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Május

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

Szervezeti Hírek
VOSZ iroda tölti ki: .....................................................................................................
Számla száma:...............................................................................................................
Befizetési dátum és a csekk száma:...............................................................................
Beléptetô megye: ..........................................................................................................

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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

✄

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

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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A 2010. évi VOSZ Küldöttgyûlés
dokumentumai
Résztvevôk:

A VOSZ Ügyvezetô Elnöke és a Társelnökök
A VOSZ Ellenôrzô Bizottságának Elnöke és Tagjai
A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei
A VOSZ Területi Szervezeteinek Elnökei
A VOSZ Címzetes Társelnökei
A VOSZ Területi Szervezetek és Országos Szekciók Küldöttei

Helyszín:

Hotel Tulip Inn Budapest Millennium
1089 Budapest, Üllôi út 94-98.

Idôpont:

2010. május 13. (csütörtök), 10:00 órai kezdettel

Regisztráció:

9:00 – 10:00 óra között

A Küldöttgyûlés napirendi javaslata
1. Beszámoló a VOSZ 2009. évi tevékenységérôl, javaslat a 2010. évi fontosabb célkitûzésekre
Elôadó: Gablini Gábor soros elnök
2. Beszámoló a VOSZ 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
3. Javaslat a VOSZ 2010. évi költségvetési elôirányzatára
Elôadó: Dávid Ferenc fôtitkár
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4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
2010. évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Elôadó: Bartha Ferenc,
az Ellenôrzô Bizottság elnöke
5. Egyebek

A VOSZ hatályos Alapszabálya szerint a meghirdetett Küldöttgyûlést határozatképtelenség esetén – azonos napirenddel és azonos helyszínen – 2010. május 13. napján 11:00 órai kezdettel ismételten összehívjuk. Az ismételten összehívott Küldöttgyûlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.

Beszámoló
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének
2009. évi tevékenységérôl
és a 2010. évi fontosabb célkitûzésekrôl
A legyengült magyar gazdaságot felkészületlenül érte a világgazdasági krízis. Arra természetesen nem volt esély, hogy kivonjuk magunkat a globális folyamatok hatása alól, de egy
egészséges szerkezetû gazdaság – valószínûleg nem szenvedett volna annyi kárt, mint a
miénk. Az évtized elején hazánkat a térség
vezetô államaként tartottak nyilván, de az elmúlt években a hibás gazdaságpolitikai döntések sorozatának következtében versenytársaink megelôztek minket.
A pénzügyi válság Magyarországot az EU
országainak többségénél erôteljesebben érintette. 2008 szeptembere után a nemzetközi
pénzügyi befektetôk világszerte jelentôsen
csökkenteni kezdték a kockázatosabb befektetéseiket. Ez a magas állami- és külsô adósság-

gal rendelkezô magyar gazdaságot igen erôteljesen érintette: az államháztartás piaci finanszírozása ellehetetlenült, a forint a régió egyik
legerôteljesebben gyengülô devizájává vált, a
magas deviza-hitelállomány miatt a bankrendszer likviditásával és fizetôképességével
kapcsolatban is kérdôjelek merültek fel
A 2009. évben a bruttó hazai termék közel
7 százalékkal csökkent, a munkanélküliség
szintje megközelítette a 11 százalékot, ezzel
párhuzamosan a munkaképes magyar lakosság
aktivitási rátája csaknem 56 százalékra csökkent, amely érték az EU- 27-ek viszonylatában sereghajtó helyet jelent. (Kormányzati
elôrejelzés szerint a 2010. évben a GDP már
„csak” 0,6 százalékkal mérséklôdik, de a munkanélküliség szintje további 1,0 – 1,2 százalék-
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kal emelkedhet.) E számok és a gazdasági elôrejelzések alapján levonható az a következtetés, hogy hazánk gazdasági kibontakozása
hosszabb idôt vesz igénybe, azaz a reálszféra
pangása tartósnak ígérkezik.
Nehezítette Magyarország helyzetét a
2009. tavaszán kialakult bonyolult politikai
helyzet és a nem minden zavar nélküli kormányfô-váltás. Egyetértettünk az elmúlt év
áprilisban alakuló új kormány azon felismerésével és szándékával, miszerint a felelôtlen
költekezésbôl, az eladósodásból nem lehet
hosszú távon, fenntartható módon mûködni.
Álláspontunk szerint a válságkezelô kormány
a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében
tett, népszerûtlen, de Magyarország túlélését
szolgáló és indokolt lépéseket, amelyek elismerésre méltók (pl.: a 13. havi nyugellátás intézményének felfüggesztése, a közszolgálati
jogviszonyban lévô munkavállalók 13. havi
illetményének megszüntetése, az öregségi
nyugdíjkorhatár emelése, a GYES idôtartamának lerövidítése stb.).
Az említett intézkedéseket Szövetségünk
támogatta, mint ahogy egyetértettünk az élômunka-terhek – így a társadalombiztosítási járulékok csökkentésével, a tételes EHO 2010.
január 1-i megszüntetésével – mérséklésével.
Sajnálattal konstatáltuk, hogy ezzel egy idôben radikálisan növekedett a rehabilitációs
hozzájárulás mértéke (a korábbi érték ötszörösére emelkedett) és azt, hogy a jövôben a természetbeni juttatások csaknem teljes körét
adó- és járulék elvonás terheli. Így a várható
pozitív hatások eliminálódtak, az üzleti szférát
érintô intézkedések többsége nem élénkítette
a gazdaságot. A munkabérek bruttósítása következetlenül valósult meg, az üzemanyagok
jövedéki adójának két lépcsôben történô
emelése kifejezetten károsan hatott.
Az „Út a munkához” elnevezésû program
szociális megközelítésbôl lehetett/lehet szimpatikus, de a mûvi – védett – munkahelyek
állami támogatásból való létrehozása drága, s
nem jelent megoldást az alacsony képzettségû
emberek tartós foglalkoztatásának biztosítására. A munkahelymegôrzô támogatási rendszer
lassan és következetlenül érvényesült.
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A reálszférát a 2009. évben a tompultság
és a visszaesés jellemezte. A bel– és külpiacok szûkülése, az elkölthetô jövedelmek csökkenése, a finanszírozási források megcsappanása következtében a reálgazdaság negatív pályára kényszerült. A végrehajtó hatalom a
költségvetési egyensúlyi állapot fenntartása és
az államadósság további növekedésének
megállítása érdekében „feláldozta” a versenyképesség helyreállítását, elodázta az üzleti
szektor dinamizálását.
Míg közeli és távoli versenytársaink az
élénkítés érdekében konszolidált költségvetésükbôl állami pénzeszközöket „pumpáltak” az
értékteremtô gazdaságba, addig Magyarország
az állami kiadások csökkentésére és a magas –
elsôsorban vállalkozói - adószint megtartására
kényszerült.
A költségvetési kiadások szûkítése úgy valósult meg, hogy a strukturális reformok (államigazgatási - és önkormányzati rendszer,
egészségügy, oktatás) végrehajtásához a válságkezelô kormány szinte hozzá sem kezdhetett, hiszen sem ideje, sem pedig politikai támogatottsága nem volt.
A VOSZ képviselôi az elmúlt évben valamennyi formális és informális gazdasági fórumon szorgalmazták a versenyképességi
szempontok elôtérbe helyezését. Folyamatosan kommunikáltuk: az indokolatlanul drága,
bürokratikus és lassú állami és önkormányzati
rendszer „elszívja a levegôt” a hazai vállalkozások elôl, elveszi a kedvet az új kezdeményezésektôl és elsorvasztja a ma még talpon lévô
cégeket. Sajnos folyamatosan „ellenszélben
hajóztunk”, mivel az erejét és önbizalmát
vesztett, a fizetésképtelenség határára érkezett
országban az üzleti szféra céljai, törekvései és
konstruktív javaslatai háttérbe szorultak.
I.
Közremûködés a jogalkotási,
gazdaságirányítási folyamatban
Az érdemi társadalmi párbeszéd és szakmai érdekegyeztetés nehézségei ellenére a Szövetség
képviselôi és az érdekkörébe tartozó szakmai
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szövetségek a legjelentôsebb kulcsterületeken
kifejtették álláspontjukat.
• 2009. májusában tárgyalta az Országos Érdekegyeztetô Tanács a 2009. év második
félévére és a 2010. évre vonatkozó adó- és
járuléktörvények tervezeteit. Mint a bevezetésben említésre került: a vállalkozók terheinek érdemi csökkentésére nem kerülhetett sor, mivel kormányzati szándék szerint
elsôrendû célként az ország fizetôképességének megôrzése, az államháztartási hiánycélok megvalósítása állt.
Részeredményként értékelhetô, hogy sikerült elérni a belföldi szállásszolgáltatás kedvezményes áfa-körbe sorolását és a stratégiai jellegû fuvaros szakma érdekében sikerült néhány engedményt kicsikarni a külföldi napidíj és az üzemanyag megtakarítás
kedvezményes adóztatása terén. Ugyancsak eredménynek minôsíthetô, hogy a
meleg étkezési és az üdülési utalvány nem
került a 90 százalék feletti adó – és járuléksávba, hanem sikerült azokat átmenteni a
25 százalékosba.
• Az adó - és járuléktörvény elfogadását követôen, így azoktól elszakítva került sor az
ôsz folyamán a költségvetésrôl szóló törvény tervezetének vitájára. Miután az adó–
és járulék törvények júniusi elfogadásával a
költségvetés „bevételi lába” determinálttá
vált, érdemi vita már nem alakulhatott ki.
Az elfogadott költségvetési törvény konzervatívnak minôsíthetô: elôtérbe helyezi
az egyensúlyi követelményt, de érzékelhetô
(értékelhetô) lépéseket nem tesz az üzleti
szektor dinamizálása és a struktúraváltás, a
reformok megvalósítása érdekében.
A konzultációk során a VOSZ képviselôje
több alkalommal szorgalmazta az állami, illetve önkormányzati tulajdonban levô vállalatok mûködésének racionalizálását és
központi dotálásuk csökkentését is. A költségvetési törvény elfogadásával ez irányú
törekvéseink részben teljesülhetnek: reményeink szerint a 2010. évben a közösségi
közlekedés területén már érzékelhetô lesz
az ésszerû gazdálkodás néhány eredménye.

• A minimális bér emelésére és a 2010. évi,
vállalkozási szintû átlagkereset növelésre
irányuló tárgyalások szeptember végétôl
december 1. napjáig tartottak. A munkaadói oldal szóvivôje az említett témakörben a VOSZ képviselôje volt. Alapvetésként kezeltük, hogy
a) többéves, országos szintû bérmegállapodást a munkaadói szervezetek nem kötnek,
b) a legkisebb havi munkabér kivételével
a bérjövedelmek vonatkozásában nem
következhet be reálérték növekedés (e
bértarifánál is csak rendkívül szerény),
c) a 2010. évre vonatkozóan kizárólag a
gazdaság helyzetével szinkronban lévô
irányszámok fogalmazhatók meg.
Erôs szakszervezeti és kormányzati pressziótól kísérve írtuk alá az egy évre vonatkozó
megállapodást 2009. december hónap 1.
napján. A 2010. évi havi legkisebb munkabér összege: 73.500,-- Ft/hó/fô, a garantált
bérminimum összege: 89.500,--Ft/hó/fô, a
vállalkozási szintû keresetajánlás csak az
alacsony átlagkeresetûek vonatkozásban
fogalmaz meg kiegyensúlyozó jellegû iránymutatást. (Veszteséges vállalkozások esetében – záradék formájában, a VOSZ kezdeményezésére – nyolc munkaadói szervezet
nem javasol béremelést a 2010. évben.)
• A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló
2009. évi LXXVII. törvény egyik rendelkezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (továbbiakban: VOSZ) a
Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához benyújtott indítványában kérdôjelezi
meg. Álláspontunk szerint a megkifogásolt
törvényi hely több vonatkozásban is sérti
Alkotmányunkat. Ezért kértük fel a bírói
testületet az inkriminált rendelkezések
utólagos normakontrolljára és megsemmisítésére.
Kifogásoljuk, és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a nem megfelelô módon definiált
tevékenység piaci értéke kifejezés szerepel
az elfogadott törvényben, és ez a tartalmilag nem tisztázott fogalom képezi annak
alapját, hogy a társadalombiztosítási járulé-
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kot nem a ténylegesen kifizetett jövedelem, hanem a munkakör, illetve a „tevékenység piaci értéke” után kell megfizetni.
Az értelmezhetetlen, végrehajthatatlan és
meghatározatlan, - vagy rosszul meghatározott - jogfogalom a jogállamiság és jogbiztonság sérelmét okozza. (Alkotmány 2.§
(1) bekezdés).
A hivatkozott törvény felhatalmazó rendelkezést nem tartalmaz, így nem tudható:
milyen szabályok és iránymutatások alapján lehet és kell a járulékalapot meghatározni. Az APEH vagy az ÁFSZ által készített, a jövôben kiadásra kerülô útmutató,
körlevél vagy leirat nem minôsülhet jogforrásnak, így alkalmazásuk elfogadhatatlan.
Az Alkotmány 9. § (2) bekezdése szerint "a
Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a
vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát." A tevékenység piaci értékének
meghatározhatatlansága a vállalkozás szabadságának alkotmányos jogát sérti, mivel a vállalkozás költségeinek tervezését lehetetlenné teszi. A fogalom meghatározhatatlanságából adódóan a (leendô) vállalkozó számára nem, vagy csak nagyfokú bizonytalansággal állapítható meg, hogy a
vállalkozásával milyen közgazdasági feltételrendszerbe léphet be, illetve milyen keretek között mûködik.
Az új szabályozás sérti az Alkotmány 70/I.
§-ban foglalt azon rendelkezést, mely szerint " minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezô
szervezet köteles a jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelôen a közterhekhez
hozzájárulni." A természetes személy fôtevékenységére vonatkozó díjazás, mint átlagosan képzett mérték nem tekinthetô
konkrétan meghatározott alapnak, jövedelemnek.
Mindezek alapján fordult a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához,
ismételten hangsúlyozva, hogy Szövetségünk elutasítja a jogállami követelmények-
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kel össze nem egyeztethetô szabályozási
megoldás alkalmazását.
• 2009. decemberében soros elnöki levélben
kértük a pénzügyminisztert és az APEH elnökét, hogy a karácsonyi vásár során ellenôrzéseik alkalmával következetesen járjanak el az engedély nélküli árusokkal
szemben, ugyanakkor ne zaklassák a tisztességes kereskedôket.
• A kereskedelmi törvény módosítására is
több alkalommal tettünk javaslatokat, de
azokat a gazdasági kormányzat nem méltányolta.
• 2010. januárjában az adófizetôk pénzébôl
fenntartott, monopolhelyzetben mûködô,
eladósodott és tartósan veszteséges állami
és önkormányzati közszolgáltató vállalatok
sztrájkolói lehetetlenné tették a fôváros, illetve a fôváros vállalkozóinak és lakosságának közlekedését. Munkabeszüntetésükkel
súlyos károkat okoztak valamennyi magyar
állampolgárnak, s a biztonságos közszolgáltatás nyújtása helyett az adózó vállalkozók
és munkavállalók forintjait pazarolták el,
értelmetlen módon. A Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége 2010.
január 22- én az Országos Érdekegyeztetô Tanács plenáris fórumán kezdeményezte a sztrájkról szóló törvény módosítását annak érdekében, hogy az ország lakossága és vállalkozói biztosan hozzájuthassanak az általuk megfizetett alapvetô közszolgáltatásokhoz. A VOSZ nem a törvény
egyoldalú szigorítását szorgalmazta. Indítványunknak nem volt célja a munkavállalói jogok csorbítása. Pontosítani szerettük
volna a törvény elôírásait, tisztázni akarjuk
a vitában álló felek kötelezettségeit és jogait.
• A VOSZ - az Országos Érdekegyeztetô Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény által megkövetelt kritériumrendszernek
megfelelve - 2010. január 18. napjától hatósági bizonyítvánnyal is igazoltan vehet
részt az intézményesített érdekegyeztetés
legmagasabb fórumának (OÉT) jövôbeni
munkájában.
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• Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének kezdeményezésére alkotmányossági analízist és alkotmánybírósági indítványt készíttettünk az ún. "Biztos kéz"
néven közismertté vált fedezetkezelôi szabályozás ellentmondásai témakörben.
• A VOSZ tisztségviselôi, képviselôi és munkatársai - a korábbi évek gyakorlatának
megfelelôen - az Országos Érdekegyeztetô
Tanács plenáris és szakbizottsági ülésein kívül is aktívan részt vettek az intézményesített társadalmi párbeszéd egyéb fórumainak
munkájában. (Gazdasági Egyeztetô Fórum,
Gazdasági és Szociális Tanács, Munkaerôpiaci Alap Irányító Testülete, NFT Szakértôi Bizottság, Országos Felnôttképzési Tanács, Munkaügyi Ellenôrzést Támogató
Testület, Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács, Regionális Munkaügyi Tanácsok stb.)

II.
Szövetségi munka, szervezési tevékenység
• A beszámolási év elsô felében indítottuk
útjára az elektronikus úton közzétett
„VOSZ Hírlevél” -et, amely a 2009. évben
43, a 2010. évben április 06. napjáig bezárólag 12 alkalommal került kiadásra, illetve terjesztésre. Az online levél elsôsorban
gyorsinformációkat közöl, de szabadon
használjuk közlemények, pályázatok, üzleti
ajánlatok és rendezvények rövid ismertetésére is. Eddigi tapasztalatunk alapján a levél kedvelt a vállalkozók körében. A hírlevelet vállalkozó tagjainkon kívül eljuttatjuk a Szövetség tisztségviselôihez is, s
ugyancsak közvetlenül elérhetik a „VOSZ
Pont” takarékszövetkezetek, illetve internetes oldalunk minden látogatója is.
• A 2009. év második felétôl új formában, új
szerkezetben és kibôvült tartalommal látható/olvasható honlapunk, amelyrôl egyszerû „klikkeléssel” megtekinthetôk területi- és partnerszervezeteink weblapjai is. A
honlapról a hírlevél is elérhetô. Az elindított VOSZ üzleti partner keresô szolgálta-

tása megjelenik a web-lapunkon is, amellyel VOSZ tagok ajánlhatják kedvezményes szolgáltatásaikat a többi VOSZ tagnak.
• Tradicionális újságunkat („VOSZ Hírek”)
továbbra is a szövetségi munkatársak szerkesztik, vállalkozó tagjaink és tagszövetségeink külön térítési díj nélkül jutnak hozzá. A 2010. év elején külön szám keretében
gazdaságpolitikai összeállítást tettünk közzé.
• 2009. ôszén hat megyeszékhelyen (Eger,
Tatabánya, Kaposvár, Veszprém, Salgótarján, Szolnok) médiapartnerünkkel és a megyei elnökökkel közösen "Hallatjuk a
hangunkat!" címmel vállalkozói fórumokat tartottunk, ahol a helyi vállalkozókon
kívül részt vettek a városi és megyei önkormányzati vezetôk is. A rendezvényeken
szakmapolitikai kérdések vonatkozásában
tájékoztattuk a hallgatóságot a VOSZ álláspontjáról, és közvetlenül ismereteket
szereztünk a vállalkozók által legsürgetôbbnek ítélt változtatási igényekrôl. A fórumsorozaton a válsághoz és a válságon túl fellendüléshez, valamint globalizálódó világunkhoz megfelelôen igazodó vállalkozói
attitûd is bemutatásra került. A találkozókat jelentôs médiaérdeklôdés kísérte; a helyi -, a regionális és az országos sajtó is hírt
adott a rendezvénysorozatról.
• A 2009. évben a VOSZ szervezésében hat
helyszínen (Budapest, Salgótarján, Szekszárd, Székesfehérvár, Tatabánya, Zalaegerszeg) került sor regionális szakmai fórum
megtartására, csaknem 250 fô részvételével. A konferenciák középpontjában a
munkaügyi szabályok, az adórendszer változásai és azok vállalkozókra gyakorolt hatásai, a munkahely-megôrzés, illetve a
munkahely létesítés pályázati feltételrendszere által biztosított lehetôségek álltak.
• 2009. szeptemberében a Kereskedôk, Vállalkozók Budapesti Szervezete – immár
VOSZ-KVBSZ néven - szorosabbra fûzte
együttmûködését, kapcsolódását Szövetségünkhöz. Az újjáalakított, továbbra is ön-
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álló jogi személyiségû szervezet célja a kor
követelményeinek megfelelô szakmai és érdekképviseleti szolgáltatások biztosítása a
budapesti tagság számára. A VOSZKVBSZ és a VOSZ zökkenômentes együttmûködésének feltételeit mindkét szövetség
képviselôje által aláírt megállapodás tartalmazza.
• A VOSZ Textil- és Ruházatipari Szekciójának kezdeményezésére és közremûködésével második alkalommal - a Textilipari
Mûszaki és Tudományos Egyesület szakmai
hátterével - üzleti találkozó került megrendezésre 2009. októberében Budapesten. A
rendkívül hatékony – magas színvonalú rendezvényen a tudatosan irányított üzleti
tárgyalások eredményeként komoly üzleti
megállapodások is köttettek.
• A 2009. évben is eredménnyel pályáztunk
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
által az országos érdekképviseleti szervezetek számára meghirdetett, az érdekképviseleti és érdekérvényesítô tevékenység segítését és további fejlesztését szolgáló projektben való közremûködésre.
• 2010 januárjában a VOSZ Hírek különszámában - közzétettük a KOPINT-TÁRKI Zrt. által készített tanulmányt, amely a
2010. év adó- és járulékváltoztatások vállalkozókra gyakorolt hatását elemzi és górcsô alá veszi az állami rendszerek mûködését nemzetközi összehasonlítás tükrében.
• 2010. januárjától a FUVOSZ -szal kötött
együttmûködési megállapodás keretében
Széchenyi Kártya értékesítési iroda mûködtetését kezdtük meg Csepelen.
• Ugyancsak a 2010. év elején tettük közzé
módszertani útmutatónkat, amely segítséget nyújthat a szekciók és megyei szervezeteink számára a tavaszi közgyûlések kifogástalan megrendezéséhez.
• 2010. március 8. napján a Mûvészetek Palotájában - 1.200 vállalkozó jelenlétében gazdaságpolitikai rendezvényt tartottunk
"Hogyan tovább Magyarország?" címmel.
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A VOSZ gazdaságirányítással kapcsolatos
álláspontját a Szövetség Gazdaságpolitikai
Bizottságának elnöke, Chikán Attila foglalta össze. A döntôen kis és középvállalkozásokat képviselô VOSZ szerint a kibontakozás kulcsa Magyarországon a foglalkoztatás növelése, mégpedig döntôen azokban
az ágazatokban, melyek új értéket hoznak
létre. Elengedhetetlen, hogy a jövôben
Magyarországon is csak annyit vegyen el az
állam a vállalkozásoktól, amennyit régiónkban átlagosan és csak olyan mértékben vegyen részt az újraelosztásban, hogy
szerepvállalása segítse és ne akadályozza az
egészséges piaci viszonyok megerôsödését
és a magyar vállalkozásokat. A fórumon
felszólalt Wáberer György, aki elôadásában
rámutatott, hogy hogyan lenne javítható a
magyar fuvarozók helyzete. Tolnay Tibor
bemutatta, mit kell tenni annak érdekében, hogy az építôipar több év óta tartó
válsága megszûnjön. Csicsáky Péter azt fejtette ki, miként válhatnak a takarékszövetkezetek a kistérségek gazdasági-társadalmi
motorjává. Bartha Ferenc elôadásában azt
vázolta, hogyan változott az elmúlt években a magyar vállalkozások mûködésének
nemzetközi környezete. Beck György a hazánkban aktív multinacionális vállalatoknak a magyar gazdaság érdekeivel igenis
összeegyeztethetô szerepvállalásáról beszélt. Krisán László a Széchenyi kártya sikertörténetét és további lehetôségeit ecsetelte. Gablini Gábor a gépjármûipar példáján illusztrálta a gazdasági bajok okát és egy
megfelelô – vállalkozásokkal egyeztetett szabályozás piacsegítô és piactisztító lehetôségeit. A VOSZ, egyben a legjelentôsebb
társszervezetek vezetôi elsôsorban nem a
múlttal foglalkoztak, hanem a választások
után hivatalba lépô kormánynak - legyen
bármilyen pártháttere - fogalmaztak meg
konkrét ajánlásokat. A vállalkozók elvárásait Demján Sándor, a VOSZ ügyvezetô elnöke foglalta össze és fogalmazta meg,
mintegy ajánlatként. A fórum munkájában részt vett, a felvetésekre reagált Orbán
Viktor és Matolcsy György.
• 2010. március 1. napján a VOSZ - az
MKIK-val és a(z) MGYOSZ-szal közösen -
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levélben fordult a köztársasági elnök úrhoz
abból a célból, hogy ne írja alá a csoportos
keresetindítást lehetôvé tévô törvénymódosítást, mivel az a szakmailag rosszul elôkészített és ellentmondásos rendelkezéseket tartalmaz. Elnök úr 2010. március 10.
napján visszaküldte az Országgyûlésnek a
törvényjavaslatot megfontolásra.
• 2010. márciusában és áprilisában - a(z)
MKIK -val és a KA-VOSZ Zrt. vel együttmûködve - a Széchenyi Kártya népszerûsítését szolgáló rendezvénysorozatot szerveztünk.
• Szervezetünk több nemzetközi vállalkozói
(munkaadói) szövetségnek tagja. A VOSZ
tizenhat éve tagja a Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségnek (EuroCommerce). Az
ügyvezetô elnök az EuroCommerce Elnökségében, a Kereskedelmi és Szolgáltató
Szekciónk elnöke pedig az Irányító Bizottságban képviseli szövetségünket. Továbbra
is aktivitást fejtünk ki a Vállalkozók Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek
140 országgal együtt hosszú évek óta tagjai
vagyunk. A 2009. évben teljes jogú tagként felvételt nyertünk a BIAC-ba, az
OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottságába.
• A beszámolási évben is részt vettünk az
Ágazati Párbeszéd Bizottságok munkájában. Ezek a bizottságok az ágazati érdekegyeztetés színterei, ahol a munkaadók és
munkavállalók közösen alakíthatják az
egyes ágazatok jövôjét befolyásoló szabályozókat. Sajnálatos, hogy a középszintû érdekegyeztetés erôsödése igen lassan halad,
a bizottságokban végzett szakmai munka
nem igazán hatékony. Ennek ellenére úgy
ítéljük, hogy a VOSZ képviseletét e testületekben a jövôben is biztosítani kell.
• Élve rendezett sajtókapcsolatainkkal az ország nyilvánosságát is gyakran megismertettük az egyes szakpolitikai kérdésekkel
összefüggô VOSZ-állásponttal. A gazdasági
újságok (Világgazdaság, Napi Gazdaság), az
országos napilapok, a közszolgálati Kossuth
rádió, valamint a kereskedelmi adók (Info-

rádió, Klubrádió, Gazdasági Rádió stb.)
rendszeresen adtak lehetôséget álláspontunk kifejtésére, míg a közszolgálati MTV1
és Duna TV, valamint a kereskedelmi csatornák (elsôsorban: ATV, Hír Tv) is számos alkalommal biztosították a médiamegjelenést.
• A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodáinak munkatársai a 2009. évben is aktívan végezték érdekképviseleti, céginformáció szolgáltatási és a Széchenyi Kártya
értékesítésével összefüggô tevékenységüket. Az irodahálózat munkája kiegyensúlyozott, eredményes és jó minôségû volt az
elmúlt idôszakban. A kártya-értékesítés és
az ügyviteli fegyelem színvonala javult.
Munkatársaink az elmúlt évben is segítették a területi szervezetek munkáját, közremûködtek a megyei programok - elsôsorban a Megyei Prima és Regionális Prima
ünnepi rendezvények - elôkészítésében,
lebonyolításában. Anyagi felelôsséggel járó feladataikat a beszámolási évben is a
belsô ügyrendekben és szabályzatokban
rögzített elôírásoknak megfelelôen teljesítették.
• 2009-ben is folytattuk a vizsgabizottsági
tag delegálási tevékenységünket, összesen
740 vizsgára delegáltunk tagot, ahol 8553
fô vizsgázott. A Magyar Kereskedelmi és
Ipar Kamarával kötött megállapodásunk
alapján a gondozásunkra bízott 5 szakmában (kômûves, szabó, CNC-forgácsoló, hegesztô, szerszámkészítô) delegáltunk tagokat iskola rendszerû és iskola rendszeren kívüli képzésekben is.
2009-ben is két alkalommal hirdettük meg
a vizsgabizottsági tag névjegyzékbe kerüléshez a pályázatot a VOSZ tagok között. A
felkészítést az újonnan jelentkezôknek
2009. március 9-én tartottuk a projektben
részt vevô másik 4 munkaadói érdekképviselettel együtt.
Az öt szakmában a névjegyzékben szereplô
vizsgabizottsági tagoknak felkészítést szerveztünk 2009. novemberében. Külön készítettük fel a szabókat, a kômûveseket és a
fémipari szakmákban vizsgáztatókat. A felkészítésen összesen 250 fô vett részt.
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• 2009-ben is folytatódott az MKIK által vezetett projekt, melynek célja a kereslet-vezérelt szakképzés megteremtése, közvetlen
célja a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok munkájának megkönnyítése a
szakiskolai beiskolázási irányok és arányok
meghatározásában. A projektben már második éve dolgozik együtt valamennyi OÉT
tag munkaadói és munkavállalói érdekképviselet. A projekt keretében 2008-ban
kialakított szakképzési koordinátori hálózatunk végezte a munkát. Felméréseket végeztek munkaadóknál, szakképzô intézményekben 2008-ban hiányszakmákban végzett kezdô szakemberek körében és szakértôket is felkerestek. A teljes projektben
8.462 munkaadói kérdôív került kitöltésre
és 3.576 kezdô szakmunkással készült interjú.
• Delegáltjaink 2009-ben is folytatták a
munkát a különbözô bizottságokban, ahol
szövetségünk lehetôséget kapott a részvételre:
– Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok
– Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési
Tanács
– OÉT Szakképzési Bizottság
– Országos Képzési Jegyzék (OKJ) Bizottság
– OSZEB-TESZEB - MKIK szakképzési
bizottságai
– Országos Képzési Keretrendszer Tárcaközi Bizottság
– Kutató Egyetemmé Nyilvánító Bizottság
• 2009-ben is aktívan részt vettünk a határmenti és más nemzetközi vállalkozói
együttmûködéseket és piacfejlesztést célul
kitûzô szervezetek és projektek munkájában. Együttmûködési megállapodást írtunk
alá az Adai Vállalkozók Szövetségével.
Rendszeresen tájékoztattuk tagjainkat a
társszervezetek, valamint az ITD-H,
NFGM által szervezett nemzetközi eseményekrôl és üzleti lehetôségekrôl. 2009.
március 12. -15. között az ÉVOSZ-szal közös standon részt vettünk az Aradi Építôipari Vásáron és üzletember-találkozón.
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III.
Széchenyi kártya program,
vállalkozásfejlesztés,
takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
„Csak ott mennek a dolgok jól, ahol például a
szabó, a szappanos, a cukrász… mind meg van
gyôzôdve arról, hogy az ô mesterségétôl s üzletétôl függ az állam boldogsága”- mondta Gróf
Széchenyi István. Széchenyi gondolatai ma is
érvényesek: a gazdaság irányítóinak ma is a
vállalkozókra és a kis- és középvállalkozásokra
kell alapozniuk gazdaságpolitikájukat. Ma
Magyarországon a kkv-szektor vállalkozásai
képezik a gazdaság gerincét, mind a foglalkoztatottak számát, mind a gazdaságban megtermelt hozzáadott értéket tekintve. A kkv-szektor a beszámolási idôszakban minden korábbinál komolyabb likviditási problémákkal küzdött és küzd ma is. A vállalkozások minden
lehetôséget megragadnak a kedvezményes
források megszerzésére, hogy vállalkozásaikat
védjék a válság pusztításával szemben, hogy a
fáradságos munkával, sokszor emberfeletti
küzdelmek árán megszerzett eredményeket és
a vállalkozói tôkét megôrizzék.
A hazai gazdaságpolitikai környezet, az elmaradt szerkezeti reformok, a puha költségvetési politika, a megtermelt javakkal összhangban nem lévô, improduktív szféra túlterjeszkedése torz és sérülékeny finanszírozási viszonyokhoz vezetett. Magyarország finanszírozási
kitettsége a szomszédos közép-kelet-európai
országokhoz képest a tavalyi év elején igen
magasnak mondható: mind az államadósság,
mind a vállalati- és lakossági hitelek GDP
arányos értéke meghaladta a cseh, lengyel,
szlovák, vagy román értékeket.
A Széchenyi kártya – a VOSZ - MKIK közös programja - kiállta az idô próbáját és ma a
legsikeresebb és legkiterjedtebb hazai vállalkozói hitelprogramként tartják számon. A
2002-es évtôl 2009. év végéig összesen már
több mint 122 ezer kártya került átadásra és
megközelítette a 710 milliárd forintot az év
végéig összesen megnyitott hitelkeretek összege, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A 2009-es évben összesen mintegy
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17.290 kártya átadása történt meg, és az éves
kihelyezett hitelkeret összege megközelítette
a 127 milliárd forintot! A pénzügyi hátteret
a magyar takarékszövetkezeti hálózat, valamint az Erste Bank, az MKB Bank, az OTP
Bank, a Takarékbank és a Volksbank adja.
A Széchenyi kártya a legjobb bizonyítéka annak, hogy megfelelô piacismerettel, az érdekképviseletek és az állami gazdaságirányítás támogatásával a hazai mikro-, kis- és középvállalkozók számára igenis tudnak a vállalkozók felé valóban nyitott magyar hitelintézetek bizalmat szavazni, igenis lehet mindkét fél számára elônyös hitelezési lehetôségeket biztosítani! A konstrukció biztonságát
és stabilitását a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt.
biztosítja, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium pedig az aktuális piaci viszonyokhoz és a kamatszint alakulásához igazított kamattámogatással és garanciadíj-támogatással járul hozzá a program sikeréhez. Álláspontunk és törekvésünk szerint egy ilyen
nagyságrendû és kiterjedésû programot az elkövetkezô gazdasági kormányzatok is támogatnak majd.
A korábbi évekhez hasonlóan, természetesen a 2009-es évre is sikerült elérni az állami
támogatás fenntartását és 2010-ben is biztosított az állami szerepvállalás. Az újra és újra
felmerülô, szkeptikus vélemények ellenére
egy ilyen, évente magyar vállalkozók tízezreit
támogató program folytatásában ezután is biztosak vagyunk!
Továbbra is kiemelt jelentôségû a takarékszövetkezetekkel kialakított együttmûködés, amely 2009-ban is tovább bôvült. A
VOSZ-szal folytatott, szoros munkakapcsolat
keretében a 2009. év végén már több, mint
120 takarékszövetkezeti kirendeltségben mûködött VOSZ Pont, ahol vállalkozóink – az
országban egyedülálló módon - egyablakos
ügyintézés keretében juthatnak hozzá a Széchenyi kártyához.
Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséggel és a szövetkezeti hitelintézetekkel való
együttmûködés javítja a VOSZ érdekképviseleti tevékenységének lehetôségeit. A 2009.
évben kibontakozott válságban a magyar vállalkozások egyik legnagyobb problémája a be-

szûkült hitellehetôségek voltak: számos bank
a korábban évek alatt felépített finanszírozási
struktúrákat sem tudta megújítani, így sok
kis- és középvállalkozó került lehetetlen helyzetbe. A vállalkozói hitelállományok az év folyamán meredeken zuhantak. Egy kivételes
hiteltermék volt a magyar piacon, amely több
ezer vállalkozás részére jelentette az utolsó lehetôséget: a Széchenyi kártya hitelkeret! A
takarékszövetkezetek kiválóan helyt álltak a
többi finanszírozó pénzintézet között. A bajban is bizonyították kiállásukat a magyar vállalkozók mellett és igazolták a beléjük vetett
bizalom helyességét és alkalmasságukkal,
hogy hazai tôkébôl, hazai tulajdonosi háttérrel rugalmas finanszírozást nyújtsanak.

IV.
Területi Prima Díjak,
Európai Kereskedelem Napja,
Magyar Vállalkozók Napja,
Prima Primissima Díj
• A 2005. évben nyolc, a 2006. évben tizenöt, a 2007. évben tizenkilenc, a 2008. és a
2009. évben tizennyolc megyei (regionális) VOSZ szervezet rendezte meg a területi Prima díjátadó ünnepségeket, azaz immár harmadik alkalommal csaknem az
egész országot lefedte a rendezvénysorozat.
Valamennyi gálarendezvényen jelen voltak a VOSZ tisztségviselôi, társadalmi-gazdasági partnerei és vezetô munkatársai. A
vállalkozók – maguk is kitartó munkával
elért eredményeik tükrében - nagyra értékelik a valódi teljesítményt. A maradandó
értékeket alkotók mellé álltak, és példaadó
módon a kezdetektôl folyamatosan anyagilag is lehetôvé teszik a megyei Prima díjak
fejlôdését. Mindez valódi közösségszervezést igényelt és olyan közösségi összetartást
eredményezett, ami a mai magyar társadalomból sok esetben hiányzik.
A rendkívül nehéz gazdasági év ellenére a
megyei vállalkozói, önkormányzati és értelmiségi közösségek központi és saját forrásból talán a korábbiaknál is színvonalasabb ünnepségeket szerveztek. A helyi vál-
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lalkozók roppant komoly tartalékokat mozgósítottak annak érdekében, hogy a díjazottak megfelelô elismerésben részesüljenek. Külön öröm, hogy néhány megyében
a korábbi helyszíneket nagyobbakra kellett
cserélni, mert akkora volt az érdeklôdés!

tag– és munkatársunk, tisztségviselônk kapott magas állami és gazdasági miniszteri
kitüntetéseket. A decemberi Vállalkozók
Napja ünnepségen részt vett és kitüntetéseket adott át Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter.

• A VOSZ Ügyvezetô Elnökének kezdeményezésére a 2007. évben elôször, három kategóriában, harminc, 25 év alatti tehetséges fiatal vehette át a Junior Prima Díjat.
A 2008. év után a 2009. évben is hat kategóriában részesülhettek kiemelkedô teljesítményt nyújtó fiatalok a magas és értékes
elismerésben.

A kitüntetési ünnepséget követôen Gazdasági Fórumot tartottunk, amelyen neves
elôadók, kormányzati tisztségviselôk és
vállalkozók fejthették ki a magyar gazdasággal, illetve annak lehetôségeivel kapcsolatos nézeteiket.

• 2009. november 3-án az Országos Szövetség
és a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató
Szekció kezdeményezô közremûködésével
ötödik alkalommal került megrendezésre az
"Európai Kereskedelem Napja" ünnepség
és szakmai fórum. A rendezvény központi
témaköreként szerepelt: a kereskedelem
szerepe és súlya a foglalkoztatásban, az ágazat fejlôdését hátráltató tényezôk hatásai a
nemzetgazdaságra, a kereskedelem mérlegének elemzése, a tevékenység gazdaságot és
közéletet alakító hatásainak értékelése, a
kereskedelem lehetôségei és szerepe a gazdasági válság enyhítésében és az élômunka
igényes ágazatban munkát vállalók képzése
és továbbképzése, a magasan kvalifikált személyi állomány biztosításának fontossága.
A találkozón részt vettek a szakmai társ-érdekképviseletek vezetôi és meghívtuk a
VOSZ valamennyi országosan választott
testületének tisztségviselôit. A rendezvényt
nagy média-nyilvánosság kísérte. Rendezvényünk védnöke a szociális és munkaügyi
miniszter volt, aki részt is vett a találkozón.
• A 2009. évben is közzétettük az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást és a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kaptak a Megyei/Regionális Év Vállalkozói, számos
egyedi kategóriában (hivatásban, szakmákban). A megyei/regionális szervezetek testületeinek javaslata és az Elnökség döntése
alapján december 4- én 123 vállalkozó részesült a Szövetség elismerésében. Több

• A hagyományoknak megfelelôen az esti
órákban került sor a Prima Primissima Díjak átadására. A kiemelt társadalmi - és média-érdeklôdést kiváltó rendezvényt az eddigi gyakorlatnak megfelelôen egyenes adásban közvetítette a közszolgálati MTV-1.

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

•

•

II.
A Szövetség határozottan támogatja:
• azokat a kezdeményezéseket, amelyek a
vállalkozói és lakossági jövedelmek decentralizálását célozzák, és amelyek az állami és önkormányzati kiadások érdemi mérséklését szolgálják,
• a költségvetési szférában - teljesítményhez
kötött és normatív jellegû - bértömeg-gazdálkodás bevezetését,
• a fekete gazdaság szereplôinek kiszorítását a piaci szférából. Meg kell védeni a közös teherviselésbôl részt vállaló munkaadókat és munkavállalókat!
• a takarékszövetkezeti szektorral való stratégiai megállapodás fenntartását és továbbfejlesztését, a vállalkozók számára új
szolgáltatások és elônyök elérését
• a kis és középvállalkozások adminisztratív
terheinek érzékelhetô csökkentését,
• a vállalkozói lét stabilizálását és az értékes,
magyar vállalkozási hagyományok továbbvitelének támogatását, a vagyoni betét
öröklési illetékének eltörlését.
A szövetség keretein belül:
• Tovább kell erôsíteni a termelô szakmákban a vizsga-bizottságokban betöltött szerepünket.
• Folytatjuk a kereslet-vezérelt szakképzés
kialakításáért elkezdett munkát az MKIKval és az érdekképviseletekkel közös projekt kertében, hogy a 2010. évi beiskolázá-

•

•

•

sok tovább közeledjenek a munkaerô-piac
igényeihez.
A 2010. évben is szolid költségvetési politikát kell folytatnunk. A küldöttgyûlés által elfogadott éves költségvetési elôirányzat betartása mellett arra is törekszünk,
hogy az Országos Szövetség kiegyensúlyozott mûködését távlatosan is garantáló tartalékképzés biztosított legyen.
Az érdekképviseleti szolgáltatás területén
kiemelt szerepet tölt be a Széchenyi Kártya. A VOSZ a kártyaértékesítésben
kiemelkedô szerepet vállaló KA-VOSZ
Zrt. egyik tulajdonosaként továbbra is figyelmet fordít a gazdasági társaság kiegyensúlyozott mûködési feltételeinek biztosítására és megtartására, ezen felül mindent
megteszünk a Széchenyi kártya programban és az ehhez kapcsolható fejlesztésekben, a továbblépés érdekében.
Tovább kell bôvítenünk a vállalkozók számára elérhetô, a vállalkozói létet segítô
szolgáltatások és lehetôségek elérésének
támogatását, a Szövetség társadalmi-gazdasági szerepvállalásának fokozását.
Folytatnunk kell a Megyei/Regionális Év
Vállalkozója kitüntetô cím adományozásának ösztönzését, hogy a területi szervezetek
még jobban kiemelhessék és elismerhessék
a megyében, régióban kiváló, ország-világra szóló vállalkozói teljesítmények, hivatásban elért sikerek elismerését és például
állítását.
A területi, Megyei / Regionális Prima és az
országos szintû Prima Primissima díjátadó,
valamint a Junior Prima ünnepségek magas színvonalú megrendezésének segítése
továbbra is kiemelt fontosságú szövetségi
feladat.

Kérem a Tisztelt Küldöttgyûlést a VOSZ Elnöksége által jóváhagyott beszámoló elfogadására.

Budapest, 2010. május 13.

Gablini Gábor
soros elnök
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A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Ellenôrzô Bizottságának 2009. évi beszámolója
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Jegyzôkönyv
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének 2010. évi küldöttgyûlésérôl

Idôpont:

megállapítja, hogy küldöttgyûlés határozatképes.

2010. május 13. délelôtt 10.00 órai
kezdettel
A levezetô elnök javaslatot tesz a jegyzôkönyvvezetô személyére és a jegyzôkönyv-hitelesítôkre.

Helyszín:
Hotel Tulip Inn Budapest Millennium
1089 Budapest, Üllôi út 94-98.

Hitelesítôk:
Szakács József, Pordán Zsigmond

Jelenlét:
Jelenléti ív szerint
(A küldöttek összlétszáma: 126 fô, megjelent 85 fô, részvételi arány: 67,46 %.)

Dávid Ferenc üdvözli a megjelenteket, majd
javaslatot tesz a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökére és tagjaira.
Elnök:
Tagok:

Jegyzôkönyvvezetô:
Szabóné Tóth Teréz

Tardos János
Gazsi Ferenc, Varga István

• A küldöttgyûlés Gazsi Ferenc és Varga István urat a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjának, Tardos János
urat a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének egyhangú szavazással megválasztotta.

• A küldöttgyûlés által egyhangú szavazással megválasztott levezetô elnök (Dávid
Ferenc) a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése alapján

• A küldöttgyûlés a jegyzôkönyv vezetésével
egyhangú szavazással Szabóné Tóth Teréz
asszonyt, a jegyzôkönyv hitelesítésével pedig Szakács József urat és Pordán Zsigmond
urat bízta meg.

A levezetô elnök ismerteti a küldöttgyûlés napirendjét:
1. Beszámoló a VOSZ 2009. évi tevékenységérôl, javaslat a 2010. évi fontosabb célkitûzésekre
Elôterjesztô:
Gablini Gábor soros elnök

2. Beszámoló a VOSZ 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásról
Elôterjesztô:
Dávid Ferenc fôtitkár
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3. Javaslat a VOSZ 2010. évi költségvetési
elôirányzatára
Elôterjesztô:
Dávid Ferenc fôtitkár

4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2010. évi költségvetési elôirányzatáról,
valamint a testületi határozatok végrehajtásáról
Elôterjesztô:
Bartha Ferenc, az Ellenôrzô Bizottság
elnöke

5. Egyebek

A küldöttgyûlés a meghívóban jelzett és a szóban is ismertetett napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta. Dávid Ferenc javaslatot tesz az 1.sz., a 2.sz., 3.sz. és a 4. sz. napirendi pontok tárgyalásának összevonására.
Jelzi, hogy a szavazás napirendi pontonként
történik. A levezetô elnök tájékoztatja a jelenlévôket, hogy a küldöttgyûlés érdemi határozatai a VOSZ Hírekben kerülnek közlésre.
• A küldöttgyûlés a fent javasolt napirendek összevonását egyhangú szavazással elfogadta.

készítô munkában való részvétel fontosságára.
• Gazsi Ferenc hozzászólásában kitért a lehetséges kötelezô kamarai tagság esetleges következményeire, különös tekintettel a cégkivonat kiadási jogosítványra. Felhívta a figyelmet a közterületen engedély nélkül kereskedôk sokaságára, akik rontják a tisztességes boltosok versenyesélyeit. Ennek tükrében alkotott véleményt az üzletek vasárnapi nyitva tartásának körülményeirôl is.
• Radács Ferenc beszélt a kis és középvállalkozások nehéz helyzetérôl, a multinacionális vállalkozásokkal szembeni hátrányaikról. A VOSZ-KMRSZ az elmúlt idôszakban több szakmai klasztert hozott létre, ezzel is segítve az érdekkörükbe tartozó vállalkozások mûködését. Felhívta a figyelmet
a szervezômunka fontosságára, és javasolta
a többieknek is a klaszterekhez való csatlakozást. Beszámolt a regionális szövetség és
az APEH között létrejött megállapodásról
és bíztatta a jelenlevôket az aktív érdekképviseleti munkára.
• Baríz István a pénzügyi szekció képviseletében a szabályozó rendszer stabilitásának
és kiszámíthatóságának fontosságára hívta
fel a figyelmet. Kiemelten szólt az egyes
adónemek egymáshoz való viszonyának
diszharmóniájáról és javasolta, hogy a Szövetség az adó és járuléktörvények módosításának vitája során jelezze a vállalkozói
szféra elvárásait.

Hozzászólások:
• Dr. Cseke László úrnak a 2.sz. napirendre
vonatkozó javaslatát a küldöttgyûlés - formalizált szavazás nélkül - a jövôre vonatkozóan elfogadta.
• Szônye József visszahivatkozva a 2010.
március 8 -i gazdaságpolitikai fórumra, fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a jövôben a korábbi 20 év be nem tartott ígéreteit valóra kell váltani. Hangsúlyozta a szövetség szakértôi tevékenységének fontosságát és kérte a beszállítói biztonság garantálását. Felhívta a figyelmet a jogszabály elô-

• Demján Sándor átfogó jellegû hozzászólásában kifejezte azt a reményét, miszerint a gazdaság átalakítását szolgáló intézkedések jó
irányban indultak el. Jelezte, a VOSZ a jövôben is markáns módon fogja megjeleníteni az üzleti szféra érdekeit. A Szövetség partneri szellemben kívánt együttmûködni a jövendô kormánnyal, de a javító szándékú kritika megfogalmazásáról nem mond le. Felhívta a figyelmet a köztestületi kamarák és a
munkaadói érdekképviseletek - esetünkben
a VOSZ - együttmûködésének fontosságára.
Beszélt a Prima mozgalom jelentôségérôl, sikereirôl és megköszönte a jelenlévôknek ez
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irányú aktivitásukat. Szólt a takarékszövetkezetekkel való stratégiai együttmûködés további fejlesztésének jövôbeni lehetôségeirôl,
célszerûségérôl. Kemény, kitartó munkára és
összefogásra biztatott mindenkit. Demján
Sándor megköszönte az eddigi soros elnök,
Gablini Gábor úr áldozatos munkáját. Bejelentette, hogy a következô egy évre Csicsáky
Péter urat választotta soros elnökké az Ügyvezetô Elnökség. Munkáját - helyettesi státuszban - Czomba Csaba úr és Gablini Gábor úr segíti.
• Csicsáky Péter a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vezérigazgatója, a Szövetség új
soros elnöke megköszönte a bizalmat. Az elmúlt évek során érdemi gazdasági eredmények elérésére alig volt lehetôség. Az új kormánnyal való tárgyalások során szorgalmazni kell a szakszerû, az üzleti szféra fejlôdését
szolgáló intézkedések meghozatalát. Kijelentette a bankrendszer és a vállalkozói kör
nem állhat egymással szemben, e területen
is hatékony együttmûködésre van szükség.
A vállalkozások növekedési pályára állításához szükséges a pénzintézetek partneri
együttmûködése, nagy az egymásra utaltság.
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a 2010. évi fontosabb célkitûzésekrôl szóló
beszámolót.
• A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény
kimutatásáról szóló beszámolót.
• A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2010. évi költségvetési elôirányzatra vonatkozó javaslatot.
• A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a 2010. évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról szóló Ellenôrzô
Bizottsági jelentést.
Az ülés levezetô elnöke további jó egészséget és munkát kívánva bezárta a Küldöttgyûlést.

Budapest, 2010. május 13.

Szabóné Tóth Teréz
jegyzôkönyvvezetô
Határozatok:
• A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2009. évi tevékenységérôl és

Szakács József
jegyzôkönyv
hitelesítô

Pordán Zsigmond
jegyzôkönyv
hitelesítô
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Ukrán–magyar üzletember találkozó

A közelmúltban Szövetségünk felvette a kapcsolatot az Ukrán Iparosok és Vállalkozók
Szövetségének Kárpátaljai szervezetével.
A május 17-én Ungváron megrendezett üzletember találkozón a magyar delegáció közel
30 fôvel vett részt. Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Fejér, Nógrád, Hajdú-Bihar és Csongrád megyei, valamint budapesti VOSZ tagok képviselték Szövetségünket.
A rendezvényen részt vett az Ukrán Iparosok és Vállalkozók Szövetségének elnök-helyettese, dr. Alexandra Y. Blavdzevich asszony
is.
A találkozó jó hangulatban zajlott és a résztvevôk azzal váltak el, hogy legközelebb Nyíregyházán találkoznak.
Varga Julianna
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Bemutatkozik a Diagon Kft.

Száz százalék magyar

Magyarországon, a közbeszédben történelmi
és politikai okok miatt a „nemzetközi befektetô” általában egy távoli, jellemzôen nyugati országból érkezett, angolul beszélô, olcsó
magyar munkaerô igénybevételével külföldi
innovációt hasznosító külföldi cégvezetôt jelent. Ennek a képnek a Diagon kft. az állandó és leghatásosabb cáfolata.

Ez a cég hematológiai reagensek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, üzemeinkben különbözô vér alakelemek kimutatásához
használt készülékekhez gyártanak reagenseket. A Diagon nem a külföldön kitalált módszerek, eszközök és eljárások importálásából
él. Épp ellenkezôleg: nemzetközi szabadalmakat fejleszt, a magyar innováció egyik élharcosa. Magyar szellemi termékek mozgatják a
cég üzleteit, mintegy száz országba exportálva
termékeit.
Személyesen hiszek abban, hogy Magyarország nem az üveggolyóért és tüzes vízért prérit cserélô, a hódítók civilizációjától
fényévnyi távolságban vegetáló ország. Igen,
forráshiányos, igen, elrozsdásodott oktatási
rendszert mûködtetô, törékeny gazdaságú or-

szág vagyunk, de az innováció, a találékonyság, az új utak keresése olyan tulajdonsága ennek a nemzetnek, legújabban a vállalkozóinknak, mely mindig utat talál magának.
A Diagon útja a labordiagnosztika volt.
1989-ben hoztam létre a céget, negyvenezer
forintos alaptôkével, elsô évi bevételünk 68
300 forint volt. Húsz évvel késôbb a magyarországi adózott nyereségünk már elérte az
500 millió forintot. Mindezt tudatos építkezéssel, és a még ma is kiváló magyar szürkeállomány segítségével értük el. Ugyanazt tettük, amit minden sikeres magyar vállalkozó:
felmértük a lehetôségeinket, és kitaláltuk,
miben lehetünk mi a legjobbak. A legkisebb
sarki boltnak és a legnagyobb ruhaipari hálózatnak is ugyanez az útja: rengeteg munka és
a szükséges innováció.
A Diagon ma már a világon egyedülálló
profillal rendelkezik: ez az egyetlen cég, amely
a létezô összes vezetô hematológiai géptípushoz tud reagenst gyártani. Élen jár a kutatásfejlesztésben: szabadalmai segítségével a megbetegedések olcsóbb és gyorsabb tesztelésére
nyílik lehetôség.
Nemzetközi befektetôkké lettünk. Nem a
magyarországi „gúnyrajz” sziluettjét másolva:
nekünk továbbra is van otthonunk. Magyarországon, Újpesten, továbbra is a negyedik kerületben mûködik a cég központja, itt
építkezünk, itt készülnek a Diagon legújabb
termékei. Egy magyar cég is lehet nemzetközi
befektetô – sôt, azt szeretném, ha minél több
vállalkozó jutna el idáig. Nem a nyersanyag,
nem a természeti kincsek, de az innováció, a
magyar újítások segíthetnek ehhez hozzá
mindannyiunkat.
Ezt az utat járja a Diagon is. A legkisebb
részletektôl az Indonéziában létesített üzemig
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ugyanazok a szempontjaink. Mindenhol a
jobb,
hatékonyabb
megoldásokat keressük:
igaz ez akkor is, amikor
üzemünkben a dobozokat levegôvel felfújható kannákra cseréljük,
a kisebb helyigény, a
kisebb környezetterhelés igényével – és igaz
akkor is, amikor egy
teljes ország labordiagnosztika vizsgálataira
rendezkedünk be. Az
elsô évben harmincliternyi oldatot gyártottunk, a legutóbbi évben ez a mennyiség már
a tízmillió litert is meghaladta.
Tény, hogy a magyar vállalkozó nem tud a legtôkeerôsebb,
a legnagyobb struktúrákat felvonultató,
vagy épp a világhatalmak vezetôivel a legjobb, legszorosabb kapcsolatot ápoló szereplôje lenni a nemzetközi versenynek.
Lehet azonban a legokosabb! Lehet a legszorgalmasabb és a leginnovatívabb! Lehet
belôle is nemzetközi befektetô, ha a fenti
tulajdonságokkal képes legyôzni versenytársait.
Szudántól Olaszországig, Kazahsztántól Indonéziáig, a Diagon szinte minden országban
jelen van. Különösen igaz ez a H1N1-járvány
óta: ez a cég állt elô a leghamarabb a leggyorsabb és legpontosabb megoldással, akkor, amikor a sertésinfluenza diagnosztizálása volt a fô
kérdés. A járvány terjedése jóval gyorsabb
volt, mint az akkor rendelkezésre álló tesztek
átfutási ideje – sôt, az akkori eszközök bizonytalan és csak megközelítôleges eredményt adtak. A Diagon viszont kifejlesztett egy olyan
PCR-tesztet, amelyik már két óra alatt gyors
és pontos diagnózissal szolgált, méghozzá sokkal olcsóbban, mint a versenytársak. Ezzel lett
teljes a kör: (a Diagontól független) magyar
oltóanyag mellett szintén magyar fejlesztésû
teszttel vehettük fel a harcot a járvánnyal. A
nemzetközi pánik idején egyetlen dologban
lehettünk egészen biztosak – történjék bármi,
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képesek leszünk megállapítani a magyar fertôzöttség mértékét, és képes lesz az ország külföldi segítség nélkül is
védôoltással
ellátni
polgárait.
Kevesen
tudják,
hogy Magyarország
nagyhatalom a diagnosztikai kutatásokban. Ennek az iparágnak kevés figyelem jut:
csak egy világjárvány
küszöbén lettek igazán
kíváncsiak ránk. Ha
sporthasonlattal kéne
élnem, ebben az iparágban Magyarország
olyan, mint a fociban
Spanyolország. Büszke
vagyok rá, hogy ebben
a mezônyben az én tisztán magyar tulajdonú
cégem egy elsô ligás klubcsapat, egyfajta Real Madrid. Amerikával és Németországgal álltunk az élmezônyben a sertésinfluenza elleni
harcban. Tesztjeink a világ számos országába
eljutottak, több kontinensen is a magyar szabadalom segítségével vették fel a harcot a járvány ellen.
Nem ez volt az elsô alkalom. Már eddig is
közremûködtünk néhány komoly járvány
visszaszorításában, ilyen például a trópusi
Dengue-láz, amelynek kimutatásához számos
afrikai ország számára mi gyártjuk a tesztanyagot. Az eddigi munkánk és a legutóbbi, a
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H1N1 kapcsán végzett tevékenységünk között sajnos csak az a különbség, hogy mivel a
Dengue-láztól európai vagy észak-amerikai
embernek nem kell félnie, ezért nem hír az újságokban, hogy több százezren halnak bele a
harmadik világban.
Mindeközben ragaszkodunk a gyökereinkhez. A cég ma is száz százalékban magyar tulajdonban van. Maradtunk Újpesten, itt fizetjük a helyi iparûzési adót, a helyi futballt
támogatjuk, magyar munkaerôt alkalmazunk. Mi a válság alatt is bôvítettük az üzemet és a munkahelyek számát. A magyar innováció hírét és termékeit a világ legtávolabbi szegletébe is elvisszük (saját gyárat mûködtetünk Brazíliában és Indonéziában is), de
mindehhez a kulcs, az itthon marad. Külföldi
partnereink legfeljebb koncentrátumokat
kapnak, Diagon-recept soha nem hagyhatja
el az országot.
Mivel pedig itt a fókusz, itt a székhelyünk,
ezért továbbra is Magyarország profitál a
legtöbbet a mûködésünkbôl. Ez jelenti azokat a közvetlen adóbevételeket, melyekbôl
a cég mûködése után részesül a költségvetés, jelenti a munkahelyteremtés közvetett
hasznát, és jelenti a felelôsségünket, mellyel az ország közös dolgai iránt viseltetünk. Errôl szólt az a kezdeményezésünk is,
mellyel a Baromfi Terméktanács és a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal együttmûködését kértük egy, kifejezetten Magyarország számára fontos ügyben, a magyar csirkeállomány szalmonellafertôzöttsége kapcsán.
Rövidesen pedig el is készült az a Diagonteszt, mellyel minden korábbinál gyorsabban

és pontosabban lehet kimutatni, hogy adott
állomány egyedei fertôzöttek-e. Az összefogásnak köszönhetôen kidolgoztunk egy részletes protokollt is, melynek alkalmazásával a
lehetô leghamarabb lehet a legbiztonságosabb körülményeket megteremteni egy fertôzött környezetben. Mindezt úgy, hogy 2010.
december 12-tôl az Európai Unióban kizárólag olyan csirkehúst lehet forgalmazni,
amelyben semmilyen szalmonella-baktérium
nem mutatható ki – a magyar állomány pedig ma még többségében fertôzött! Ha nem
cselekedtünk volna, akkor az EU döntése értelmében a magyar csirkék többsége el sem
juthatna a fogyasztókhoz, sem Magyarországon, sem külföldre. Korábban sem a gyors
vizsgálathoz szükséges eszközök, sem az érintettek együttmûködését szervezô struktúrák,
sem elegendô források nem álltak rendelkezésre a baromfi szalmonella elleni küzdelemhez. Most viszont kész a teszt, amelyet a sajtó jelenlétében, „élesben” is teszteltünk, kész
a fertôzés elhárításához szükséges protokoll,
azaz Magyarország továbbra sem lesz eszköztelen a nemzetközi versenyben, és nem kell
majd külföldi csirkékkel sem csúfkodnia a
méltán elismert, történelmi hagyományokkal bíró magyar baromfitenyésztést félresöpörve.
Nemzetközi
befektetôk
vagyunk,
ugyanakkor száz százalékban magyar tulajdonú céget vezetünk, továbbra is Újpestrôl. Szabadalmaink magyarul születnek,
magyar munkaerôt alkalmazunk. Mindez
nem gátolja meg azt a terjeszkedést, mely immár száz országba juttatja el a Diagon termékeit – sôt, a gyökereink által vagyunk igazán
erôsek. Az indonéz vagy a brazil üzemünk is
Újpesten született termékeket fog gyártani.
A Diagon huszonegy év alatt kinôtte magát
– ha pedig Magyarország jövôjérôl gondolkodunk, úgy nem lehet annál jobb kívánságunk, minthogy minél többen járjunk ezen
az úton.
Dr. Kern József
igazgató, Diagon Kft.
kutató-vegyész
A VOSZ Egészségügyi Szekciójának
társelnöke
Az „Év Vállalkozója” 2005-ben
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Az anyaságot vállaló munkavállalók
és a munkáltatók terheinek összefüggései
a Népesedési Kerekasztal elôtt

Mindenki számára egyértelmû hogy miként
függ össze a GDP termelés a munkavállalók
számával ugyanakkor az anyaság, a gyermekvállalás a népesség alakulásával. Kevesen tudják azonban-például a túlnyomórészt nôket
foglalkoztató ágazatokban mûködô vállalkozások vezetôi, hogy az oly kívánatos gyermekvállalás milyen kötelezettségeket ró a kismamát alkalmazó vállalkozóra.
A rendszerváltozás után a feldolgozóipar
legtöbb alágazatában a nôk teret veszítettek,
ez alól kivétel volt a textil-ruházat és bôripar
ahol 2007-ben 82.700 fô foglalkoztatottból
83% nô volt. Mára a foglalkoztatás 50.000 fôre csökkent, de az arány 86%-ra növekedett.
Elsôsorban ez, valamint az ágazat egyébként is
súlyos helyzete indokolta, hogy az ágazatban
mûködô vállalkozások vezetôi alaposabban
foglalkozzanak a gyermekvállalás alatt jelentkezô és a GYES után munkába visszatérô
munkavállalóknak fizetendô többletköltségek
vizsgálatával valamint azzal, hogy ezek hogyan befolyásolják a vállalkozások versenyhelyzetét.
A Textil és Ruházatipari Szekció a problémát az ágazat gondjaival foglalkozó kormánybizottságon keresztül munkaprogramba vetette. Két éves sürgetés „eredményeként” azonban csupán kutatások indítását érte el „Górcsô alatt a nôk” címmel.
Két hónapja viszont rendkívüli lehetôséget
kapott a szekció a Népesedési Kerekasztal 2.
számú munkacsoportjától /”A család és munka összeegyeztetésének elôsegítése”/. Ezt Lôrincze Péter úr érte el, aki a VOSZ ügyvezetô

elnöke fôtanácsadójaként a Kerekasztal és a
munkacsoport résztvevôje volt. Így történt,
hogy problémáink egy feljegyzésben, számításokkal alátámasztva a munkacsoport majd a
teljes Kerekasztal elé kerüljenek.
Milyen nagyságrendû költségekrôl van szó:
• a kötelezôen fizetendô szabadság költsége középfokú végzettségû minimálbéren
számítva egy, kettô és három gyermeket
követôen GYES-rôl visszatérve 129.000
Ft, 276.000 Ft, illetve 447.000 Ft költséget jelent a vállalkozónak munkavállalónként és hónaponként
• az átlag 30 éves korú nôk szülését tekintve a kismamák átlagos táppénzes állományát (2 hónap) is figyelembe véve
a költségek az alábbiak szerint alakulnak
187.000 Ft, 393.000 Ft illetve 621.000
Ft munkavállalónként
A számítások az új szabály szerint 2 évig
tartó GYES alapján készültek, minimál béren. Egy jobban megfizetett munkaerô esetén a költségek akár a fentiek többszörösét
is elérhetik.
A Népesedési Kerekasztal 2. számú munkacsoportja 2010. március 22-i értekezletén
komoly vitát követôen a vállalkozások érdekeit is figyelembe vevô, kedvezô döntés
született, amely a munkabizottság 26 oldalas összefoglaló javaslatai közé a KKV-k
számára is kedvezôbb feltételeket jelentve
az alábbiak szerint került megfogalmazásra
• a gyermekgondozás ideje alatt megszerzett rendes szabadságra való jogosultság alapján a rendes szabadságot
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ne kelljen azonnal, a munkába történô visszatérés évében kiadni, hanem
a munkáltató és a szülô megállapodása alapján azt a gyermek akár 10 éves
koráig az fel lehessen használni
• a gyermekgondozási szabadságról betegszabadságra melyet a munkáltató
fizet, csak feltételekhez kötötten lehet menni. Vagyis a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságról visszatérô nô keresôképtelensége
esetén táppénzre legyen jogosult és a
munkaadót csak abban az esetben terhelje a betegszabadság (távolléti díj)
megadásának kötelezettsége, ha az
érintett munkavállaló legalább 30 napot ténylegesen munkában töltött.
A Kerekasztal javaslatai közül kiemelendô
még néhány új elképzelés, mely pozitívan hathat a gyermekvállalásra:
– részmunkaidôvel arányosan meghosszabbítható és arányos támogatású
GYES,
– a doktoranduszi idô beszámítása a GYES
jogosultsághoz,
– a tízezer fô feletti lélekszámú települések
kötelezettsége a bölcsôde mûködtetésére és a családi bölcsôdék támogatása
– családbarát munkahelyek akkreditációja
valamint többek között a várandós anyák bérjárulékának csökkentése is
A Kerekasztal szorgalmazza a rugalmas foglalkoztatási módok elterjesztését is - részmun-

ka, távmunka, javasolja, hogy a vállalkozások
uniós források és adókedvezmények által ösztönözve maguk is létesítsenek bölcsôdéket.
Felfogása – mellyel, mint vállalkozó teljesen
egyetértek - szerint a családbarát munkahely
nem többletköltséget generál, hanem a munkaadó és a munkavállaló szorosabb és jobb
kapcsolata révén a versenyképességet javító
tényezô.
Kopp Mária professzorasszony, a Kerekasztal vezetôje az áprilisi ülésen elmondta, hogy
az új kormány már várja javaslataikat. Mi is
várjuk azok megvalósulását, jogszabályokban
történô megjelenésüket.
Hannauerné Szabó Anna
Textil- és Ruházatipari Szekció elnöke
Lôrincze Péter
ügyvezetô elnök fôtanácsadója
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Ismét szükség lesz varrónôkre
Hosszú évek után ismét egyre több jól képzett
varrónôre lehet szükség, ha valóban túllendül
a tömegtermelésen és a bérmunkán a hazai
textilipar. A szakemberek szerint az ágazat a
kis szériás, magas minôségû termékek gyártása révén új erôre kapva ismét felszálló ágba
kerülhet. Ezt jelzi, hogy mind több céghez ismét érkezik friss külföldi tôke, sôt a gazdasági
válság ellenére az üzemekben immár létszámbôvítésre is van példa. Persze még ma is az a
legnagyobb gond, hogy az elengedhetetlenül
szükséges fejlesztésekre, az innovációra alig
jut pénz, pedig enélkül nem lehet elôbbre
lépni.
A térség legjelentôsebb gyártóit tömörítô
Pannon Textil Klaszternél úgy vélik, ha a
gazdasági környezet javul, az innovációs programba csak a Dunántúlon több száz ruhaipari
kis- és középvállalkozás vonható be eredményesen, amelyek jelentôs része ma még agonizál. Tavaly a térségben több mint 150 kisebbnagyobb ruhaipari cég ment tönkre és csaknem 4 ezer ember vesztette el munkahelyét.
De már ellenpéldák is vannak. Az olasz tulajdonban lévô, sportruházati termékeket
gyártó D. F. Sport Kft. várhatóan még az idén
megduplázza dolgozóinak számát. Az eddig
egy bérelt telephelyen mûködô cég a kö–zelmúltban jelentette be, hogy több mint 100
millió forintos beruházással Zalaegerszeg Déli
Ipari Parkjában új üzemet épít. Dario Zonta
ügyvezetô igazgató szerint a programra a folyamatosan növekvô kereslet miatt van szükség.
A beruházást több mint 80 millió forintos
központi támogatás is segíti. Szabó Miklósné,
a három telephelyen 180 dolgozót foglalkoztató Bakony Kft. termelési vezetôje arról számolt be, hogy egy svájci partner közremûködésével hamarosan kórházakban és rendelôintézetekben használt textíliák, illetve munkaruhák gyártásába kezdenek. A jó minôségû
alapanyagot egy másik hazai gyártótól szerzik
be, s a termékek tervezésében is közremûköd-

tek. A gyártáshoz szükséges, közel 60 millió
forintba kerülô gépparkot csak a svájci partner támogatásával tudják beszerezni. A közelmúltban az egyik legnagyobb német bútorgyártó, a Steinhoff Trend Desing GmbH úgy
döntött, varrodai kapacitásának jelentôs részét Magyarországra telepíti. A Kanizsa Trend
Kft. 100 millió forintos beruházást követôen
várhatóan százfôs létszámbôvítést hajt végre
még az idén, amelytôl évi 300 milliós árbevétel-bôvülést várnak.
Az ágazatban zajló változásokat jelzi az is,
hogy a felszámolás kezdete után hat évvel jó
esély van arra, hogy a szombathelyi Styl Ruhaipari Zrt.-nek új tulajdonosa legyen. A felszámoló Vectigalis Zrt. nemrég a cég legnagyobb vevôjével, az angol Berwinnel kezdett
tárgyalásokat az értékesítésrôl. Varga Jenô, a
Vectigalis elnök-vezérigazgatója elmondta, a
társaság talpon maradásában és a több mint
700 munkahely megôrzésében döntô szerepe
volt annak, hogy az elmúlt év során át tudtak
térni az egyedi, kis szériás minôségi gyártásra.
Több nagy cég és a Textilipari Mûszaki és
Tudományos Egyesület a közelmúltban elkészítette az ágazat közép- és hosszú távú kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiáját. A
várható keresletet figyelembe véve az anyag
szerint az ágazatnak elsôsorban az ipari textíliák, a sport- és szabadidô-, valamint a munka-, illetve védôruházat fejlesztésére és az ezek
gyártásához szükséges technológiai háttér
megteremtésére kell koncentrálnia. A közelmúlt felméréseibôl az is kiderül, hogy a következô évek egyik legprosperálóbb ruhaipari
ágazata a különbözô speciális, például egészségügyi textíliák, védôruhák gyártása lehet.
Az említett területeken három-öt éven belül
mintegy 15-20 százalékos forgalombôvülés
várható az uniós piacon.
(Forrás: napi.hu)
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EURO-PARK WISLOSAN
Tarnobrzeg-i Különleges Gazdasági
Övezetet bemutatása

Egy különleges gazdasági övezetet mutatunk
be - az EURO-PARK WISLOSAN Tarnobrzeg-i Különleges Gazdasági Övezetet
(TKGÖ) -, melyet a legnagyobb lengyel kormányzati ügynökség, az ARP S.A. (Ipari Fejlesztési Ügynökség Rt.) irányít.
Az ARP S.A. az államkincstár 100%-os tulajdonában lévô részvénytársaság. Az Ügynökség legfôbb feladata a lengyel gazdaság
átalakításának segítése és a piacgazdaság feltételeihez igazítása - az Európai Unió érvényben
lévô régiópolitikai irányelveinek figyelembe
vételével. 1991 óta van jelen a lengyel piacon, tôkéje 700 millió euro.
Az ARP S.A. 1997 óta az EURO-PAR
WISLOSAN Tarnobrzeg-i Különleges Gazdasági Övezet mûködtetôi szerepét is betölti.
Az övezet öt vajdaságban, 12 alövezetben helyezkedik el, az egész ország területén: Nyugat-Lengyelországban Wroclaw - Kobierzyce
térségében, a közép-lengyel területen Radom
és Varsó környékén valamint a délkeleti országrészben Przemyœl, Jaslo, Tarnobrzeg és
Stalowa Wola közelében. Ezért befektetési
ajánlata az ország valamennyi gazdasági övezete közül a legvonzóbb. A befektetô gyakorlatilag bárhol választhat helyszínt az országban.
A TKGÖ közel 1300 ha területet ölel át,
melybôl a befektetôk mindeddig több, mint
1000 ha-t hasznosítottak. Az üzemeltetô
eddig 180 engedélyt adott ki az övezet terü-

letén történô gazdasági tevékenységre. Az
övezetben 115 aktív vállalkozás mûködik
különféle profillal, mint pl. aluminium-feldolgozás, gyógyszeripar, ipari üveg, elektronika, épitôanyag-gyártás, bútorgyártás és
nyomdaipar. Jelentôsen megváltozott az
övezet eredeti területeinek korábbi képe.
Az üzemeltetô üzemcsarnokok komplexumát építette fel az új befektetôk részére történô bérbe adásra, több tucat új létesítmény
épült meg, további tízegynéhányat korszerûsítettek - ezen projekteket az új vállalkozások hajtották végre, a TGKÖ területén
vásárolt ingatlanjaikat hasznosítva. A
TGKÖ mára 22.000 munkavállaló és közel
1,2 miliárd euro új beruházás és több tíz
külföldi tôkéjû vállalat, többek Németországból, az USA-ból, Japánból, Koreából,
Franciaországból, Olaszországból, Dániából
és Hollandiából. A Wroclaw-i alövezet területén jött létre az ország legnagyobb beruházási projektje - az LG Philips Technológiai Park.
A koreai és japán vállalkozási csoport 7
ezer fô – az LCD és plazma TV-k ill. háztartáselektronikai készülékek gyártásában tevékenykedô – alkalmazottat foglalkoztat benne.
Vonzó és versenyképes befektetési feltételeket: jól elôkészített beruházási területeket,
korszerû üzemcsarnokokat és a befektetett érték akár 70%-át is kitevô adókedvezménycsomagot kínálunk minden befektetônek. A
kiadott engedély keretei közt mûködô vállal-
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kozó két jogcímen is kaphat támogatást a régionális alapokból: a beruházási ráfordítások
ill. a létrehozott és megtartott új munkahelyek száma alapján.
A legszélesebb lokalizációs kínálat, az országban a legalacsonyabb árak, a magasan
képzett munkavállalók és a fejlett vállalkozási környezet - ezek a TKGÖ cáfolhatatlan érvei. A Tarnobrzeg-i KGÖ valamennyi - a lengyelországi különleges gazdasági övezeteket
értékelô - összevetésben a legjobb öt hely
egyikét foglalja el, míg a fejlôdés dinamikája
tekintetében a harmadikat.
Várjuk a velünk és övezetünk vállalataival
együttmûködni kívánó magyar vállalkozókat.

Ajánlataikat az alábbi címre kérjük:
Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.
Oddzial w Tarnobrzegu
ul. Zak3adowa 48
39-405 Tarnobrzeg
tel. +48 15 823 66 88
fax. +48 15 823 47 08
http://www.tsse.pl/
biuro@tsse.pl
Lengyel Köztársaság Nagykövetsége
Kereskedelemfejlesztési
és Beruházásösztönzési Osztály
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Szlovéniai gazdasági-üzleti hírek

2010/10
1. Még nem született döntés arról, milyen
forrásból biztosítja Szlovénia azt a 384 millió
EUR-t, amely az EU által Görögországnak
szánt pénzügyi segítség 0,48 %-a, vagyis Szlovéniára jutó része. A ljubljanai pénzügyminisztérium nem kommentálta a brüsszeli döntést, de a
sajtó tudni véli, hogy szó lehet bizonyos állami
vállaltokban meglévô részesedés eladásáról, a
kereskedelmi bankoknál lévô állami betétek
(összesen 3,8 milliárd EUR, ebbôl 1,9 milliárd
EUR hosszúlejáratú követelés) egy részének felhasználásáról, sôt, külföldi hitelfelvételrôl is.
A megoldások egy része akár a hatályos állami költségvetés módosításával, esetleg külön
törvény meghozatalával is járhat. A sajtó nem
mulasztja el megemlíteni, hogy Görögország
egy fôre esô GDP-je 3.900 EUR-val, az egy fôre jutó nettó, éves munkabér 7.200 EUR-val,
az egy fôre jutó szociális kiadás (2007-es adat)
1.327 EUR-val magasabb, mint Szlovéniáé, a
vásárlôerô-paritáson számított görög GDP az
EU-27 átlagának 94,3, a szlovén viszont 90,9
%-a. Ezzel azt kívánják érzékeltetni, hogy a
kedvezôtlenebb makrogazdasági mutatókkal
rendelkezô Szlovéniának kell megsegítenie a
jobb mutatókkal bíró Görögországot. (Finance, május 4.)
2. A Szlovén Üzleti Nyilvántartás (AJPES: Agencija Republike Slovenije za ravnopravne evidence in javne storitve; magyar
nyelven is olvasható honlapjának megtekintése minden, szlovén üzleti kapcsolattal rendelkezô, vagy azt tervezô cégnek ajánlatos az
„elektronikus betekintés a szlovén üzleti nyilvántartásba”, vagy „AJPES” címen érhetô el az interneten) május elején tette közzé számos
szlovén cég 2009. évi gazdálkodásának adatait és értékelését.
A szaksajtó, errôl szóló elemzésében tulajdonformák szerinti csoportosítva értékeli az
eredményeket. Megállapítja, hogy a mene-

dzserek által kivásárolt cégek meglehetôsen
vegyesen teljesítettek (van köztük nyereséges
is, de olyan is, amely eladni kényszerült teljes
portfólióját), míg pl. az állami tulajdonú
nagyvállalatokkal együttmûködô cégek
mindegyikének csökkent a nyeresége. (Példaként azt a céget említi, amely közvetítô szerepet játszott az új influenza elleni oltóanyag
beszerzésében). Az építôipari cégek, kevés kivétellel nagyon rossz évet zártak, a nagyobbak
közül sokan (Vegrad, SCT) nem is hozták
nyilvánosságra 2009-es mérlegüket. (Finance,
május 5.)
3. A szlovén parlamentnek újra kell tárgyalnia a tôkeberuházásokról szóló törvényt, mert azt a „kvázi-felsôháznak” számító
Államtanács (Drz̆avni Svet) megvétózta, és
visszaküldte az országgyûlésnek (Drz̆avni
Zbor). A kifogás az volt, hogy a törvény által
egyetlen, központi állami intézmény lenne
felelôs valamennyi tôkeberuházásért, s így eltûnne egy-egy tárca felelôssége. A kormányfô szerint „az egyik legfontosabb új törvény”
tervezetét ezért, valószínûleg úgy alakítják át,
hogy elôzetes tárcaközi koordináció történjen a döntések elôtt. (Delo, május 4.)
4. A Koperi Kikötô vesztesége, a felülvizsgált mérleg szerint 2009-ben elérte a 66
millió EUR-t. Ez kereken 13 millió EUR-val
rosszabb, mint 2008-ban. A veszteség zöme az
Intereuropa és a Trade Trans Invest cégek
miatt jött létre. Az elemzôk, a válság miatt 78 millió eurós veszteséget érthetônek és indokoltnak tartanának, a fenti számokat azonban
„sokkolónak” nevezik. (Veèer, május 5.)

2010/11
1. A szlovén közlekedési miniszter sem
megerôsíteni, sem cáfolni nem kívánta azokaz
a híreszteléseket, amelyek szerint a Szlovén
Vasutak (SZ̆), a Koperi Kikötô és az Intereu-
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ropa, Koper szállítmányozó cég egyesítésével
logisztikai holdingot hoznak létre. Lapértesülés szerint ez a lépés része lenne a SZ̆ szanálásnak, amelyhez a Vasutak leendô stratégiai
partnere, sôt, esetleg résztulajdonosa, a
Deutsche Bahn ragaszkodik. A terv része lenne annak a kormányzati elképzelésnek, amely
szerint Szlovénia a térség logisztikai központjává válik. A megvalósítást nehezíti, és az említett intézkedést valószínûsíti az a tény, hogy
a három cégnek együttesen több mint 800
millió EUR tartozása van, s mindhárom vállalat veszteséggel zárta a 2009-es évet (SZ̆:
30,5 M.EUR, Koperi Kikötô: 59,2 M.EUR,
Intereuropa: 71,4 M.EUR).
Mindenesetre figyelemre méltó, hogy Borut Pahor kormányfô május közepén rövid
idôn belül hatodszor látogatott el a SZ̆ központjába, s folytatott megbeszélést azzal összefüggésben, hogy a hónap végéig, a már lezajlott revízió alapján tárcaközi bizottságnak kell
kidolgoznia a Vasutak stratégiai fejlesztési
tervét. A revízió eredményével elégedett kormányfô szerint a SZ̆ „mûtôasztalon fekszik, de
remélhetôleg átkerül az intenzív kórterembe,
majd gyógyultan folytathatja munkáját”. Ezzel
a SZ̆ szanálásának szükségességre utalt. (Poslovni Dnevnik, május 11., 12.)
2. A KAD és SOD állami pénzalapok (állami nyugdíj- és egészségbiztosítási alap) értékesíteni kívánják nem kevesebb, mint 34 vállalatban meglévô részesedésüket. A nagyobb
cégek, illetve eladásra kínált részesedések közül kiemelhetô az Agrogorica (10,5 %), a
HTG Hoteli (14,4 %) és a TKI Hrastnik vegyiüzem. Felvilágosítás a két szervezet honlapján (http://www.kapitalska-druzba.si, illetve:
http://www.sod-druzba.si) a hírforrás szerint
május végétôl megtalálható. Az ajánlatok
2010. október 31-éig érvényesek. (Veèer, valamint „24 ur.com.”, május 11.)
3. A szlovén Állami Számvevôszék
(Rac̆unsko Sodis̆c̆e) több hiányosságot talált
a vidékfejlesztésre igénybe vett uniós források odaítélése körül. A mezôgazdasági minisztérium, a vizsgálat szerint 2004-2006 között,
egészében véve az uniós követelményekkel és
célokkal összhangban járt el, de a pályázatok
során elmulasztotta megjelölni a pontos célértékeket. Ami a 2007-2013-as pénzügyi pers-

pektíva eddig eltelt idôszakát illeti, a minisztérium munkája a vidékfejlesztési politika
megvalósítását illetôen nagyjából sem tekinthetô sikeresnek. A feltételek ugyanis nem tartalmaznak világosan megfogalmazott fejlesztési célokat, így a nem garantált a források
megfelelô hasznosítása. Különösen sikertelen
és kevéssé hatékony volt a mezôgazdasági versenyképesség növelésére és a vidéki életminôség javítására fordított eszközök felhasználása. A továbbiakra nézve ezért a Számvevôszék ajánlásokat fogalmazott meg a minisztérium számára. (Delo, május 11.)
4. Mile Janakieski, macedón közlekedési
miniszter, kormánya nevében kijelentette: a
határidô be nem tartása miatt felülvizsgálják
azt a szerzôdést, amelyet a szlovén Mercator
konszernnel, a szkopjei üzletközpont megépítésére vonatkozó, a szlovén konszern tulajdonában lévô Investment Internacional céggel
kötöttek. A telek, ahol az üzletközpontnak
épülnie kellene, még mindig üres, holott a
Mercator azt ígérte, már 2005-ben megkezdi
az építkezést. Idôközben az építési engedély is
lejárt, ami jogilag is módot ad a megállapodás
felülvizsgálatára. A legvalószínûbb megoldás a
szerzôdés felmondása, melynek során
visszautalják a földtulajdonért a szlovén cég
által kifizetett összeget. (Vec̆er, május 12.)
5. A dél-afrikai labdarúgó világbajnokság
(június 11. - július 11.) a szakemberek szerint
ragyogó lehetôségeket jelent a szlovén export
növelésére. (Ismeretes, hogy Szlovénia válogatottja bejutott a 24-es döntôbe). A Dél-Afrikai Köztársaságba irányuló szlovén export
2008-ban 22 millió, az import 23 millió EUR
volt. A szlovén kivitel 26 %-át gyógyszerek,
20 %-át elektromos ipari gépek és szórakoztató elektronika, 13 %-át pedig gumiáruk adták.
A jelenlét kapcsán a szlovén üzletemberek a
fôként a villanyerômû-turbinák, a távközlés,
a gépjármû-ipar, a kikötôi szolgáltatások
(Koper), a környezetvédelmi ipar és a gyógyszeripar terén látnak komoly export lehetôséget, de a Szlovéniába beutazó turizmus is
megélénkülhet. (STA hírügynökség, május
12.)
Készítette: dr. Szûcs R. Gábor
Magyar–Szlovén Üzleti Tanács

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
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Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
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
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke 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
Somogy
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Tolna
Tolna

Ir.sz.
2510
2536
2851
2840
2900
2890
2360
2351
2373
1053
2340
1054
2220
2200
1181
2760
2377
2376
2364
2119
1093
2310
8700
7400
7500
4600
4465
4400
4400
4700
4900
7140
7030

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

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.
Dózsa Gy. út 10.
Kossuth L. u. 34/a.
Köztársaság u. 47/b.
Falu Tamás u. 65.
Kovács u. 2.
Czuczor u. 2-10.
Tököli u. 19/b.
Rákóczi u. 16.
József u. 19.
Kossuth L. u. 16.
Szent László u. 68.
Szent István u. 25.
Fazekas J. tér 9/a.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Budai út 24.
Villany u. 4.

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
29-640-266
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
44-511-018
74-493-805
75-511-240
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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
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.
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
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
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
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.com

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

Vosz-Hírek
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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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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

8000 Székesfehérvár,
Sarló u. 11/a.

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

Sunshine Colors Kft.

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%

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.

(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%

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

(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)

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

5–10%

20%

10%

Kedvezmények
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Bankók Bau Kft.

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

VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

Flash 9 Kft.

Szinkron ’87 Kft.

H. P. GY. Bt.

EURO-ROAD Kft.

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

TELEFON

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

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

TELEFAX

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

(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.

1084 Budapest,
József u. 48.

06-30999-0004

(06-1)210-6000
06-30620-0500

(06-1)210-53-05

KEDVEZMÉNY

10%

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

SZOLGÁLTATÁS

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

7%

5–10%

20%

5–10%

10%

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

5–15%

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

egyedi
megállapodás
alapján

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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