozói szektor finanszírozása kapcsán Tatabánya polgármestere a következetes országstratégiát emelte ki, amelyben egymásra épülnek a fejlesztések, így erôsítve a munkahelyteremtést, a piachoz jutást,
a biztonságot. Bencsik János úgy vélte, ez elérhetô a vállalkozások megerôsítéséhez szükséges források, valamint az európai uniós pénzek
ésszerû átcsoportosításával.

11
daságba kell fordítani, ugyanis csak így lehetnek sikeresek a magyar vállalkozások. Egy
megújuló gazdasági környezetben a magyar és
a nemzetközi cégek is dinamikusan tudnak
mûködni, és a hazai beszállítók hasíthatnak
ki nagyobb szeletet az itthoni piacból. Debrecenben egy Amerikából hazatelepült adótanácsadó arra panaszkodott, hogy nem tud itthon a foglalkozásából megélni, mert nincs
hozzászokva ahhoz, hogy évente változnak az
adózási szabályok. A Széchenyi Kártya ilyen
helyzetben jelentett sokaknak kiutat, még
külföldrôl is érdeklôdnek iránta, így ez afféle
közgazdasági hungarikum – fogalmaztak a
résztvevôk.

Kis- és középvállalkozások fellendítése
Piacot a magyar vállalkozásoknak!
Újból termelôi munkahelyeket kell teremteni – mondta a VOSZ ügyvezetô elnöke, aki
szerint 2012-re el kell érni, hogy a magyar tulajdonú vállalkozások legalább annyi közbeszerzést nyerjenek el, mint Franciaországban
vagy Németországban a helyi cégek. Demján
Sándor a március 8-ai VOSZ-fórumon leszögezte: ha nem jön a világgazdasági válság,
Magyarország csôdbe ment volna. A korrupció visszaszorítása (a túlburjánzott bürokrácia
leépítése és ésszerûsítése mellett) óriási pénzügyi forrásokat szabadíthat fel. Az április 1ei, debreceni tanácskozáson Kovács Kálmánné, a VOSZ Hajdú-Bihar megyei elnöke arról
beszélt, hogy ezeket a pénzeket a termelô gaz-

A foglalkoztatás jelentôs bôvítéséhez járulna
hozzá ennek a programpontnak a teljesülése.
A Széchenyi Kártya konstrukcióval elérhetô
lehetôség itt is kézenfekvô megoldásnak tekinthetô. Az igényelhetô hitelkeret 500 ezer
forinttól 25 millió forintig terjed, és minden
részletében a kkv-kra szabott. Az egyszerûsített ügyintézés után, a kért összegekhez három hét alatt hozzá lehet jutni – jellemzôen
ingatlanfedezet nélkül. A futamidô 1 év, de
további egy évvel meghosszabbítható. Tíz kilométeren belül az ország bármely pontján található olyan iroda, ahol a kártya igényelhetô. A kártyaügyletek mintegy egyharmada az
1.100 vidéki takarékszövetkezet egyikében
köttetett.
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hogy a 80 százalék sok. Ha 80 százalékot mondunk, akkor idôpontot is mondunk. Ebben az
esetben viszont nem belátható idôpontra tolódik az euró bevezetése.
Kaposváron is kiemelten kezelik a helyi
kkv szektor támogatását, amelyben a saját
eszközeikkel, törvényi kereteken belül arra
törekednek, hogy az uniós források felhasználásával helyzetbe hozzák saját vállalkozóikat.
„Ha munka van, minden van” – fogalmazott
Szita Károly polgármester az április 7-ei eseményen. Az elmúlt idôszakban Kaposvár önkormányzata, beruházásai során majdnem 80 százalékban csak kaposvári cégekkel kötött szerzôdést.

Czomba Csaba, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei VOSZ elnöke is megemlítette, hogy náluk a legtöbb kártyát a Szabolcs Takarékszövetkezet helyezte ki – ez idáig 350-et, hárommilliárd forint értékben. Továbbá bízik abban, hogy a jelenlegi 1 százalékos kamattámogatás mértékét sikerül minimum a tavalyi 2
százalékra visszaemelni.
Giba Tamás, Nyíregyháza alpolgármestere
közölte: ugyan nem közvetlen feladatuk a kkv
szektor támogatása, azonban annak erôsítése
az önkormányzat érdeke is, hiszen közvetett és
közvetlen módon elônye származik belôle.
A tavaszi gazdasági fórumokon több helyszínen az is elhangzott, hogy a jövôben egy régi-új pénzintézet is segíthet majd a kis- és középvállalkozások finanszírozásában.

Euró, de nem minden áron!
Demján Sándor szerint akkor lenne célszerû
csatlakozni az euróövezethez, amikor a magyar gazdaság színvonala (ezalatt az egy fôre
jutó GDP-t érthetjük) eléri az uniós átlag 80
százalékát. A VOSZ ügyvezetô elnökének felvetésére március 8-án Orbán Viktor, a FideszKDNP miniszterelnök-jelöltje úgy reagált,

A Széchenyi Kártya az uniós forrásokkal is
felveszi a versenyt. Daxner Gábor, a Somogy
megyei VOSZ elnöke kifejtette: tavaly az országosan kihelyezett hitelösszeg 130 milliárd forint volt, az elért kisvállalkozások száma 19
ezer körül mozgott. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 53 szerzôdött ügynökön át 2007ben 395, 2008-ban pedig 261 vállalkozás tevékenységét hitelezte. A Mikrohitel és a Mikrohitel Plusz nevû programok három év alatt
mindössze 2 milliárd forintot folyósítottak
381 vállalkozás számára. Az uniós JEREMIE
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program 200 milliárd forintjából csupán 7
milliárdot sikerült kihelyezni.
A kedvezményes Széchenyi Kártya sem
csodaszer, de a válság közepette, a tôkeszegény
vállalkozások számára sokszor az egyetlen
mentôöv lehet az átmeneti pénzügyi gondok
leküzdésére – mondta Daxner Gábor.

VOSZ által megfogalmazott 6 pontos programot a szolnoki szervezet elnöke is Magyarország gazdasági és társadalmi felemelkedésének
zálogaként ismerte el.

A KA-VOSZ már készül az újdonságokra
A Kamarák és a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége által 2002-ben létrehozott KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója szolnoki
hozzászólásában kifejtette „Nem kell 87 szer-

Szolnokon, a sorozat utolsó állomásán Lits
József a vállalkozók helyi, sajátos helyzetérôl,
valamint a fórumsorozat tapasztalatairól tartott egy összegzô jellegû elôadást. A JászNagykun-Szolnok megyei VOSZ elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, az ország kilábalása
elképzelhetetlen a vállalkozók szemléletének
megváltozása nélkül, a hazai kkv szektornak
türelmesnek, felkészültnek és nyitottnak kell
maradnia a kudarcos idôszak ellenére is. A
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vezet, nem kell 100 program; elég jóval kevesebb”. Krisán László a bejelentette, hogy szakértôi anyagaikat már a leendô kormányzatnak
készítik elô. A KA-VOSZ most azt reméli,
hogy az új kormány idején újra lendületet
kaphat a program, ezért a kártya mellett új
módozatokkal is elôállnának. Krisán László
szerint beruházási típusú hitelre, faktoringra
és lízingre is szükségük lenne a mikro-, kis- és
középvállalkozóknak.
A vezérigazgató úgy vélte, Magyarország
kettészakadt és a középréteghez tartozók száma alacsony. „Hangosan akarjuk most mondani, hogy nagy szükség van a vállalkozókra.
Nem nyugszunk a babérjainkon” – mondta a
debreceni fórumon Krisán László, aki rámutatott: nincs olyan ország, ahol ennyi, sokszor
egymással összhangban nem lévô, átláthatatlan jogszabály van az adó- és járulékbefizetésekkel összefüggésben. Túlbürokratizált, szükségtelen szabályozókkal, büntetésekkel, bírságokkal terhelik a vállalkozókat. Kevesebb
szervezetre és programra, egyszerûsített és hatékonyabbá tett bürokráciára lenne szükség,
amely rugalmasabban tudna segíteni.

Szükség van hasonló fórumokra
A rendezvénysorozat állomásain a résztvevô
vállalkozók, a városi- és megyei önkormányzatok vezetôi is elismerôen nyilatkoztak a fórumokról, és reményüket fejezték ki,
hogy a KA-VOSZ, a VOSZ-szal és az
MKIK-val együttmûködve országszerte
több, hasonlóan sikeres eseményt szervez a
jövôben is.
A fórumok nemcsak a vállalkozóknak, hanem a VOSZ és a KA-VOSZ munkatársai számára is rendkívül hasznosak voltak, hiszen a
tanácskozások alkalmával széles spektrumban
ismerhették meg regionális szinten is a kkv
szektor problémáit, a Széchenyi Kártya tulajdonosok hitelezéssel kapcsolatos igényeit, javaslatait.
A fórumok sikere, a résztvevôk párbeszéde
és közös fellépése – reményeink és célunk szerint - a mikro-, kis- és középvállalkozók finanszírozásának további ösztönzése irányába hat.
Készítette:
BusinessPlus Consulting Kft.
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Tájékoztatóa legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2010. február 10. – 2010. április 27.)
1. 2010.02.16. Megtartották elsô konzorciumi megbeszélésüket az MKIK valamint a munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselôi a közös projekt keretében, melynek célja a kereslet-vezértelt
szakképzés megteremtése. A projekt 3.
éve mûködik és hatékony segítséget
nyújt a Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottságok részére a beiskolázási irányok
és arányok meghatározásához.
2. 2010. február 17-én részt vettünk a
VOSZ Nógrád megyei közgyûlésén, ahol
a megye vállalkozói és a megyei önkormányzati vezetôk mellett részt vett és
elôadást tartott Kupa Mihály volt pénzügyminiszter is.
3. 2010. február 18-án az MKIK gazdasági
évadnyitóján a VOSZ ügyvezetô elnöke
és fôtitkára képviselte a Szövetséget.
4. 2010. február 18-án a VOSZ - csatlakozva a(z) MKIK és a(z) MGYOSZ kezdeményezéséhez - tiltakozott a hatástanulmányokkal nem alátámasztott éghajlatvédelmi törvény-tervezet elfogadása ellen. (A Magyar Köztársaság Országgyûlésen tavaszi ülésszakában nem
fogadta el a fent hivatkozott törvényjavaslatot)
5. 2010. február 19-én részt vettünk a
VOSZ Komárom-Esztergom megyei nagy érdeklôdésre számot tartó - közgyûlésén, ahol a megyei önkormányzati

vezetôk mellett részt vett és elôadást
tartott Bokros Lajos volt pénzügyminiszter is.
6. Február 22-én a Szövetség ügyvezetô
igazgatója részt vett és ismertetô elôadást
tartott a VOSZ-KVBSZ taggyûlésén,
Budapesten
7. 2010. március 1. napján - ugyancsak a(z)
MKIK-val és a(z) MGYOSZ-szal együttmûködve levélben kértük Köztársasági
Elnök urat, hogy ne írja alá a csoportos
keresetindítás bevezetésére vonatkozó
törvényjavaslatot. (Elnök úr március elsô hetében visszaküldte megfontolásra a
Magyar Köztársaság Országgyûlésének a
joganyagot.)
8. Március 2-án a VOSZ fôtitkára és ügyvezetô igazgatója részt vett a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara székházában tartott, nagyszabású gazdaságpolitikai fórumon és Széchenyi kártya ismertetô rendezvényen.
9. 2010. március 8. napján nagyszabású gazdaságpolitikai fórumot tartottunk a Mûvészetek Palotájában "Hogyan tovább
Magyarország?" címmel. A fórum munkájában részt vett Orbán Viktor és Matolcsy György.
10. Az Országos Részvételt Megállapító Bizottság megtartotta záró ülését, miután az érdekképviseleti törvény alapján –
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megállapította a munkaadói és munkavállalói szervezeteknek az Országos Érdekegyeztetô Tanácsban való részvételi
jogát. A vizsgálat alapján kimondta,
hogy a VOSZ a következô 5 évben jogosult részt venni az OÉT munkájában.
A bizottságba minden érdekképviselet 1
fôt delegálhatott.
11. 2010.03.23-án délután a VOSZ Textil
és Ruházati-ipari Szekciója megtartotta
éves közgyûlését Budaörsön a Trend II
ruházati nagykereskedelmi üzletház bemutató termében. A közgyûlést megelôzôen újszerû országos gyártói és kereskedelmi fórumot szervezett szekciónk a
Textil Tudományos Egyesülettel közösen „Magyar árut a magyar piacra” címmel. Az rendezvényen a kereskedôk kérésére döntés született egy országos több
napos termékbemutató megrendezésérôl, ahol a magyar kereskedôk megismerhetik a magyar gyártók termékeit. A
rendezvényen döntés született arról,
hogy a 3. országos textilipari üzletember
találkozó 2010. október 14-én kerül
megrendezésre.
12. 2010.03.23-án a 2009. évi törvény alapján újra megalakult az Építôipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság, amelynek szövetségünk már évek óta tagja.
13. 2010. március 24-én megyei (területi) elnökségi ülést tartottunk, amelyen magas
részvételi arány mellett beszéltük meg az
idei év közösségi feladatait. Ugyanezen a
napon feladat-meghatározó munkavacsora keretében tartott tanácskozást a PP
Alapítvány Kuratóriuma és Társadalmi
tanácsadó Testülete.
14. 2010. március 25-én a Szövetség képviseltette magát a Magyar Iparszövetség
(OKISZ) megalakulásának 90. évfordulóján.
15. 2010. március 26-án a VOSZ nemzetközi
és oktatási igazgatója részt vett az Idegenforgalmi és Vendéglátó-ipari Szekció éves rendes közgyûlésén, ahol az ága-

zat helyzetét ismertetô elôadások is elhangzottak.
16. 2010. március 30-án Nyíregyházán, április 12-én Szolnokon részt vettünk
(ügyvezetô igazgató, fôtitkár) a területi
szervezet közgyûlésén és a(z) SZK programot népszerûsítô rendezvényen. A
rendezvényeket komoly vállalkozói és
közéleti érdeklôdés övezte, sôt, a szolnoki színhelyen elôadást tartott Sárközy
Tamás professzor is. Jelen voltunk a
VOSZ Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Szervezetének évértékelô rendezvényén
is (április 9.)
17. 2010.03.31-én a 2009. évi törvény alapján újra alakult a Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság, amelynek szövetségünk
már évek óta tagja.
18. 2010. április 1. napján a soros elnök részt
vett a debreceni területi közgyûlésen és
az azt követô SZK rendezvényen.
19. 2010.04.02-án a 2009. évi törvény alapján újra megalakult a Gépipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság, amelynek mostantól
szövetségünk is tagja.
20. 2010. április 7-én, a VOSZ Tolna Megyei Szervezetének közgyûlésén és az azt
megelôzô Széchenyi kártya fórumon
nagyszámú vállalkozó és a megye, a város
vezetése, továbbá a térség kamarai elöljárói is részt vettek, ahol a Szövetséget az
ügyvezetô igazgató képviselte.
21. 2010.04.12-én a 2009. évi törvény alapján újra megalakult a Sütôipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság, amelynek szövetségünk évek óta tagja.
22. 2010.04.14-én az Oktatási és Szakképzési
Szekció megtartotta éves közgyûlését,
ahol a tagok közös fellépésrôl hoztak
döntést a képzésben kialakult kedvezôtlen folyamatok normalizálása érdekében.
23. Április 14-én az OTSZ székházában
egyeztetô tárgyalást folytattunk az
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OTSZ, az IPOSZ és az OKISZ vezetôivel, az októberre tervezett „Szövetkezeti
Bankok és a Kis- és Középvállalkozások III. Európai Fóruma” magyarországi
megrendezésének elôkészületeivel kapcsolatban.
24. 2010. április 16. napán a VOSZ BAZ
Megyei Szervezetének közgyûlésén
képviseltük a Szövetséget, továbbá
részt vettünk a Vas Megyei és Fejér
Megyei szervezet közgyûlésein is, április 22-23-án.
25. A beszámolási idôszakban két alkalommal tartottunk irodavezetôi értekezletet. Ezek alkalmával az elszámoltatáson
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túl a teljesítmények értékelésére is sor
került.
Budapest, 2010. április 27.
Perlusz László

Dávid Ferenc

*** A VOSZ Ellenôrzô Bizottsága 2010. március 22-i ülésén - ismételt személyes meghallgatást követôen – megállapította,
hogy Berta Ilona esetében minden ellene
felhozott indok a kizárással kapcsolatban
megalapozott volt, vagyis egyik elmarasztaló megállapítás sem dôlt meg. Az EB
egyhangú szavazással megerôsítette az Elnökség 2010.február 10-i - 2010.02.10./5.
számú – kizáró határozatát.
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és
Ellenôrzô Bizottságának együttes ülésérôl

Idôpont:

mény kimutatásáról (küldöttgyûlési elôterjesztés)

2010. április 27. 10.00 óra
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
Helyszín:
Tulip Inn Hotel Budapest Millennium
Budapest, Üllôi út 94-98.

4. Javaslat a VOSZ 2010. évi költségvetési
elôirányzatára (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár

Jelenlét:
jelenléti ív szerint

Napirendi javaslat
1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
Gablini Gábor soros elnök

2. Beszámoló a VOSZ 2009. évi tevékenységérôl, javaslat a 2010. évi fontosabb
célkitûzésekre (küldöttgyûlési elôterjesztés)

5. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2010. évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok
végrehajtásáról (küldöttgyûlési elôterjesztés)
Elôadó: Bartha Ferenc,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke

6. Egyebek

Határozatok
2010.04.27./1.

Elôadó: Gablini Gábor soros elnök
Demján Sándor ügyvezetô elnök

3. Beszámoló a VOSZ 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és ered-

Gablini Gábor és Dávid Ferenc tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta végzett
fontosabb munkákról. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul
vette.

Szervezeti Hírek
2010.04.27/2.
A VOSZ 2009. évi tevékenységérôl és a 2010.
évi fontosabb célkitûzésekrôl szóló beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és támogatta az írásos anyag küldöttgyûlés
elé való beterjesztését.
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nöki tevékenységét - általános helyettesi státuszban - Gablini Gábor és Czomba Csaba
társelnök urak segítik. A soros elnök és helyetteseinek megbízatása a 2011. májusi szövetségi küldöttgyûlés idôpontjáig érvényes.

2010.04.27/6.
2010.04.27/3.
Az Elnökség - az Ellenôrzô Bizottság éves jelentésének idevonatkozó megállapításait is
megismerve - egyhangú szavazással elfogadta
a 2009. évi szövetségi költségvetés végrehajtásáról, mérlegérôl, eredmény kimutatásáról
szóló beszámolót, valamint a 2010. évi költségvetési elôirányzatot.

Az Elnökség ismételten megvitatta a vasárnapi
nyitva tartással kapcsolatos - korábban kialakított - szövetségi álláspontot és megerôsítette
azt: a VOSZ nem támogatja sem az üzletek vasárnapi nyitva tartásának részleges korlátozását, sem a bolti kiskereskedelmi egységek vasárnapi üzemeltetésének teljes körû tiltását. A
testület egyhangú szavazással ennek képviseletére hatalmazta fel a VOSZ hivatali vezetését.

2010.04.27./4.

2010.04.27./7.

Az elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy az éves szövetségi küldöttgyûlés idôpontja: 2010. május 13.

Az Elnökség hasznosnak és eredményesnek
értékelte a VOSZ Jogi Bizottságának elmúlt
évekbeli aktivitását és tevékenységét. A testület egyhangú szavazással a Bizottság elnökét
(dr. Parragi Edina Katalin asszonyt) tisztségében megerôsítette és mandátumát 2015. május 31. napjáig meghosszabbította.

2010.04.27./5.
Az Ügyvezetô Elnökség egyhangú szavazással
- 2010. május 13 -i hatállyal - a szövetség soros elnökének választotta Csicsáky Péter urat,
a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vezérigazgatóját, a VOSZ társelnökét. Soros el-

Budapest, 2010. április 27.
Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár
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Több magyar ruházati terméket
a magyar piacra!

A hazai gyártók információi a belföldi piac
rohamos szûkülésérôl és az ebbôl következô
nehezedô helyzetrôl szólnak. A Textilipari
Mûszaki és Tudományos Egyesület
(TMTE) ezért sürgôs szakmai összefogást
indított, és a kezdeményezés elsô lépéseként
Fórumot szervezett 2010. március 23-án a
Trend2-ben. Lakatosné Gyôri Kati /TMTE
ügyvezetô fôtitkárhelyettes nyitotta meg a
rendezvényt. Engem kértek fel moderátornak. Nem kis izgalommal készültem a tegnapi eseményre.
Tegnap reggel a Napi Üzleti Inspirációban
egy a témához illô ókori kínai közmondást
kaptam, ezzel indítottam a fórumot: „Csak az
lehet szabad, aki tiszteletben tartja mások
érdekeit is. ”

A fórum két részbôl állt, az elsô részben pódiumbeszélgetés folyt. A TMTE (Talán nem
mindeki tudja: Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) a magyar textil és ruházati ipari cégek, vállalkozások, KKV-k szakembereinek civil szervezete. Nemcsak a tagsággal, hanem jóval szélesebb körben is kapcsolatot tart a
szakmában tevékenykedô gyártó és kereskedô cégekkel) kereskedôi és termelôi oldalról is meghívott szakembereket, ami nagyon jót tett a
rendezvénynek, így sokféle véleményt ismerhettek meg a résztvevôk. Nagyon komoly elôkészítô munkát végeztek a fórum szervezôi,
elôzetesen mindenkivel egyeztettek, van-e és
milyen tapasztalata, észrevétele a témával
kapcsolatban. A beszélgetés résztvevôi feltárták a jelenlegi helyzetet, az általuk ismert
problémákat. Felvetették a lehetséges lépéseket, feladatokat, megoldási lehetôségeket. A
második részbe már a hallgatóság is bekapcsolódott, nagyon sokan hozzászóltak, élénk vita
alakult ki néhány témában. A program meghívott résztvevôi hazai gyártók, kereskedôk,
tervezôk, szakmai szervezetek és a sajtó képviselôi voltak. Több mint 70 résztvevô vett
részt a tegnapi fórumon! Az Echo TV interjút
készített néhány hozzászólóval.
A Szakmai Pódiumbeszélgetés felkért szakemberei:
Kereskedôi oldal:
• Dr. Várszegi András kereskedelmi igazgató Korona Zrt., Székesfehérvár, Országos Kereskedelmi Szövetség alelnök
• Jankovitsné dr. Varró Veronika, Passat
Kft.
• Makai Szabolcs kereskedelmi igazgató,
Skála Group
• Vasné Lányi Anikó, Akropolisz Textil
Kft.
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• Balatoniné Kiss Judit fôtitkár, Magyar
Bevásárlóközpontok Szövetsége
Gyártói oldal:
• Gollowitzer György igazgató, Pampress
Kft. Mosonmagyaróvár
• Hannauerné Szabó Anna VOSZ Textil
és Ruházatipari Szekció elnök, Innowear-Tex Kft., igazgató, Hódmezôvásárhely
• Megyesi László vezérigazgató – Beriv
Ruhaipari Zrt, Berettyóújfalu
• Takács Attila kereskedelmi igazgató,
Teljes Életért Nonprofit Közhasznú
Kft., Szolnok
• Tóthné Mayer Valéria gyáregység vezetô, Kézmû Nonprofit Kft. Jeannette
Ruházati Gyáregység, Budapest
• Tôkésné Szabó Róza igazgató, Termintex Kft. Debrecen
A beszélgetés résztvevôi rövid bemutatkozás után kifejtették, miért vállalták el a felkérést, hol látnak lehetôségeket, akadályokat.
Sokszínû volt az elhangzott véleménycsokor,
gondolom a TMTE majd készít „hivatalos”
összefoglalót, én a saját benyomásaimról, az
általam lejegyzett fontosabb megállapításokról állítottam össze a teljesség igénye nélkül
egy beszámolót, egy felsorolást.
Több elôadó részérôl is felmerült, milyen
kár, hogy nincs ma semmilyen a néhai Budapesti DivatNapokhoz hasonló szakmai kiállítás, ahol gyártók és kereskedôk egymásra találhatnának. Ennek hiánya megnehezíti a
munkát. Ilyen jellegû kapaszkodó nélkül esetlegessé válik a kapcsolatfelvétel. Ez az egyik
ok, ami miatt megbízhatóbb a kereskedônek
importáruval dolgoznia. Többen járnak nemzetközi szakvásárokra, ahol tudják mikor, hová kell menniük, milyen szezonra szóló árut
fognak ott bemutatni, és rendezett módon
van lehetôségük az importáru beszerzésére.
Fontos, hogy importnál megoldott pl. a
reklamációkkal kapcsolatos ügyintézés. Többször is felvetettem, hogy a szaklap klasszikus
szerepe éppen a termelô és a kereskedô közötti kommunikáció elôsegítése lenne, és
mennyire nem használja ki a magyar szakma
a DivatMarketing által nyújtott lehetôsége-

ket! Szükség lenne összefogásra, partnerségre,
de tudomásul kell venni, hogy az üzletben a
racionalitás a mérvadó. Ennek az induló kezdeményezésnek is csak akkor van létjogosultsága, ha nem nosztalgia – és vágy –, sokkal inkább üzleti alapon szervezôdik.
Felmerültek az új kereskedelmi együttmûködési formák, mint lehetôségek. És természetesen elhangzott, milyen nehéz helyzetben
próbál tevékenykedni a magyar gyártó, a finanszírozás sokszor megoldhatatlan feladat, a
sok lánctartozás ellehetetleníti a tevékenységet. Többen felvetették, hogy a magyar fogyasztó nem öntudatos, nincs tudatában annak, hogy az illegális forrásból származó áru
vásárlásával végsô soron a saját munkahelyét
is veszélyezteti. A termelôknek és a gyártóknak is láthatóvá kellene válniuk. A termelônek ma már szolgáltatnia kell, a kereskedô
megoldást keres, nem csupán árut. A szép termék már nem elég az eredményességhez.
Élnie kell kereskedônek és gyártónak a
korszerû marketing eszközök használatával,
pozicionálnia kell magát, tudnia kell szegmentálni. Használniuk kell az internetet, élni
az internet adta lehetôségekkel! Profizmus
nélkül ma nem lehet sikereket elérni. Nem
szabad minden feladatot magára vállalnia a
vállalkozónak, tudnia kell tovább adnia, delegálnia bizonyos feladatokat. Ehhez persze
bizalom szükséges.
Több elôadótól is elhangzott, hogy drága a
magyar gyártás, a magyar munkaerô. Felmerült, hogyan lehetne közös reklámokkal, közös megjelenésekkel költségtakarékosabb
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módon fellépni a kiskereskedelem és/vagy a
fogyasztó felé. A talpon maradás érdekében
szükség van élelmességre, ötletességre, gerillaakciókra. Elhangzott, hogy nyitottnak kell
maradni, ismerni kell az újdonságokat, nem
lehet ötletszerûen dolgozni, folyamatos munkára van szükség.
Többen hiányolták a médiatámogatást, a
magyar bornál, az élelmiszereknél elindult
összefogást, közös akaratot. Élénk vita folyt
a második részben, és persze fölvetôdött, ki –
mi tekinthetô magyarnak - mikor magyar az
áru, mikor magyar egy vállalkozás? Egyetértek azokkal, akik szerint nem lehet fölülrôl
várni a beavatkozást, a megoldásnak közös
gondolkodásból, alulról kell szervezôdnie.
A nap végén – annak érdekében is, hogy ez
ne egy fellángolás maradjon, hanem legyen
folytatása, a résztvevôk szándéknyilatkozatot
tehettek a koncepció további kidolgozásában
való részvételre.
dr. Csaba Anna-Mária
DivatMarketing

Szekció közgyûlés
2010 március 23-án a fórumot követôen a
Trend II-ben tartotta éves közgyûlését a
VOSZ Textil és Ruházati-ipari Szekciója.
Hannauerné Szabó Anna a szekció elnöke tájékoztatta a szekció megjelent tagjait a 2009

évben elvégzett munkáról. A szekció közgyûlése elfogadta a 2010. évi tervet, melynek keretében folytatni kívánják a megkezdett munkát.
Tovább erôsítik a kapcsolataikat a magyar
kereskedôkkel és a magyar piaccal. Szeretnék
elérni, hogy elképzelésük a „Több magyar ruházati terméket a magyar piacra” megvalósuljon és hogy az ágazat régóta tartó kedvezôtlen
helyzete javuljon. A szekció is támogatja egy
országos több napos termékbemutató megrendezését, ahol a magyar kereskedôk megismerhetik a magyar gyártók termékeit.
A közgyûlésen döntés született arról, hogy
- a már hagyományosnak számító - 3. országos
textilipari üzletember találkozó 2010. október
14-én kerül megrendezésre.
Textil és Ruházat-ipari Szekció
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Az Autóbontók és Bontott Alkatrész
Kereskedôk Érdekvédelmi Egyesülete
beadványa az Alkotmánybírósághoz

Tisztelt Alkotmánybíróság!
Az Autóbontók és Bontott Alkatrész Kereskedôk Érdekvédelmi Egyesülete, mint a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) rendes
tagjának kezdeményezésére és a VOSZ Jogi
Bizottságának felkérésére az alábbi indítványt
terjesztjük a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága elé.
Álláspontunk szerint az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggô
visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi
LXI. törvény (a továbbiakban: Fémtörvény)
személyi és tárgyi hatályát megállapító 2.§-ának a. pontja ( a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok meghatározása), b. pontja ( a
fémkereskedelmi tevékenység meghatározása
) a túl széles körre kiterjedô hatály miatt, valamint 15. § (4) bekezdése ( a korábban folytatott, az új rendelkezések alapján a Fémtörvény hatálya alá tartozó tevékenységek fémkereskedôi engedély nélküli végzésének határideje), a jogszabály elôírásainak megfelelésére rendelkezésre álló tényleges határidô
elégtelen volta miatt, ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével illetve a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. § (3) bekezdésével, ezért kérem, hogy az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
évi XXXII. törvény 40. §-a alapján a Fémtörvény személyi és tárgyi hatályáról szóló fent
hivatkozott egyes rendelkezéseket azok parttalan szélessége, valamint az új rendelkezés
alapján a Fémtörvény hatálya alá tartozó tevékenységek fémkereskedôi engedély nélküli
végzésének határideje hatálybaléptetésérôl

szóló rendelkezéseket a ténylegesen biztosított felkészülési idô rövidségére tekintettel
visszamenôleg
megsemmisíteni
szíveskedjen.

INDOKOLÁS
Személyi és tárgyi hatály meghatározásának
problémái
Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggô visszaélések visszaszorításáról
szóló 2009. évi LXI. törvény megalkotásának célja az egész társadalom felháborodását
és ellenérzését kiváltó, sok esetben közvetlen
veszélyhelyzetet okozó fémlopásokból (szobrok, emlékmûvek fém részeinek, kábelek, vasúti sín darabok, csatornafedelek, stb. ellopása) származó fémek, mint anyagok értékesítésének megakadályozása, megnehezítése illetve
a hulladék anyagként felvásárolt fémek forgalmának fokozott ellenôrzése. Ez a cél minden jóérzésû állampolgár által támogatandó,
hiszen a legszélesebben vett közérdek az, hogy
az ilyen cselekményeknek gátat vessünk. Sajnálatos módon a jól érzékelhetô társadalmi
igénynek történô megfelelési szándék nem
párosult alapos jogalkotási tevékenységgel. A
Fémtörvény szövegének kidolgozása és elfogadása idején a jogalkotók – ideértve a szöveget
kidolgozó szakapparátust és a törvény szövegét megszavazó törvényhozókat is – nem koncentráltak arra, hogy a törvény szövegét úgy
határozzák meg, hogy az tényleg csak a
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visszaélések visszaszorítását eredményezze, de
ne akadályozza az egyéb olyan, sok esetben
más hatályos jogszabályok által szabályozott
tevékenységek végzését, amelyek tartalmukban nem minôsülhetnek fémkereskedelemnek. A Fémtörvény a fémkereskedelmi engedély köteles anyagok illetve a fémkereskedelmi tevékenység körét olyan szélesen határozta
meg, hogy gyakorlatilag minden olyan vállalkozás a hatálya alá esik, amely tevékenysége
során a Fémtörvény mellékletében felsorolt
fémekkel kapcsolatba kerül. Van számos
olyan tevékenység, amely fémbôl készült tárgyakkal, alkatrészekkel stb. foglalkozik, de
ezek nem az alapanyag miatt kerülnek forgalmazásra, hanem használati tárgyként, alkatrészként kerülnek újrahasznosításra. Jó példa
az ilyen tevékenységre az autóbontók, illetve
a bontott autóalkatrészeket forgalmazó vállalkozások tevékenysége. Az ilyen vállalkozások
is a Fémtörvény hatálya alá kerültek (ezt a
tényt megerôsítették a fémkereskedelmi hatóságnak kijelölt VPOP vezetô munkatársai is)
annak ellenére, hogy fémkereskedelmi tevékenységgel egyáltalán nem foglalkoznak. A
regisztrált autóbontó vállalkozások, amelyek
csak ezzel a tevékenységgel foglalkoznak, nem
vásárolnak fel fémhulladékot, kizárólag roncs
vagy elöregedett gépkocsikat és egyéb jármûveket vesznek át, amelyeket szigorú eljárási
rendben és részletes, jogszabály által
(64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet) meghatározott dokumentumok alapján kivonnak a
forgalomból, és a gépkocsi változtatás nélkül
újrahasználható elemeit (bontott alakatrészek) értékesítik, a fennmaradó hulladékot
pedig átadják egy velük szerzôdéses viszonyban lévô hulladékkezelônek. Ez a tevékenység
teljesen más, mint a fémkereskedelem, és
nincs semmilyen kapcsolatban azzal a tevékenységgel és elkövetôi körrel, amely ellen a
Fémtörvény megszületett. Az autóbontó vállalkozások vonatkozásában jogszabályok határozzák meg a forgalomból kivonás módját, és
tevékenységüket ellenôrzi a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Környezetvédelmi Felügyelôségek, illetve a termékdíj vonatkozásában a
VPOP. Azok a vállalkozások, amelyek tevékenységük alapján nem foglalkoznak fémkereskedelemmel, de mûködésük során fémbôl
készült tárgyakkal kerülnek kapcsolatba, a

Fémtörvény hatálya alá kerültek, tekintet
nélkül arra, hogy tevékenységük teljesen más
rendszer szerint mûködik, mint a fémkereskedelem, és így a Fémtörvény egyes rendelkezéseinek nem is tudnak megfelelni. Így pl. a
Fémtörvény elôírja, hogy a fémkereskedô az
egyes fémeket elkülönítve köteles tárolni. A
fenti példánál maradva ez megvalósíthatatlan
az autóbontó vállalkozások számára, amelyek
a gépjármû roncsot csak egységes egészként
tudják átvenni. A gépjármûroncsok nem
azonnal, hanem a bontott alkatrészek iránti
igény szerint kerülnek szétbontásra, és a kibontott alkatrészek nem, mint fém alapanyag,
hanem mint újrahasznosítható részegységek
kerülnek tárolásra és értékesítésre. Gyakorlatilag megvalósíthatatlan a különféle fémekbôl
elôállított alkatrészek esetében az egyes fémek
elkülönítése. Ugyancsak megvalósíthatatlan a
Fémtörvény elôírása szerint az egyes fémek
mennyiség szerinti nyilvántartása, mivel minden gépjármû más-és más arányban tartalmazza az egyes fémeket, illetve nem fém alapanyagú részeket. Az egyes fémek mennyiségét
a teljes autóroncs azonnali szétbontása, és a
vegyes anyagokból készült, egy egységnek minôsülô alkatrész (pl. motor, amely vegyesen
tartalmazhat acélt és pl. alumíniumot, a hûtô
és a légkondicionáló, amelyben lehet acél,
alumínium, réz, vagy bronz is) szétbontása és
anyag fajtánként történô lemérésével lehetne
megvalósítani. Ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, és ennek megfelelôen az ilyen vállalkozások nem tudnak megfelelni a Fémtörvény
elôírásainak, ami tevékenységük továbbfolytatásának ellehetetlenülését okozza.
Álláspontunk szerint súlyosan sérti a jogállamiság és a jogbiztonság alkotmányos alapelvét, hogy egy jól meghatározható tevékenység
visszaszorításának érdekében hozott törvény
tárgyi és személyi hatálya olyan szélesen kerül
meghatározásra, hogy olyan tevékenységeket
is a törvény hatálya alá von, amelyeknek semmi köze nincs a fémkereskedelemhez, illetve a
visszaszorítani kívánt visszaélésekhez. Súlyosan sérti a vállalkozás szabadságának alkotmányos elvét, hogy a Fémtörvény olyan kötelezettségeket ró egyes vállalkozásokra, amelyek
ezeknek a kötelezettségeknek a tevékenységük, illetve a Fémtörvény által visszaszorítani
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kívánt tevékenység teljesen eltérô volta miatt
nem képesek megfelelni, és a Fémtörvény
rendelkezéseinek meg nem felelése következtében a jogszabályban meghatározott szankcióval sújthatók, vagy a tevékenységük megszüntetésére kényszerülnek, elveszítve ezzel
egzisztenciájukat és megélhetési alapjukat.

A jogszabály rendelkezéseinek történô
megfelelésre adott idôtartam problémája
Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggô visszaélések visszaszorításáról
szóló 2009. évi LXI. törvény (a továbbiakban: Fémtörvény) 2009. június 29-én a Magyar Közlöny 89. számában került kihirdetésre. A Fémtörvény azonban nem tartalmazta az
engedélyezési eljárás részleteit, a nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer részletszabályait, továbbá a kötelezô biztosíték összegét. A
Fémtörvénnyel kapcsolatos részletszabályokat
– így a Fémtörvény hatálya alá került vállalkozások vonatkozásában a Fémtörvény rendelkezéseinek történô megfeleléshez megvalósítandó kötelezettségekre vonatkozó pontos
elôírásokat – a Fémtörvény végrehajtási rendeletének, az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggô visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm.
rendelet tartalmazza, amelynek közzétételére
azonban csak 2009. december 28-án került
sor. A Fémtörvény hatály alá került vállalkozások Fémtörvényben foglalt rendelkezéseknek történô megfelelés pontos feltételeirôl
csak ekkor szerezhettek tudomást. Az érintett
vállalkozások csak 2010. január 4-tôl tudták
megkezdeni a megfeleléshez szükséges feltételek megvalósítását, csak ekkor szembesültek a
nyilvántartási, adatszolgáltatási és biztosítéknyújtási kötelezettségek részleteivel. A jogalkotó a Fémtörvény 15. § (4) bekezdése 2010.
április 1. napjáig adott haladékot a törvény
címzettjeinek a rendelkezésekhez való alkalmazkodáshoz. Ez idô alatt az érintett vállalkozásoknak új nyilvántartási-, üzemszervezési
rendszert kell bevezetniük és üzemeltetniük,
új szoftvereket kell vásárolniuk, számos új adminisztrációs kötelezettség hárul rájuk, amelyek teljesítésének rendszerét ki kell dolgoz-
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niuk, továbbá az eddigi tevékenységüktôl teljesen eltérô kötelezettségeknek kell megfelelniük. További terhet jelent a fent már hivatkozott, és összegszerûen csak végrehajtási rendeletben meghatározott telephelyenkénti leteendô tevékenységi biztosíték, ami a kisebb
vállalkozókat anyagilag lehetetlen helyzetbe
hozza. Nemcsak a biztosíték összege illetve az
új adminisztrációs kötelezettségek jelentenek
pluszkiadást, hanem azon technológiai rendszerek beszerzése is (regionális ellenôrzési központ által ellenôrzött számítógépes programok), melyekkel a kötelezettségeknek eleget
tudnak tenni. támaszt. Álláspontunk szerint a
kevesebb, mint 90 napos felkészülési idô - figyelembe véve a megvalósítandó kötelezettségeket, valamint azt a tényt, hogy a fémkereskedelmi hatóságként kijelölt VPOP a Fémtörvény és annak végrehajtási rendelete hatálybalépésékor nem volt abban helyzetben,
hogy érintetteknek egyértelmû iránymutatást
adhasson a felkészüléshez, mivel a saját szervezetén belül sem tudta még biztosítani a fémkereskedelmi tevékenység engedélyezéséhez
és ellenôrzéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételrendszert - nem elegendô a Fémtörvény rendelkezéseinek alkalmazására történô
felkészüléshez.
Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése értelmében „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam”. Az Alkotmánybíróság
már több határozatában rámutatott, hogy a
jogbiztonság kiemelkedôen fontos jogállami
érték, s ebbôl eredôen meghatározott kötelezettségek hárulnak mind a jogalkotó, mind a
jogalkalmazó szervekre.
I. A demokratikus jogállam jogalkotása
nem hozhat olyan törvényt, amely egy
meghatározott, a törvény címében is konkrétan megnevezett cél érdekében kerül
megalkotásra, de a tárgyi és személyi hatály
nem kellôen alapos meghatározása miatt
olyan jogalanyokat is a törvény hatálya alá
von, amelyek semmilyen formában nem
kapcsolódnak a törvény által visszaszorítani szándékozott tevékenységhez. Az ilyen
elnagyolt szövegezésû jogszabályok jogbizonytalanságot okoznak, amely súlyos érdeksérelmet okoz azoknak a jogalanyok-
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nak, amelyek indokolatlanul kerültek a
törvény hatálya alá.
II.
III. A demokratikus jogállam kellô törvényi garanciákkal megteremti annak a reális
lehetôségét is, hogy a jogalanyok valóban
megismerhessék a reájuk irányadó jogszabályi rendelkezéseket, s módjukban álljon
magatartásukat azokhoz igazítani. Ilyen garanciát jelent a jogalkotásról szóló 1987.
évi XI. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt azon szabály, amelynek értelmében a
jogszabály hatálybalépésének idôpontját
úgy kell meghatározni, hogy kellô idô maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. Az Alkotmánybíróság korábbi
döntéseiben is nyomatékosan hangsúlyozta: ha a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.
törvény (a továbbiakban: Jat.) nem tartalmazná az idézett szabályt, az akkor is levezethetô lenne az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébôl.
IV.
V. A Jat. az alábbi részkötelezettségeket hárítja a jogalkotó szervekre: „a jogszabály
hatálybalépésének idôpontját úgy kell
meghatározni, hogy kellô idô maradjon
…
VI. c) a jogszabállyal érintett személyek és
szervek számára annak eldöntéséhez, hogy
miként alkalmazkodjanak a jogszabály rendelkezéseihez az önkéntes jogkövetés személyi és tárgyi feltételeirôl való gondoskodáshoz.”
VII. Törvényben nem lehet általános érvénnyel meghatározni, hogy mennyi a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez
szükséges „kellô idô”, amit a jogszabály kihirdetése és hatálybaléptetése között feltétlenül biztosítani kell. Ezt minden egyes
jogszabály megalkotásánál, a jogszabályba
foglalt rendelkezések jellegének, mennyi-

ségének, valamint a jogszabály végrehajtására való felkészülést befolyásoló egyéb tényezôk alapulvételével, esetileg kell vizsgálni. E kötelezettség a jogszabály tervezetének kidolgozásában közremûködô, illetôleg a jogalkotó szerveket terheli.
Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a
2010. évi országgyûlési választások miatt a
törvényhozói munka lelassult. Törvényt módosítani már csak az újonnan megválasztott
Országgyûlés fog tudni, ezért a Fémtörvény
módosítására reálisan csak 2010 második félévében lesz lehetôség. Kizárólag a T. Alkotmánybíróság döntése teheti lehetôvé, hogy a
Fémtörvény hatálya alá került, de a Fémtörvény által visszaszorítani szándékozott tevékenységekkel semmilyen kapcsolatban nem
lévô, fémkereskedelmet nem folytató, és a
Fémtörvény rendelkezéseinek megfelelni a
fent kifejtettek alapján nem tudó vállalkozásoknak 2010. április 1-jét követôen ne kelljen
befejezni a Fémtörvény hatálya alá vont tevékenységüket. Sok vállalkozás nem tud átállni
más szolgáltatási tevékenységre, ezért
amennyiben a tisztelt Alkotmánybíróság nem
semmisíti meg a Fémtörvény fent megjelölt
rendelkezéseit, 2010. április 1-jét követôen
számos család egzisztenciája ellhetetlenül, és
megszûnhetnek olyan szolgáltatások, amelyek
igénybevétele nélkülözhetetlen pl. egy gépjármû forgalomból történô kivonása esetén.
Mindezek alapján kérjük a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy indítványunknak helyt
adni szíveskedjen.
Budapest, 2010. március hó 03. napján
A beadványt készítette:
Parragi és Társai Ügyvédi iroda,
Dr. Havelda Miklós ügyvéd
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EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokság
hazai válogatóversenye
Kômûves, ács és épületburkoló
szakmákban
Construma Szakkiállítás
Budapest, 2010. április 16-17.

A 2010. decemberében Lisszabonban megrendezésre kerülô EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokságra most elsô alkalommal egy
teljes építôipari csapattal nevezhetünk be. Az
NSZFI elôírása értelmében az EuroSkills-en
induló magyar versenyzôket válogatóversenyeken kell kiválasztani, és a támogatóknak
ezt követôen a gyôztes, valamint tartalékként
a második és harmadik helyezést elért versenyzôk további szakmai felkészítésrôl is gondoskodniuk kell. Az építôipari szakmacsoportba tartozó kômûves, ács, épületburkoló és
mûvezetô versenyzôk kiválasztását és felkészítést az ÉVOSZ, míg a tetôfedô versenyzôkét az
ÉMSZ koordinálja.
A kômûves, ács és épületburkoló szakmák
válogatóversenyét az ÉVOSZ 2010. április 1617-én a Construma kiállítás keretében rendezte meg. A különbözô szakmájú csapattagok
munkáját összefogó mûvezetô versenyzô kiválasztása elsôsorban a jelentkezôk elméleti tudása, illetve angolnyelv-tudása alapján történik.
A Szakmunkás Európa Bajnokság résztvevôinek a hazai szakmunkástanuló versenyek
feladatainál bonyolultabb, összetettebb épületszerkezeteket kell majd elkészítniük, amely

számos olyan szerkezeti megoldást is tartalmazhat, amilyen a mindennapi gyakorlatában
nem, vagy csak nagyon ritkán fordul elô. A
megkövetelt méretpontosság is jelentôsen szigorúbb az adott szakma mindennapi követelményeinél. A versenykiírás a kômûves, ács és
burkoló szakmákban is milliméter pontosságot, emellett gyors és pontos munkavégzést,
biztos szakmai tudást, a munka megfelelô ütemezését, és a csapattagokkal való jó együttmûködést követel meg a versenyzôktôl. Ezért
az EuroSkills Válogatóverseny feladatának
össze-állításakor is ezeket a szempontokat kellett szem elôtt tartanunk.
Az idei válogatóversenyre lényegesen több
szakmunkás fiatal jelentkezett, mint tavaly.
Akkor az elôzô két év 10 -10 SZKTV gyôztesei számára küldtünk meghívót, és közülük
többszöri megkeresésre is szakmánként csak
három – négy fiatalt sikerült rábírnunk arra,
hogy benevezzen a versenyre. Az idei évben
viszont sokkal nagyobb volt az érdeklôdés, így
a gyakorlati osztályzatok és az SZKTV-n elért
eredmények alapján még elôválogatást is kellett tartanunk. Ebben az évben a korábbi
SZKTV gyôztesei mellett az idei Szakma Sztár
verseny döntôjébe jutott versenyzôi is kaptak
meghívót. A Szakma Sztár Verseny ugyanis
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két héttel a mi válogatóversenyünk után kerül megrendezésre. Annak ellenére, hogy a
fiatalokat nem könnyû a versenyzésre rávenni, elmondható, hogy a résztvevôk nagyon
motiváltak, és szakmailag jól felkészültek voltak, a versenyt és a munkájukat is rendkívül
komolyan vették.

A most második alkalommal megrendezett
válogatóversenyen azonban nemcsak a létszám, hanem a résztvevôk felkészültsége is
sokkal magasabb volt, mint elôzô évben. Az
ács és az épületburkoló szakmákban is igen
szoros eredmények születtek, a helyezéseket
csak néhány pont különbség döntötte el.

A versenyzôknek 12 munkaóra állt rendelkezésükre a versenyfeladat elkészítésre. A feszített munkatempót és a folyamatos látogatói
érdeklôdés, a nemzetközi versenyekhez hasonlóan nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is
nagy megterhelést jelentett a versenyzôk számára.

tot kellett elkészíteniük. A versenyfeladathoz a tavalyi WorldSkills, és a német nemzeti bajnokság feladatai szolgáltak mintául.
A kômûveseknek kisméretû téglával egy faltestet kellett nyersen maradó falazatként elkészíteniük, úgy, hogy a homlokzat síkjából
az „ÉVOSZ” felirat betûi 2, illetve 4 cm-re
ugrottak ki.

A feladatkiírás egyszerûsített változatát a
versenyzôk már a jelentkezés visszaigazolásakor megkapták, amibôl már tudhatták,
hogy milyen szerkezetet kell majd elkészíteniük. A verseny napján csak a tényleges
rajz, illetve méretek jelenthettek újdonságot. Az ács feladat egy kontyolt nyeregtetô
elkészítése volt, két normál szaruállással. A
burkolóknak egy 135 x 180 cm felületû, nagyon sok íves vágást tartalmazó falburkola-

A verseny elsô napján még eléggé zárt
volt a mezôny. A második napon azonban
már kezdett megmutatkozni a versenyzôk
munkatempója közti különbség. Láthatóan
elfáradtak, egyre többet kapkodtak, és ezáltal
rontottak is. Ennek ellenére az épületburkoló és az ács szakmában is viszonylag ki pontkülönbség alapján dôlt el, hogy ki lesz a
gyôztes.
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A versenyzôk egy része végzôs szakmunkástanuló volt, akik bejutottak az idei Szakma
Kiváló Tanulója (SZKT) verseny döntôjébe.
Az SZKTV döntôjét megelôzô válogató azonban csak elméleti versenybôl áll, gyakorlati
feladatot csak a döntôbe jutott versenyzôknek
kell készíteniük. Így fordulhatott elô, hogy az
Európa Bajnoki válogató épületburkoló versenyének gyôztese csak kilencedikként kerüld
be az SZKTV döntôjébe, és a csak ként ponttal mögötte végzett második helyezett pedig
az elméleti válogatás eredményeként tavaly
be sem került a döntôbe. A válogatón azonban a szakértôk által is igen nehéznek minôsített versenyfeladatot mindketten nagy gyakorlattal és precízen készítettek el, és összességében rendkívül jó minôségû munkát végeztek.
A verseny végeztével, a zsûri értékelést követôen ünnepélyes keretek közt történt meg a
helyezések kihirdetése, az oklevelek kiosztása,
valamint a szponzori ajándékok átadása. Az
ács versenyzôk részére a Jaf Holz Kft, az épületburkolók számára a Mapei Kft, míg a kômûves verseny gyôzteseinek az ÉVOSZ adott
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át jutalmakat. Emellett több cég az összes
résztvevô számára adott át apróbb tárgyjutalmakat. A VOSZ minden résztvevô számára a
szakmai profijukba illô szakkönyveket adományozott.
Szerencsére az építôipart sújtó gazdasági
nehézségek ellenére nem volt nehéz szponzorokat találunk. Az épületburkoló versenyhez a
Mapei Kft. biztosított csemperagasztót. A cég
egyébként is fontosnak tartja a szakképzés támogatást, és maguk is foglalkoznak a burkoló
szakmunkások felkészítésével és továbbképzésével. A versenyhez ezen kívül a Zala Kerámia
Zrt. biztosította a csempét, a Baranya Tégla
Kft. a téglát, a Saint Gobain Építôanyag Kereskedelmi Kft. a falazó habarcsot, a Jaf Holz
Ungarn Kft. pedig a faanyagot. Az anyagok
elôkészítéséhez, valamint a versenyhelyszín
berendezéséhez a gödi Piarista, a budapesti
Schulek Frigyes és Kozma Lajos Szakiskolák
mellett a pécsi Hanns Seidel Alapítvány
nyújtott jelentôs segítséget. A Válogatóverseny a Construma Építôipari Kiállítás keretében került megrendezésre és meglepetésünkre
több anyaggyártó, eszköz-forgalmazó, és építé-
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si vállalkozó is jelezte, hogy a következô évben részt kívánnak venni a verseny, illetve a
versenyzôk támogatásban.
Az EuroSkills – a már több évtizedes hagyományokra visszatekintô WorldSkills Szakmai Világversenytôl eltérôen – csapatverseny,
ahol az egyes szakmákban induló versenyzôk
egyéni teljesítménye mellett a csapat együttes
teljesítménye is értékelésre kerül. A háromnapos versenyen a csapattagoknak egy gyakorlati feladatot, azaz egy kisebb épületrészletet kell majd elkészíteniük.
Az NSZFI-vel között szponzori megállapodás értelmében a válogatóversenyt követôen
gondoskodni kell a kiválasztott versenyzôk
szakmai felkészítésérôl is. A tavalyi WorldSkills versenyen már mind a négy építôipari
szakmában a szakértôink részt vettek a zsûri
munkájában, így az ott szerzett szakmai tapasztalataik birtokában készítik majd fel a
versenyzôket az idei Európa Bajnokságra. A
szakmai ismeretek elsajátítása mellett azonban számos apró ötletet is ellestek a külföldi
versenyzôktôl. Például, fontos az is, hogy a

versenyzôk milyen szerszámokat vigyenek magukkal, hogyan alakítsuk ki a szerszámos-ládájukat, milyen rajzeszközökre, és egyéb apró segédeszközre lesz majd szükségük ahhoz, hogy a
versenyfeladat idôben el tudják készíteni. A
korábbi versenyeken rengeteg fotót is készítettünk, és az ott ellesett egyszerû és praktikus
eszközöket mi is megpróbáljuk majd versenyzôink rendelkezésére bocsátani. Az Építôipari
Ágazati Párbeszéd Bizottság támogatásával tavaly egy tanulmányt összeállítottunk, amely a
EuroSkills építôipari szakmacsoportjába tartozó szakmákra vonatkozóan megfogalmazza a
felkészítés menetét és tematikáját.
A Válogatóverseny a Construma Építôipari Kiállítás keretében került megrendezésre és
meglepetésünkre több anyaggyártó, eszközforgalmazó, és építési vállalkozó is felajánlotta támogatást a versenyzôk felkészítéshez.
Budapest, 2010. április 21.
Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
ÉVOSZ
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Szekció közgyûlés Esztergomban
2010. március 30-án Esztergomban tartotta éves közgyûlését a VOSZ Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és Vendéglátóipari szekciója.
A rendezvényen megvitatásra került az ágazat helyzete, a kitörési lehetôségek és az összefogás lehetséges módozatai. Elôadást tartott dr. Erdei János a Magyar Szálloda Szövetség elnöke
és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tanácsadója Kovács Imre, aki a tanulószerzôdésekrôl tájékoztatta a résztvevôket.
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Az Adóés Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal
közleménye
az egyszerûsített foglalkoztatás keretében növénytermesztési idénymunkát
végzôk alkalmazása során használatos nyomdai úton elôre elôállított
jelenléti ívvel kapcsolatban

Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló
2009. évi CLII. törvény (továbbiakban: Törvény) a növénytermesztési idénymunka keretébe tartozó munkaviszony létesítésére – az
adminisztráció csökkentése érdekében, ha a
munkavállaló nem kéri a munkaszerzôdés
írásba foglalását, illetve, ha az alkalmazás
egybefüggô idôtartama nem haladja meg a
30 napot – lehetôvé teszi a Törvény 2. sz.
melléklete szerinti JELENLÉTI ÍV (továbbiakban: nyomtatvány) alkalmazását. A
nyomtatványt a munkáltatónak szigorú
számadás alá kell vonni.
A Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 88/2010. (III. 26.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a
nyomtatványon, a Törvény 2. számú mellékletében foglalt kötelezô adatokon túl, fel kell
tüntetni az állami adóhatóság által engedélyezett sorszámtartománynak megfelelô sorszámot. A Rendelet elôírja, hogy a nyomtatvány nyomdai úton történô elôállítása az állami adóhatóság által a nyomtatvány elôállítója részére elôre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedô sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával történik és a
nyomtatvány elôállító, forgalmazó kizárólag
ezeknek a követelményeknek megfelelô
nyomtatványt értékesíthet. A nyomtatvány
elôállítója, forgalmazója köteles e tevékenységét az állami adóhatóságnak elôzetesen bejelenteni, továbbá az általa értékesített
nyomtatványt – a nyomtatvány értékesítésé-

rôl kibocsátott számla tôpéldánya alapján –
sorszám szerint nyilvántartani. A nyomtatványt elôállítóként, forgalmazóként értékesítô adóalany köteles a nyomtatvány értékesítésérôl kibocsátott számlán feltüntetni az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett
annak sorszámát is az elsô sorszámtól az utolsóig, valamint a nyomtatvány beszerzôjének
adószámát, vagy annak hiányában adóazonosító jelét. A sorszámtartományt az állami
adóhatóság a nyomtatvány elôállítójának írásos kérelmére jelöli ki.
A sorszámtartomány igénylés a már ismert
nyomdai úton elôállításra kerülô nyugta-,
számla nyomtatványok sorszámtartományának igénylésére szolgáló „Kérelem” erre a célra kibôvített részében történik, amely megtalálható a honlapon, a Nyomdai sorszámintervallumok/Letölthetô dokumentumok/Kérelem a
nyomdai úton elôállításra kerülô nyugta-, számla
és jelenléti ív sorszámtartományának kijelöléséhez
néven. A kérelmet az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal Ellenôrzési Fôosztályhoz
(1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) kell eljuttatni, amely az APEH-hoz történô beérkezést
követô 30 napon belül kijelöli a sorszámtartományt és azt idôszakos rendszerességgel –
nyomtatvány elôállítónként – az internetes
honlapján közzéteszi.
Tájékoztatom a nyomtatvány elôállítókat és
forgalmazókat, hogy a JELENLÉTI ÍV forgalmazásáról negyedévenkénti adatszolgáltatatást
NEM kell benyújtani.
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Szlovéniai gazdasági-üzleti hírek

2010/8.
1. Az UMAR gazdaságkutató intézet 2010.
áprilisi becslése szerint 2010-ben (a 2009. évi
7,8%-os visszaesés után) a szlovén GDP
0,6%-os növekedésére lehet számítani. Az
intézet 2009 ôszén még 0,9%-os növekedést
jelzett 2010-re. Az alacsonyabb becslés okát
az UMAR az export felvevô piacokon tapasztalt, a vártnál lassúbb növekedésben jelölte
meg. Az áru- és szolgáltatás kivitel, elsô sorban közlekedési szolgáltatások viszonylag kedvezô alakulása miatt 4,3%-kal nôhet (2009:
15,6%.-os csökkenés), a behozatal 4,1%-kal
lehet magasabb, mint tavaly. A magánfogyasztás, amely 2009-ben 1,4%-kal mérséklôdött, 0,5%-kal lesz alacsonyabb, egyebek közt
a kedvezôtlen munkaerô-piaci helyzet miatt:
a foglalkoztatottság már 2009-ben 2,5%-kal
esett vissza, 2010-ben pedig várhatóan 2,3%kal csökken, fôként az építôiparban. Így a regisztrált munkanélküliek aránya 11,1%-ra,
azaz a 2009, évinél 2 százalékponttal magasabbra nôhet, s e téren 2012 elôtt nem is várható lényeges javulás. A közületi fogyasztás
növekedése sem lesz 0,6%-nál magasabb,
mert a költségvetési egyenleg romlásának elkerülése érdekében nem nônek az állami beruházások. Az infláció 2010 végére 1,3% lehet. Az intézet vezetôje szerint négy-öt évre
van szükség ahhoz, hogy a szlovén gazdaság a
fô mutatók tekintetében elérje a válság elôtti
szintet.
(Veèer, április 12.)
2. Az Amerikai Gazdasági Kamara 2010. április 8-i, ljubljanai ülésén felszólaló Šamuel
Žbogar külügyminiszter öt, még ebben az évben teljesítendô célt jelölt meg az szlovén külés külgazdasági politika számára:
– ratifikálni kell a horvát-szlovén határral
kapcsolatos választott bírósági szerzôdést,
„fejleszteni szükséges a Horvátországgal,

–

–

–

–

mint Szlovénia természetes gazdasági partnerével, s valószínûleg a legközelebbi új
EU tagállammal fennálló együttmûködést”;
a többi szomszéddal, Olaszországgal,
Ausztriával és Magyarországgal, „amelyekkel kapcsolatban Szlovéniának vannak
nyitott ügyei, fôként a nemzeti kisebbségekkel összefüggésben”, ezeket rendezni
kell, és a kapcsolatok további mélyítésére
van szükség;
erôsíteni kell Szlovénia szerepét Délnyugat-Európával (értsd: a Nyugat Balkánnal) kapcsolatban. Szlovén részrôl számos
javaslatot terjesztettek elô, ezek közül a
legújabb a 2010 márciusában, Horvátországgal közösen kialakított ún. Brdo-i Folyamat, amely a térség országainak szorosabb gazdasági és politikai együttmûködésére vonatkozik;
meg kell felelni a globális kihívásoknak,
mint a környezetvédelem, a migrációs
ügyek stb.;
a gazdasági diplomáciát a szlovén külügyminisztérium legfontosabb tevékenységnek, „elsô számú prioritásának” nevezte
(megjegyzés: a külgazdaság Szlovéniában a
külügyminisztériumhoz tartozik), és kijelentette: a külképviseleti hálózatnak hozzá kell járulnia a vállalkozások exportsikeréhez és elô kel segítenie a külföldi beruházások növekedését Szlovéniában. Ezt
akár a legmagasabb szintû tárgyalásokkal,
azokat gazdasági együttmûködési tartalommal megtöltve kell elôsegíteni. Újabb szlovén üzleti klubokat kell létrehozni a partner országokban tevékenykedô szlovén üzletemberek közremûködésével (a jugoszláv
utódállamokban és pl. Magyarországon is
mûködik már ilyen). A folyamatban „azok
a nagykövetségek is részt vesznek, amelyeket olyan országokban nyitottunk, amelyekre egy éve még csak nem is gondol-
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tunk”. Országok említése nélkül érzékeltette, hogy a fejlôdô világ egyes államaira
gondolt, ahol a segélyhitelezés fontosságát
is kiemelte.
(Poslovni Dnevnik, április 9.)
3. A szlovén szaksajtó úgy véli, Borut Pahor
kormányfô még akkor nehéz helyzetben lesz,
ha sikerül megoldania az április elején-közepén kibontakozott koalíciós válságot (az LDS
liberális párt esetleg kiválhat a koalícióból).
A szakszervezetek ugyanis (a szlovén önállóság viszonylag rövid történetében már sokadszor) sztrájkhullámmal és tömegtüntetéssel fenyegetôznek, ha a kormány nem módosít reformtervén. Az érdekképviseletek fôként a
nyugdíjreformot ellenzik, amely a férfiaknál
65, a nôknél 63 évre emelné a nyugdíjkorhatárt, a munkaviszonyban töltött évek számát
pedig egységesen 40 évben határozná meg. (A
jelenlegi korhatár, munkaviszonytól függôen
férfiaknál 58-65, nôknél 57-61 év, a nyugdíjazáshoz szükséges, munkaviszonyban töltött
évek, a korhatárral arányosan, 15-40 év között váltakozhatnak). A kormány szerint a szigorítás nélkül a nyugdíjrendszert az összeomlás fenyegeti. A tervek közt szerepel az elbocsájtásra vonatkozó, a munkáltatókra nézve
igen szigorú szabályok enyhítése is. A problémákról folyamatosan tárgyal a GazdaságiSzociális Tanács (az érdekegyeztetô tanácsnak megfelelô testület), s várhatóan megbeszélésre kerül sor a miniszterelnök és a szakszervezetek között is.
(Finance, április 12.)
4. Bizonytalanná vált számos, a szlovén kormányfô 2009. novemberi líbiai látogatása során bejelentett építôipari beruházások egy
részének sorsa. A több milliárd EUR összegû
projektek megvalósítását az akadályozza, hogy
a líbiai beruházók nem fogadják el az álaluk
ismeretlennek tartott Nova Ljubljanska
Banka garanciáját, ragaszkodnak az Unicredit (melyben a líbiai központi banknak is részesedése van), vagy neves svájci, német,
brit, olasz bankok garanciájához. A szállodák, kórházak, lakótelepek építésérôl elvben
megállapodott cégek (Riko, Vegrad, Primorje
stb.) hosszabb ideje tárgyalnak a részletekrôl.
A szlovén állami garanciát biztosító SID bank
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(a magyar Eximbanknak és a MEHIB-nek
megfelelô intézmény) 1,2 milliárd EUR-val
lenne képes hozzájárulni az ügyletekhez, de ez
nem fedezi a szükséges összeget. A helyzetet
súlyosbítja (mert a líbiai fél bizalmatlanságát
növeli), hogy számos szlovén cég az elôzetes
tárgyalások során nem titkolta: a líbiai elôlegbôl hazai adósságait törleszti, s csak ezt követôen lesz „szanált” helyzetben. Szlovén részrôl
ezzel szemben a líbiai fél határozatlanságát,
nehézkes tárgyalási stílusát hangsúlyozzák,
bár hozzáteszik: a szlovén építôipar jelenlegi
partnerei közül Líbia azon kevesek közé tarozik, amelyek valóban rendelkeznek a szükséges pénzügyi forrásokkal. Az Unicredit garanciájával rendelkezô útépítô SCT van a
legkedvezôbb helyzetben, mert 333 millió
EUR összegû beruházásának elôlegét a líbiai
fél rövidesen átutalja. A szlovén szaksajtó által „megalomániásnak” nevezett, Tripoli és
Benghazi közötti, nyolcsávos autópályára vonatkozó projektbe egy másik szlovén vállalat,
a ljubljanai Neimar Invest is bekapcsolódik.
(Finance, április 12., Poslovni Dnevnik, április 13.)
5. A Standard and Poors „S&P Eurozone
Government Board Index”-ébe bevonta a
szlovén államkötvényeket is. A ljubljanai
pénzügyminisztérium errôl szóló közleménye
hangsúlyozza, hogy e lépés növeli Szlovénia
ismertségét és elismertségét az uniós és más
nemzetközi kötvénypiacon. Az S&P eddig az
osztrák, belga, finn, francia, német, görög, ír,
olasz, holland, portugál és spanyol, illetve májustól a szlovák államkötvényt vonta/vonja be
az indexszámításába, melyben csak az eurót
már bevezetett országok állampapírjai vesznek részt.
(Poslovni Dnevnik, április 13.)

2010/9
1. A szlovén kormányon belül és a tulajdonosok közt is vita folyik a legnagyobb kereskedelmi bank, a Nova Ljubljanska Banka részbeni eladásáról. Mitja Gaspari (volt jegybanki kormányzó), európai ügyi és fejlesztési miniszter támogatja az ügyletet, Franc Kriz̆anic̆
pénzügyminiszter azonban ellenzi. A kérdés-
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ben Borut Pahor miniszterelnök támogatását
élvezô Gaspari ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy (bár az NLB „az állam stratégiai beruházásainak egyike”), a banknak az
NLB vezetése által szükségesnek tartott,
összesen 220-250 millió EUR összegû feltôkésítése nem növelheti az államadósságot, az
tehát nem történhet állami forrásból. A pénzügyminiszter ezzel szemben a legfontosabbnak a többségi állami tulajdon megtartását
tekinti, s úgy véli, hogy a piaci forrásból való
feltôkésítésrôl szóló döntéssel megindulna az
ennek feladására vonatkozó spekuláció. A
pénzügyminiszter szerint az NLB 50%-os tulajdonosa, az állam kötelessége feltôkésíteni a
bankot. Jelenleg több forgatókönyv létezik:
az egyik szerint az állam 25% plusz egy részvénnyel megtartaná az ellenôrzés jogát. Ennek során 110-125 millió EUR-val járulna
hozzá a feltôkésítéshez. A másik változat szerint a belga KBC az állam részleges „kivonulásával” egyidejûleg értékesítené 30%-os részesedését az NLB-ben, a harmadik változat a
bank valamennyi részvényének tôzsdére bocsátásáról szól, míg olyan variáns is létezik,
amely szerint a KBC, a helyzetet kihasználva
megvalósítja régi célját, és 51%-os tulajdont
szerez az NLB-ben. (Errôl csupán akkor mondott le, mikor 2008-ban, az állami szervek ellenállása miatt nem tudta megszerezni a többségi tulajdont. A válság kezdetén az Európai
Bizottság azért járult hozzá ahhoz, hogy az
NLB állami támogatást kapjon, mert a KBC
kilátásba helyezte kivonulását a szlovén bankból, így az NLB jelezte, hogy e magán forrásból nem juthat tôkéhez. Ezért most az ügyben
ismét a Bizottsághoz kellene fordulni). Ez
esetben nem az állam, hanem a jövôbeni
többségi tulajdonos végezné a feltôkésítést.
Az NLB 2010 májusában tartja azt a közgyûlést, amelyen döntés születhet a kérdésben.
(Finance, április 19.)
2. Az IFC (International Financial Corporation, a Világbank csoport tagja) az eredetileg
igényelt 50 millió helyett csak legfeljebb 30
millió EUR-val járul hozzá a Gorenje konszern adósságainak rendezéséhez. A konszern összesen 150 millió EUR hosszúlejáratú kölcsönre tart igényt: az említett 30 millión felül 100 millió EUR-t egy, az IFC által

vezetett bankszindikátus ad. A fennmaradó
20 milliót a Gorenje az EBRD-tôl remélte
megkapni, ez azonban, úgy tûnik, nem járt sikerrel (a bank az érdeklôdésekre kitérôen válaszolt), így a konszern valószínûleg tôkeemeléssel, a meglévô tulajdonosoktól juthat hozzá az összeghez, amelyet szerkezetátalakításhoz, korszerûsítéshez venne igénybe. A konszernnek 2009-ben fél milliárd EUR pénzügyi
tartozása, s mintegy 400 millió EUR tôkéje
volt, foglalkoztatottainak száma két év alatt
600 fôvel csökkent, bár Szlovéniában, Szerbiában és Csehországban összesen még mindig
10.675 fôt foglalkoztatott. A válság hatását
azonban, fôként a viszonylag elavult termelési szerkezet miatt, erôteljesen megérezte. A
szaklapok szerint az új helyzetben nem zárható ki a tulajdonosi szerkezet átalakítása sem,
ami a domináns állami tulajdon helyett a magántôke bevonását jelentheti.
(Poslovni Dnevnik, április 19. és április 20.)
3. A Petrol konszern Felügyelô Bizottsága,
2010. április 21-i ülésén elfogadta az energetikai vállalat 2010-2014. évi stratégiai fejlesztési tervét. A nem kevesebb, mint nyolc hónapi munka eredményeként készült elképzelés szerint a nettó nyereségnek 2014-re évi
10%-kal, 100 millió EUR-ra kell növekednie,
az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték
100 ezer EUR-ra emelkedik, az üzemanyagtöltô állomások száma 600-ra, azaz egy harmadával bôvül. A konszern, „agresszív üzletpolitika alkalmazásával”, fôleg a volt Jugoszlávia piacaira koncentrál: Macedónia kivételével a térségben mindenhol jelen van, és
úgy kívánja növelni piaci részesedését, hogy
sehol se kerüljön a harmadik helynél lejjebb.
Hozzáteszik ugyanakkor, hogy e tervek megvalósítása függ az USD árfolyamától, a kôolajtermékek világpiaci helyzetétôl, a világpolitikai eseményektôl, a szlovén gazdasági
növekedésétôl és más külsô, a cég gazdálkodását befolyásoló külsô tényezôktôl. Törekednek azonban a hozzáadott érték gyorsabb növelésére, s hogy „hatékonyabb beruházási politikájukkal javítsák a Petrol csoport anyagi
helyzetét”.
A szakértôk többsége szerint az elképzelés
túl általános, kevés konkrétumot tartalmaz.
A Petrolnak nincs lehetôsége vertikális in-
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tegrációra (termelés-feldolgozás-értékesítés),
mert az európai piacot a nagy vállatok már
felosztották. Egyetlen lehetôség a horizontális
bôvítés (az értékesítésen belüli terjeszkedés),
vagyis a töltôállomások számának növelése, s
a piaci részesedés ez úton történô fokozása. Ez
azonban csak megvásárlással történhet, s
nagy kérdés, hogy lesz-e, s ha igen, milyen
áron ilyen „célpont”. A kiszemelt cég(ek)
helytelen megválasztása, vagy a túl magas ár
veszteséget eredményezhet, s veszélyeztetheti
az egész terv megvalósítását, teszik hozzá az
elemzôk.
(Veèer, április 22.)
4. A szlovén építôipar, a válságos helyzet ellenére sem számíthat különleges, csupán az
erre az ágazatra vonatkozó állami támogatásra. „A klinikai halál állapotában lévô cégeknek azonban állam mesterséges lélegeztetéssel
segítséget nyújthat”, mondta a miniszterelnök
egy banki és vállalati vezetôk részvételével
tartott összejövetelen, a részletek közlésétôl
(mely cégekrôl és milyen intézkedésekrôl lehet szó) azonban elzárkózott. Az iparágban általános meggyôzôdés, hogy az igen nagy tartalékkal rendelkezô autópálya építô cégek (pl.
Vegrad) nem kapnak több állami támogatást.
A bankoknak a tanácskozáson jelen lévô képviselôi szerint a zömmel állami tulajdonú bankoknak (SID, NLB, NKBM stb.) elegendô
forrásuk van a hiteligények kielégítésére, s
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úgy tûnik, a kormány e források allokációját
eleve átengedte a pénzintézeteknek. A vállalatok ezzel szemben azt kifogásolták, hogy a
bankoknak nincs elképzelésük sem a hitelválság, sem a gazdaság egyéb gondjainak megoldására, ezért közvetlen állami beavatkozást
sürgettek.
A kérdést az teszi idôszerûvé, hogy a szlovén
pénzügyminisztérium a napokban készíti el a
gazdasági társaságoknak nyújtható, összesen
50 millió EUR állami beruházási hitel nyújtásáról szóló rendeletének javaslatát.
5. Szlovénia washingtoni nagykövete, a ljubljanai Mûszaki Fejlesztési Intézet vezetôjével
együtt április közepén látogatást tett a Szilícium völgyben. Az Intézet „Brezmejnik”
(„Határtalan”) elnevezésû, fôként fiatal szakembere csoportjainak szóló terve szerint ugyanis tizenegy, még 2009-ben kiválasztott,
konkrét fejlesztési tervvel rendelkezô szlovén
cég ifjú szakemberei 2010 ôszétôl állandó vállalati képviselôként telepednek le Kaliforniában. A projekt keretében tartós együttmûködés alakult ki a helyi vállalkozók érdekképviseleteivel is; nem egy közülük tevôlegesen
segíti a terv megvalósítását.
(Veèer, április 22.)
Készítette:
dr. Szûcs R. Gábor
Magyar-Szlovén Üzleti Tanács
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13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003.évi
LXXXVI. törvény végrehajtásáról

101/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet
Az elemek és akkumulátorok hulladékainak
visszavételérôl szóló 181/2008. (VII. 8.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos Magyar Törvények és Rendeletek
2010. február

Magyar Közlöny 49. szám

83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról,
számításáról és közzétételérôl
Magyar Közlöny 43. szám

107/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérôl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.)
Korm. rendelet módosításáról
Magyar Közlöny 51. szám

6/2010. (III. 29.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékérôl
113/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet
Magyar Közlöny 45. szám

92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
Az iparbiztonsági ellenôrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
Magyar Közlöny 47. szám

A közbeszerzési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról és az átláthatósági biztosok nyilvántartásának vezetésérôl
Magyar Közlöny 52. 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
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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

40

Tájékoztató

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
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Elnök: Ádám Imre
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.:
46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160)
voszborsod@upcmail.hu
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
Elnök: Fajszi Lajos
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 21. (Tel.: 74-510-593
vosztm@t-online.hu
Vas megye
Elnök: Szônye József
9700 Szombathely, Fô tér 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

KVBSZ

Bp.i Regionális

Duna u. 55.

Budafok–Tétény 1221 Budapest
Ált. Ipartestület

Mária Terézia u. 60.

FUVOSZ-Bpest

1215 Budapest

Szentpéteri kapu 80.

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

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

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

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

fuvosz@fuvosz.hu

szkartya@chello.hu

v.agi@szkvoszbp.t-online.hu

koblos.kati@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

20-501-1962

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%

Kedvezmények
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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
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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%

Kedvezmények
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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%

Kedvezmények
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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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