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Megválasztották
a 2010. év
országos „Prímáit”
Felhívás
a 2010. évi
Év Vállalkozója Díj
és a Megyei Év
Vállalkozója Díj
pályázati részvételre
Keresletvezérelt
szakképzést!
Szakképzési
fórumot
rendezett
a VOSZ
Veszprémben
Lôrincze Pétert (VOSZ) beválasztották az OECD Üzleti
és Ipari Tanácsadó Testületének végrehajtó bizottságába
Megalakult a VOSZ Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
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Hirdetés

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

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

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

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

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
(Porta Irodaház)
Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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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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Megválasztották a 2010. év „Prímáit”

A Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma, valamint az Alapító mellett mûködô
Társadalmi Tanácsadó Testület a Magyar
Tudományos Akadémia Elnöki Tanácstermében megtartott együttes ülésén megválasztotta a Prima Primissima Díj 2010. évi
„prímáit”. A díjak ünnepélyes átadására
2010. december 3-án (pénteken), a Magyar
Vállalkozók Napja rendezvénysorozata keretein belül, immáron nyolcadszor kerül sor,
ez alkalommal is a Mûvészetek Palotájában.
A Gálaestet a Magyar Televízió I. csatornája ebben az esztendôben is késleltetett élô
adásban közvetíti.
A Prima Primissima Díjra az Alapító
Okiratban meghatározott természetes- és jogi személyek jelölhetnek. Jelölési joggal rendelkeznek: az Alapító, a VOSZ kibôvített Elnökségének tagjai, a Társadalmi Tanácsadó
Testület tagjai, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának tagjai, a szakmai- és
érdekképviseleti szervezetek, a korábbi „primisszimák” valamint a Társalapítók és a támogatók. A jelölésre jogosultak írásbeli felkérést kaptak a jelöltállításra. A beérkezett
jelölésekbôl a Társadalmi Tanácsadó Testület és a Kuratórium tagjai, együttes ülés keretében a jelöltek közül kategóriánként három-három „prímát” választott titkos szavazással.
A VOSZ kibôvített Elnöksége és a Kuratórium által a Magyar Vállalkozók Napja
eseménysorozata keretében tartandó Prima
Primissima Díjátadó Gálaest napján, 2010.
december 3.-án (pénteken) a „prímák” közül
mind a tíz kategóriában egy-egy „primisszima” kerül majd megválasztásra. A Prima
szakmai díj, a közülük megszavazott Primissima-díjas kiléte pedig szimpátia alapján
dôl el.

A Demján Sándor üzletember és a VOSZ
Elnöksége által alapított díj ez alkalommal is
tíz kategóriában kerül átadásra. A választás
során a kategóriánként kiválasztott háromhárom „príma” közül mindegyik kategóriában
egy „primisszimát” választanak titkos szavazással a Gálaest napján. A „prímák” 10 ezer
euró, míg a „primisszimák” 50 ezer euró díjazásban részesülnek, azaz összesen a 10 kategóriában 700.000 Euró kerül kiosztásra ezen
az estén Demján Sándor magánvagyonából.
A „primisszimák” megkapják a Zsolnay Porcelánmanufaktúra csodálatos eozin „Kincsemszobrát” is, melyet Schrammel Imre, Primissima- és Kossuth-díjas keramikusmûvész tervezett.
A jelöltek bemutatását és munkásságuk
megismerését szolgáló csaknem negyed esztendôs idôszakban idén is lesz lehetôség szavazásra a Közönség-díjat elnyerô „prímára”, azaz
ebben az évben is átadásra kerül a Közönségdíj, melyet a 30 díjazott közül nyeri el a közönség kedvence. A „prímákra” idén már jövô
héttôl lehet szavazni az interneten a www.primaprimissima.hu honlapon. Június végétôl
telefonon, SMS-ben, interneten a www.primaprimissima.hu honlapon, illetve ôsztôl a
Westend City Center-ben, a Pólus Centerben, valamint a Mûvészetek Palotájában elhelyezett szavazódobozokba bedobott szavazatokkal lehet majd voksolni. A legtöbb szavazatot kapott jelölt részesül majd a Közönségdíjban, illetôleg az azzal járó 50 ezer eurós
pénzdíjazásban, melyet idén is Csányi Sándor
ajánlott fel magánvagyonából. A Közönségdíjas megkapja továbbá az Ajka Kristály
Üvegipari Kft. által készített ólomkristály
Kincsem lovat. (A 10 eosin Kincsem ló, valamint a kristály Kincsem ló összértéke mintegy
7 millió Ft, melyet szintén Demján Sándor finanszíroz.)

VOSZ 2010 junius

6/25/10

12:59 PM

Page 4

Szervezeti Hírek

4
A szavazók közül egy szerencsés nyertes egy
személygépkocsival térhet haza. Idén elôször
támogatja a Prima Primissima Gálaestet a
Gablini cégcsoport - a Peugeot, a Nissan, a
Kia valamint az Infiniti márkák márkakereskedés-hálózata -, személygépkocsi felajánlásával biztosítja a közönségszavazás népszerûségét. „A Prima Primissima Díj egy nagyszerû és
példaértékû megnyilvánulása a társadalmi felelôsségvállalásnak, amelyhez örömmel csatlakozunk,
hiszen ez a filozófia jellemzi cégcsoportunk gondolkodásmódját is.” nyilatkozta Gablini Gábor,
a Gablini cégcsoport vezérigazgatója.
2010-ben immáron negyedszerre kerül
kiosztásra a Junior Prima Díj, amelyet az az
igény hívott életre, hogy ne csak a már komoly eredményeket felmutató szakembereket
jutalmazzák, hanem a feltörekvô tehetségeket
is. Mint azt a Társalapítók tábora is mutatja,
egyre több patinás vállalat ismeri fel, hogy a
jövô sikere a fiatal tehetségek gondozásában
rejlik. Magyarországon számos tehetséges fiatal küzd komoly megélhetési problémákkal, az
igénybe vehetô támogatások korlátozása
miatt. A Junior Prima Díj keretein belül kategóriánként 8-10 „junior prímát” választanak ki, és a szerencsés nyertesek fejenként
7.000 eurót, illetve 8.750 eurót kapnak, azaz a
jelenlegi 6 Junior kategóriában összesen
420.000 Euró kerül kiosztásra a Társalapító
cégek jóvoltából.
Ez az összeg egyrészt eddigi kiemelkedô
munkájuk elismerése, másrészt kulcs egy
olyan ajtóhoz, mely mögött még nagyobb, talán korlátlan lehetôségek rejlenek…

A Junior Prima Díjat 2010-ben az alábbi
kategóriákban osztják ki:
Magyar tudomány kategória: Társalapítója
az MFB Zrt.
Magyar sport kategória: Társalapítója az
MKB Bank Zrt.
Magyar oktatás és köznevelés kategória:
Társalapítója a Vodafone Magyarország
Zrt.

Magyar építészet és építômûvészet: Társalapítója a TriGranit Fejlesztési Zrt.
Magyar zenemûvészet: Társalapítója a Magyar Villamos Mûvek Zrt.
Magyar sajtó kategória: Társalapítója az
Erste Bank Hungary Nyrt.
A díj megalapítása nem jöhetett volna létre, ha Demján Sándor mellé nem sorakoznak
fel Társalapítóként a fenti vállalatok.
A Prima Primissima Gálaestet megelôzôen, az ôsz folyamán a Megyei Príma Díj
átadókra is sor kerül. Mind a 19 megyében
három-három, a helyi közösség által elismert,
kiemelkedô személyiséget, vagy jogi személyt
részesít elismerésében a VOSZ megyei szervezete, rangos program és nívós mûsor kíséretében. Megyénként 3-3 millió Ft a Megyei Prímák díjazása, melybôl 1 millió Ft-ot Demján
Sándor, 1 millió Ft-ot a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének központi
költségvetése biztosít, 1 millió Ft-ot pedig a
helyi vállalkozók adnak össze, tehát a 19 megyében összesen 57 millió Ft kerül kiosztásra
a nyertesek között.
A megyei díjátadó rendezvények fontos
helyi eseményekké fejlôdtek az évek folyamán, amelyek keretében a megyei vállalkozók
és vállalkozások a helyi szellemi élet, a kultúra, a tudomány, az oktatás, a köznevelés és a
sportélet kimagasló képviselôit, elismert szereplôit részesítették elismerésükben. Mára elmondható, hogy ezek a megyei rendezvények
szerves részeivé váltak a nemzeti tôke részérôl
megnyilvánuló, és egyre erôteljesebben kibontakozó mecenatúrának, amellyel a vállalkozói társadalom a szellemi élet támogatásával is hozzá kíván járulni az ország gazdaságitársadalmi, és kulturális felemelkedéséhez.
A 2010. évi Prima Primissima Díj tartalmaz néhány változást is. A Társadalmi Tanácsadó Testület szokásos évi rotációja keretében Csete György, építész, 2005. évi „primisszima” kivált a testületbôl. Az Alapító a
helyére Novák István építészt, 2008. évi „primisszimát”, kérte fel.
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Kuratóriumának tagjai
Csányi Sándor, elnök
Dávid Ferenc, alelnök
Lovassy Tamás, fôtitkár
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Mészáros Tamás
rektor, Budapesti Corvinus Egyetem
Novák Ferenc
néptánc-koreográfus, 2007. évi Jubileumi
Primissima-díjas
Novák István
építész, 2008. évi Primissima-díjas

Csomor Gábor
Czeglédi László

Kádár Béla
akadémikus, a Magyar Közgazdasági
Társaság örökös tiszteletbeli és volt elnöke

Hanák András
Szônye József
Takács Ildikó
Zwack Péter

Társadalmi Tanácsadó Testületi tagok
a 2010. évben
Bánki András
újságíró, 2007. évi Jubileumi
Primissima-díjas
Gazsó Ferenc
egyetemi tanár
Granasztói György
történész
Jókai Anna
író, 2004. évi Közönség-díjas
Kocsis Zoltán
zongoramûvész, 2007. évi Jubileumi
Primissima-díjas
Kozma Imre
elnök, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
2005. évi Primissima-díjas
Lukács Sándor
színmûvész, 2007. évi Primissima-díjas
Mádl Ferenc
akadémikus, egyetemi tanár

Sváby Lajos
festômûvész, 2005. évi Primissima-díjas
Szabó István
filmrendezô, 2007. évi Jubileumi
Primissima-díjas
Szinetár Miklós
rendezô, egyetemi tanár
Vizi E. Szilveszter
akadémikus, az MTA volt elnöke,
2003. évi Primissima-díjas

A 2010. évi „prímák” névsora
kategóriánként
Magyar irodalom
Czakó Gábor Csaba prózaíró
Gergely Ágnes író
Moldova György író
Magyar színház- és filmmûvészet
Jancsó Miklós filmrendezô
Koltai Lajos operatôr
Sándor György színmûvész, író, rendezô
Magyar képzômûvészet
Farkas Ádám szobrászmûvész
Haraszty István szobrászmûvész
Kubinyi Anna textilmûvész
Magyar tudomány
Rubik Ernô építész, tervezô, feltaláló
Tulassay Tivadar gyermekgyógyász
Vékás Lajos jogász professzor
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Magyar oktatás és köznevelés
Dávid Katalin mûvészettörténész
Dévény Anna gyógytornász, mûvészeti
torna szakedzô
Keserû Katalin mûvészettörténész
Magyar építészet és építômûvészet
Balázs Mihály építész
Nagy Tamás építész
Varga Levente építész
Magyar sajtó
Heltai Péter rádiós-tévés mûsorvezetô
Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró
Veiszer Alinda mûsorvezetô
Magyar népmûvészet és közmûvelôdés
Baán László a Szépmûvészeti Múzeum
fôigazgatója
Csík Zenekar
Nyírség Néptáncegyüttes

Társalapítók

Magyar zenemûvészet
Érdi Tamás zongoramûvész
Magyar Rádió Gyermekkórus
Tokody Ilona operaénekesnô
Magyar sport
Buzánszky Jenô az Aranycsapat tagja, labdarúgó
Erdei Zsolt ökölvívó
Monspart Sarolta tájfutó, sífutó, sportvezetô

Közülük kerül megválasztásra 2010. december 3.-án (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján mind a tíz kategóriában egyegy „primisszima”, akiknek személye a Prima
Primissima Díjátadó Gálaesten derül majd ki.
A Gálaestet a Magyar Televízió I. csatornája
ebben az esztendôben is késleltetett élô adásban közvetíti.
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Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6. Tel.: 414-2181,82, , Fax: 414-218o

Felhívás a VOSZ 2010. évi
Év Vállalkozója Díj
és a Megyei Év Vállalkozója Díj
pályázati részvételre
Szövetségünk életében – Alapszabályunknak
megfelelôen – ez év december 3-án (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár tizenkettedik alkalommal kerül sor ünnepi rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója
Díjak átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Mûvészetek Palotájában kerül
megrendezésre.
A rendezvény elôkészítését Szövetségünk
titkársága megkezdte, ebbôl adódóan, feladatainknak megfelelve, az alábbiakról tájékoztatjuk.

– MKIK részérôl maximum 2 fô
terjeszthetô fel a kitüntetô díjra.
A felterjesztett személyeknek Szövetségünk Alapszabálya 4. A/1 elôírásainak meg
kell felelnie! Kiemelten fontos kitüntetési
feltétel, hogy a felterjesztett személy által
vezetett (tulajdonolt) vállalkozás a VOSZ
érdekkörébe tartozzon, illetve a Szövetség
tagja legyen! Az elnökségek felterjesztésein
túl természetesen az Alapszabályból fakadóan
továbbra is lehetôsége van tagjainknak pályázat útján a díj elnyerésére írásos pályázatot
benyújtania.

I.
II.
ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJ
Az országos felterjesztés keretei
és szabályai
Ez évben is
– megyénként maximum 2 fô, mint vállalkozás vezetôje, tulajdonosa, management tagja (Közép-Magyarországi Regionális Szervezet: legfeljebb 4 fô),
– szekcióként maximum 1 fô
– VOSZ-hoz csatlakozott Szövetség részérôl maximum 1 fô

MEGYEI, REGIONÁLIS
ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJ
Ezúton felhívjuk a VOSZ megyei, regionális
szervezeteit, hogy az országos Év Vállalkozója
Díjak mellett - a tavalyi év sikerére való tekintettel – idén is kerüljenek meghirdetésre a
VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei Év Vállalkozója Díjak
pályázatai. Cél, hogy a területi szervezet elnöksége legalább 10 vállalkozó részére adományozzon díjat.
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A 2010. évben kiemelkedô teljesítményt
nyújtó vállalkozóink minél nagyobb körû
elismerése érdekében, a tagság összetételét
elemezve, az alábbi 4 alapkategóriában javasoljuk – mûködési területek szerint - a Megyei Év Vállalkozója Díjak kiírását/megrendezését:
–
–
–
–

Ipar
Kereskedelem
Mezôgazdaság
Szolgáltatás

A tavalyi évhez hasonlóan konkrét kategóriákkal javasoljuk kiírni a 2010-es Megyei
Év Vállalkozója Díjakat.
A megyékben (régióban) ebben az évben
is a „Megyei Év Vállalkozója” helyett pl.
„Az Év Fodrásza Heves megyében”, „Az
Év Cukrásza Csongrád megyében”, „Az Év
Termelô Vállalata Nógrád megyében" stb.
jelenik meg. Ezzel elérhetô, hogy nagyszámú
vállalkozótársunk elismerésére nyílik lehetôség, de a díjak – mivel egy-egy külön kategóriában, szakmában csak egy-egy díj kerül
átadásra – mégis megôrzik egyediségüket, értéküket, presztízsüket. A megyék adottságaik
szerint hirdessenek meg a fenti kategóriákból
tevékenységi terület szerint megyei év vállalkozója pályázatokat, megyénként legalább
10 kategóriában. Lehetôség van – a helyi
adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is. A díjak átadására is az adott
megyében kerüljön sor, a Megyei Vállalkozói Napon, a Megyei Prima Díj átadással
együtt.
A megyei év vállalkozója díjak fentiek szerinti kibôvítése hozzájárulhat a nagyobb vállalkozói részvételhez a Szövetség életében, valamint a Prima Primissima mozgalomban.
A mellékletben segítségül, „sorvezetôként”
mellékeljük a tagság elemzésével kialakított,
jellemzô kategóriákat (ezektôl indokolt esetben természetesen el lehet térni).
A Megyei Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek egyebekben megegyeznek az
országos Év Vállalkozója Díj feltételeivel.

III.
TOVÁBBI FONTOS SZERVEZÉSI
FELADATOK, HATÁRIDÔK
A VOSZ Ügyvezetô Elnöksége várhatóan
2010. októberi ülésén fog dönteni az Év Vállalkozója Díjak személy szerinti adományozásáról.
Ennek megfelelôen kérjük, hogy a díjazottakra vonatkozó elnökségi felterjesztéseket
megfelelô indoklással alátámasztva lehetôség
szerint 2010. szeptember 15 napjáig, legkésôbb 2010. október 1. napjáig küldjék meg
titkárságunk részére (1107 Budapest, Mázsa tér 2-6, center@vosz.hu).

A fent jelzett idôpont után érkezett javaslatokat nem áll módunkban az Ügyvezetô Elnökség elé terjeszteni.
Budapest, 2010. június 15.

Üdvözlettel:

Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô
igazgató

Melléklet
Megyei Év Vállalkozója Díjak kategóriái
(sorvezetôként; tovább bôvíthetô)
IPARVÁLLALAT
IPAROS
KERESKEDELMI VÁLLALAT
KERESKEDÔ
MEZÔGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS
SZOLGÁLTATÓ
TERMELÔ
BERUHÁZÓ
KIVITELEZÔ
FEJLESZTÉS
PROJEKT
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MUNKÁLTATÓ KISKERESKEDÔ
NAGYKERESKEDÔ
IPARI TERMELÔ
IPARI BERUHÁZÓ
IPARI SZOLGÁLTATÓ
ÉPÍTÔIPARI BERUHÁZÓ
ÉPÍTÔIPARI KIVITELEZÔ
ÉPÍTÔIPARI SZOLGÁLTATÓ
EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÓ
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ
LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÓ
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ
KÉZMÛVES
IPARMÛVÉSZ
MEZÔGAZDASÁGI BERUHÁZÓ
IDEGENFORGALMI-, VENDÉGLÁTÓ
SZOLG.
TEXTIL-, RUHÁZATI IPARI TERMELÔ
OKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÓ
PINCÉSZET
BORTERMELÔ
SZÔLÉSZ-BORÁSZ
KERTÉSZ
SZABÓ / SZABÁSZAT
FODRÁSZ
KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ
ÜZEM / GYÁR
KÔMÛVES
LAKÁSÉPÍTÔ

9
LAKÁS-KIVITELEZÔ
VENDÉGLÔ
CUKRÁSZDA
FOGADÓ
KOCSMA
SZÁLLODA
LAKBERENDEZÔ
INFORMATIKUS
INGATLANSZAKÉRTÔ
JOGÁSZ
KÖNYVELÔ
NYOMDÁSZ, GRAFIKUS
MARKETINGES
ÚJSÁGÍRÓ
TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓ

A Megyei Év Vállalkozója Díjak megjelenése a fentiek alapján, pl.:
Az Év Iparvállalata Baranya Megyében
Az Év Projektje Bács-Kiskun Megyében
Az Év Munkáltatója Békés Megyében
Az Év Kiskereskedôje Baranya Megyében
Az Év Egészségügyi Szolgáltatója Heves Megyében
Az Év Pincészete Hajdú-Bihar Megyében
Az Év Kertésze Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében
Az Év Újságírója Veszprém Megyében
stb.
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A VOSZ – MGYOSZ közös képviselete
az OECD egyik tanácsadói testületében

A Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) mellett mûködô Üzleti és
Ipari Tanácsadó Bizottság (Business and Industry Advisory Council - BIAC) május 27én párizsi közgyûlésén a két magyar munkaadói tagszervezet, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) és a
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) képviseletében Lôrincze Pétert beválasztotta a végrehajtó bizottságába.
A VOSZ elnöki fôtanácsadójaként és a
TriGranit Fejlesztési Zrt. alelnökeként Lôrincze Péter az elsô közép-európai vezetôségi tagja a munkaadói szövetségek egyik legfonto-

sabb nemzetközi szervezetének. A BIAC arról
is határozott, hogy örömmel elfogadja Magyarország meghívását, és jövô évi közgyûlését
Budapesten tartja -mondta az MTI-nek Párizsban Charles Heeter, a szervezet amerikai
elnöke. Az OECD-nek a világ fejlett országaiból közel ötven munkaadói szervezetet tömörítô tanácsadói bizottságának vezetôje "stratégiai döntésnek" nevezte az elnökség kibôvítését újabb, az üzleti világból érkezô meghatározó vezetôkkel. Az eddig kilenctagú testület
három új taggal bôvült: Magyarország mellett
Japán és Svájc is alelnöki posztot kapott a
végrehajtó bizottságban. Az MTI kérdésére
Charles Hetter kifejtette: miután az OECD új
tagállamai közül többen is a közép-kelet-európai régióhoz tartoznak, a BIAC számára nagyon fontos volt a térség képviselte a testületben ahhoz, hogy az OECD-nek üzleti tanácsokkal tudjon szolgálni a világ minden tájáról. Az OECD csütörtökön ünnepélyes keretek között Izrael, Szlovénia és Észtország felvételével 34 tagúvá bôvül. Az OECD több
mint két évvel ezelôtt kezdte meg a tárgyalásokat Izraellel, Chilével, Észtországgal, Szlovéniával és Oroszországgal. Chile már korábban tag lett, Oroszországgal még tartanak a
tárgyalások. Lôrincze Péter az MTI-nek elmondta: a BIAC-ban nemcsak a magyar, illetve a közép-kelet-európai tagszervezetek (a visegrádi négyek) képviseletét érzi feladatának,
hanem fontosnak tartja a figyelmet ráirányítani azon térségbeli országokra is, amelyek felé az OECD, és így a BIAC is, a jövôben terjeszkedni kíván. Példaként említette Romániát és Bulgáriát, valamint távolabbi perspektívában Szerbiát.
Az új alelnök hangsúlyozta: a BIAC jövô
évi budapesti közgyûlésén Magyarország szán-
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dékai szerint a teljes kelet-európai térség középpontba kerülhet. Az eseménynek külön
jelentôséget ad az, hogy az Európai Unió soros magyar elnöksége idején, 2011 elsô felében kerül megrendezésre. Lôrincze kifejtette,
hogy az OECD a mindenkori magyar kormány, a vállalkozók és a munkavállalók számára is alapvetô kérdésekkel foglalkozik,
amelyekhez a BIAC az üzleti világ álláspontját közvetíti például olyan kérdésekben, mint
a válságból való kilábalás, az ahhoz szükséges
pénzügyi politika, a gazdaság élénkítése mellett a foglalkoztatás bôvítése, az üzlettel
összefüggô etikai kérdések, az átláthatóság, a
versenyképesség növelése vagy a környezetbarát gazdasági növekedés. Gottfried Péter,
Magyarország OECD-nagykövete az MTInek "nagy sikerként" értékelte a BIAC döntését. Megítélése szerint ebbe az exkluzív kör-

11
be való bekerülés egyszerre jelent érdeklôdést
és jelentôs elismerést a magyar gazdaság
iránt. A nagykövet kifejtette: a BIAC-kal eddig is rendszeres kapcsolatban állt Magyarország OECD-tagállamként, s ennek során érzékelhetôvé vált az igény arra, hogy a keleteurópai régió felé nyitva a BIAC a visegrádi
országok közül egyikkel bôvíteni kívánja a
végrehajtó bizottságát. Hozzátette: azontúl,
hogy a BIAC részérôl érdeklôdés mutatkozott
egy magyar munkaadói szervezet képviselôjének véleményére a globális gazdaság kérdéseirôl, ami az OECD napirendjén állandóan
szerepel, a tagfelvételhez elôzetesen szükség
volt arra is, hogy a BIAC két magyar tagja, a
VOSZ és a MGYOSZ meg tudjon állapodni
egy közös jelöltben.
(MTI)
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Megalakult a VOSZ Emberi Erôforrás
és Foglalkoztatási Szekciója

Az Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási
Szekciót a HR tanácsadás, munkaerô közvetítés, kölcsönzés, képzés és munkajog terén
aktív VOSZ tagok közös elhatározása hozza
létre.

A szekció tagjai elkötelezettek a tevékenységük és az ôket érintô vállalkozói környezet
minôsége iránt, és érdekeltek az ország humán-, és foglalkoztatáspolitikai irányzatának
meghatározásában, véleményezésében és szakmai konzultáció révén a fejlôdés érdekében
stratégiaalkotásban is.

Küldetésünk
Küldetésünk a humán- és foglalkoztatáspolitikai témákban szakmai támogatás nyújtása a
VOSZ vezetôségének az OÉT és más csatornákon keresztül érkezô szakmai anyagok vizsgálatában, véleményezésében és javaslattételében.
Ezen felül a szekció proaktívan részt kíván
venni ugyanezen témákat érintve kutatásokban, lobbi tevékenységben és javaslattételben.
A szekció szerepe egyben szakmai érdekképviselet a különbözô HR szolgáltatásokkal
foglalkozó tagok számára, kiemelten a munkaerô kölcsönzés ágazatát, amely évrôl évre a
munkaképes lakosság közel 3%-át, az aktív
munkavállalók közel 6%-át, mintegy 80100,000 munkavállalót foglalkoztat.

Célkitûzések
Szekciónk célkitûzései között szerepel hosszú
távon a hazai foglalkoztatáspolitika, ezen belül rövid/közép távon a foglalkoztatás feltételrendszerének és szabályozásának alakításában
való részvétel annak érdekében, hogy Magyarország ismét versenyképes legyen munkaerô tekintetében az európai országok között;
valamint a HR szolgáltatói piacon aktív szervezetek legszélesebb körét tömörítve érdekeik
feltárása és integrálása illetve hatékony képviselete.
Tagságunk eltérô humán szolgáltatásai révén átfogó képet tudunk nyújtani a hazai
HR szolgáltatói piacról, illetve a cégek kapcsolatrendszere által a hazai foglalkoztatók
(multinacionális, KKV, közszféra) igényeirôl, nehézségeirôl mely információ birtokában javaslatokat tudunk és kívánunk tenni
a foglalkoztatáspolitika számos témakörében
– pl. munkatörvénykönyve módosítása, vállalati képzés és szakképzés támogatása/ösztönzése, atipikus foglalkoztatási formák honosítása stb.

Fô tevékenységek
Szekciónk fô tevékenysége az érdekképviselet
illetve foglalkoztatáspolitikai témákban tanácsadás, kutatás és javaslattétel, ezen kívül a
tagok és a szakma munkájának segítése, népszerûsítése, a szakmai színvonal emelése érdekében tanácsadók képzése és szakmai rendezvények szervezése.
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2010 év végéig cél a tagság jelentôs bôvítése, a támogató és tanácsadói feladat maradéktalan ellátása a VOSZ számára, a célkitûzésekben megjelölt témakörökben munkacsoportok alakítása és szakmai munka elkezdése,
illetve eseti alapon a nyilvánosság tájékoztatása a munkánkról.

13
További cél a hasonló vagy azonos témakörben tevékenykedô társ szervezetekkel a
kapcsolat felvétele, és szoros együttmûködés
és munkakapcsolat révén a szakmai lobbi erôsítése.
Cser László
elnök
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Az EU KKV Hét keretében
Nyíregyházán 2010. 05. 26-án tartott
rendezvényen résztvevô vállalkozói
érdekképviseleti szervezetek, kamarák,
vállalkozásfeljesztési szervezetek
és vállalkozók közös ajánlása egy új
kkv-fejlesztési politika kialakításához
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Európai KKV – hét
Enterprise Europe Network

Kis- és középvállalkozás fejlesztési
konferencia
2010. május 26.
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm Önöket a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége nevében.
A
társadalom
mûködésének alapja
és elengedhetetlen
eszköze a gazdaság.
Itt termelôdik meg
az a jövedelem,
amely az ország mûködésének alapvetô
forrása kell, hogy legyen. A gazdaság
legfôbb szereplôi a
vállalkozások, elsôsorban a legtöbb
munkavállalót foglalkoztató hazai kis
és közepes vállalkozások. Ôk képezik a társadalom gerincét. A vállalkozók azonban az ország eddigi helytelen gazdaságpolitikája miatt
mára rendkívül kritikus helyzetbe kerültek.
Jelenleg a magyar vállalkozások nem gyarapodnak, hanem stagnálnak, miközben elfogy
az amúgy is kevés tôkéjük, felélik tartalékaikat. Mindez köszönhetô az elmúlt idôszak –
nyolc év – tehetségtelen, a magyar vállalkozások szempontjait és érdekeit figyelembe sem
vevô kormányainak. Az egyre süllyedô színvonalú apparátusaik foglyaként ezek kormá-

nyok partnerek voltak abban, hogy a telhetetlen, és irigy állami és közszféra a kreatív versenyszférától „elszívja” a jövedelmet.
Ezt húzza alá KSH napokban kiadott jelentése is, mely szerint 2010. elsô három hónapjában a reálkeresetek alakulása az egy évvel
korábbihoz képest a következô volt:
• a teljes munkaidôben foglalkoztatottak
átlagos bruttó keresete 207 000Ft volt,
ezen belül a vállalkozásoknál dolgozóknál 203 800Ft, a költségvetési szerveknél alkalmazásban állóknál 218 400Ft.
(+15eFt),
• a versenyszférában 5,4%-al, a költségvetési szférában 6,5%-al nôttek az átlagkeresetek,
• a nettó átlagkereset nemzetgazdasági
szinten 135 000Ft,
• a versenyszférában 10,5%-os, a költségvetési szervezeteknél pedig 15,4%-os
növekedés jelentkezett az elmúlt év azonos idôszakához képest.

Felvetôdik a kérdés:
„Hogyan lehetséges, hogy az eltartottnak
nagyobb a jövedelme, mint az eltartónak?”
Mindezen tényezôk is jelentôsen hozzájárultak a jelenlegi, a vállalkozásokat leginkább

VOSZ 2010 junius

6/25/10

1:00 PM

Page 17

Szervezeti Hírek
sújtó gazdasági helyzet kialakulásához, amelyhez már csak társult – mint hab a tortán – a
hazánkat is elérô gazdasági válság.
A VOSZ évek óta felhívta a figyelmet a
torz, rossz arányokat tükrözô gazdasági szerkezetre és folyamatosan javasolta a közszféra létszámának csökkentését. Jelenleg a költségvetési szférában 747 ezren, a versenyszférában
1millió 778 ezren dolgoznak. Ez egy rendkívül
rossz arány, pl. Csehországban 1millióval többen dolgoznak, mint Magyarországon és az
mind a versenyszférában!
Az elmúlt idôszakban a szinte átláthatatlan, a vállalkozókat súlytó szabályzó rendszerek, adók és azok bevallásának tömkelege, az
európai és környezetünk átlagát jóval meghaladó adó és járulékterhek, a hatósági ellenôrzések segítô szándékot nélkülözô pénzbehajtási gyakorlata, a mindenkit érintô tömeges
adatszolgáltatások gúzsba kötötték a magyar
kis és közepes vállalkozásokat. Kimondhatjuk,
hogy ezen intézkedések már sértik és veszélyeztetik a vállalkozások létét, vállalkozás szabadságát, a célt, amiért létrejöttek, hogy jövedelmet termeljenek, tôkét halmozzanak fel.
Meg kell értenie mindenkinek, hogy a szabad és tisztességes vállalkozás korlátozása
ordas dolog. Fenntartja a tehetségtelenek, alkalmatlanok uralmát. Talán ez cél is volt!
Csak a gazdaságilag megfelelôen erôs társadalom képes nagy dolgokat létrehozni, a társadalmat elôre vinni, gondoskodni aszociálisan
rászorulókról! Ez pedig tôketulajdonosok – kicsik és nagyok nélkül - nem megy!
A magyar társadalom jó része még nem értette meg, hogy a rendszerváltás egyik fô célja
a tôkés társadalmi rend kialakítása volt. Még
mindig a berögzôdött régi szemléletek és reflexek mûködnek, amikor az emberek csak az államtól várják egyéni helyzetük javulását, ill. a
támogatást, a segélyt.
Szemléletváltásra van szükség, el kellene
már végre fogadnia a magyar társadalomnak,
hogy a vállalkozások a hajtómotor szerepét
töltik be. Oktatni kellene a vállalkozási kultúrát, a vállalkozásra való nevelés elengedhetetlen, a következô évek fontos feladata kell,
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hogy legyen. Meg kell változtatni azt a szemléletet, hogy a vállalkozói világ egy bûnözôi
kör. Hogy ez a szemlélet kialakulhatott, abban
nagy szerepe van a politika mellett, jelentôs
részben enervált magyar értelmiségi kultúrkörnek és sajnos a sajtó egy részének is. A
VOSZ-nak és a többi érdekvédelmi szervezetnek ezen a területen is közösen kell fellépni,
hogy mielôbbi jobb társadalmi megítélés és
elismerés övezze a vállalkozásokat. Mielôbb el
kell érnünk, hogy a társadalom becsülje meg
azokat, akik kockáztatnak, adót fizetnek és
napi 10 – 12 órát dolgoznak. Ehhez azonban
Magyarországnak, az embereknek is meg kell
változnia!
A társadalmi közmorálnak nagyot kell fejlôdnie ahhoz, megszûnjön a tolvajlás,
a közvagyon elpazarlása és felélése, a zsarolás
különbözô formái, a vállalkozók korrupcióba
való belekényszerítése. A kkv szektor Magyarországon – hasonlóan az EU tagállamaihoz – a legfôbb foglalkoztatási réteg, ezért
minden eszközzel elô kell segíteni a tôkefelhalmozásukat, hogy megmaradjanak és erôsödjenek. A megerôsödô kis és közepes vállalkozások fogják megoldani a jelenleg még növekvô munkanélküliség egyre aggasztóbb
problémáját, nem pedig a multinacionális cégek. Ehhez természetesen mielôbb be kell indulnia a gazdaságnak!
A VOSZ március 8-án tartott 1200 fô részvételével Gazdaságpolitikai Fórumot a Mûvészetek palotájában, melyen a Fidesz vezetôi
voltak meghívott vendégeink Orbán Viktor
vezetésével. Ezen a fórumon 6 pontban rögzítve ismertettük, hogy melyek a VOSZ elvárásai a megalakuló új kormánnyal szemben.
Nemzeti Együttmûködés Programja
(Kormányprogram)
IDÉZETEK a Programból:
1.1. Munkaközpontú gazdaságot, társadalmi államot!
Egymillió munkahelyet!
Kiemelt szerep az építôiparnak, a mezôgazdaságnak és a turizmusnak!
Kiemelt szerep a kreatív iparágaknak,
az innovációnak és a K + F –nek!

VOSZ 2010 junius

6/25/10

1:00 PM

Page 18

Szervezeti Hírek

18
1.2. Egyszerûbb és teljesíthetôbb feltételek
a vállalkozások számára!
A bürokrácia okozta költségek megfelezése!
Életszerû, egyszerû ügyfélbarát szabályozást!
Intézményi garanciákat a szabályok
egyszerûségének megôrzésére!
A Programba bekerült a VOSZ – szal kötött egyezség is. Ilyenre még nem volt példa!
Eltérés a 6. számú pontban van, de az abban
szereplô öröklési illetékmenteséget szóban vetettük fel a gazdaságpolitikai fórumon. A
VOSZ, mint a legnagyobb munkaadói érdekképviseleti szervezet, ezzel megkerülhetetlen
tényezôvé vált. Minden reményünk meg van
arra, hogy a következô kormányzat a vállalkozók véleményére alapozott szoros együttmûködést valósít meg a VOSZ – szal és az eddigi
gyakorlattól eltérôen nem az „outsider” szerepét szánja nekünk!
Mert ahogy a Kormányprogram elôszavában elhangzik:
„A gyôztesnek nem igaza van, hanem feladata. A gyôztestôl nem azt várjuk, hogy bizonygas-

sa az igazát, hanem azt, hogy tegye a dolgát, teljesítse a feladatát.”
Mi a vállalkozók érdekében ezt a feladatteljesítést fogjuk mindenkor számon kérni.
Továbbra is elvárjuk a SZK kormányzati támogatását, üdvözöljük az ígért második Széchenyi Tervet. Az OÉT – ben az új kormány
megalakulását követôen tovább folytatódik a
munka. Legfontosabb kérdés azonban a gazdaság mielôbbi talpra állítása és a vállalkozások
helyzetbe hozása. Csodát viszont senki se várjon, türelmet kell tanúsítani a következô kormánnyal szemben!
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Czomba Csaba
a VOSZ társelnöke,
helyettes soros elnök
megyei elnök

Megjegyzés: a beszéd a kis - és középvállalkozások május 26-i nyíregyházi konferenciáján
hangzott el.
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„Rokkantország” Magyarország?

A rokkantnyugdíjazással kapcsolatos számokat, arányokat eddig is ismertem, de más irányú érdeklôdésem és tevékenységem következtében nem sokat elmélkedtem a rendszer
összefüggésein. Az elmúlt hetekben a világhálón több alkalommal is olvastam a rokkantnyugdíjazás hazai helyzetérôl. A 10 milliós
Magyarországon megközelítôleg 800 ezren élnek rokkantnyugdíjból (több mint a felük
még nem érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt), az 5 milliós Szlovákiában pedig 70 ezren. Semmiképpen nem szeretnék beállni a
"bezzeg Szlovákiában" hangoztatók sorába, de
erre az ordító különbségre magyarázatot kell
keresni, találni.
Sajnos, mélyreható szakmai elemzésbe
nem kezdhetek, hiszen nem vagyok sem társadalomtudós, sem orvos, sem nyugdíjszakértô,
így írásom kizárólag a figyelem felkeltése céljából került papírra. Az, hogy a téma nem a
szakterületem nem jelenti azt, hogy néhány
konkrét megállapítást ne tehetnék.
Nem hiszem, hogy ilyen "bôdületes" különbség van (a magyarok hátrányára) a két
nép egészségi állapota között. Az sem valószínû, hogy Szlovákia ellátatlanul hagyja rokkant polgárainak százezreit! A jelentôs differenciát - vélhetôen - a társadalom szemléletében, a leszázalékolási folyamat feltételeiben és
az eljárási módban, illetve a rokkant nyugdíjba vonulásban való érdekeltség területén kell
keresni. (Talán érdemes figyelmesen tanulmányozni északi szomszédunk és más országok
gyakorlatát. Ha nem is adaptálhatók egészében, azért néhány jól mûködô részelem biztos
átemelhetô.)
2010 - ben a korhatár alatti rokkantnyugdíjasok havi átlagos ellátása csaknem 70 ezer
forint, az éves - országosan e jogcímen - kifi-

zetett összeg bôven meghaladja a 300 milliárd
forintot. Szakemberek szerint a leszázalékoltak 5-10 százalékának nincs olyan betegsége,
ami miatt nem végezhetne munkát Ha ez igaz,
a mai szabályozási környezetben éves szinten
15-30 milliárd forint tûnhet el értelmetlenül
és jogellenesen. Azt se felejtsük el: a rokkantnyugdíj-kifizetések alapját (elméleti szinten
biztosan) jelentôs részben a 40-45 évet dolgozók járulékfizetései fedezik. A szolidaritás elve
tehát érvényesül, az egészségesek segítséget
nyújtanak a rászorultaknak. Ez így is van
rendjén. Az viszont irritáló, hogy a közös teherviselés elvével és gyakorlatával cinikusan
és durva módon vissza lehet élni és valószínûsíthetô: sokan meg is teszik. Ez elôbb-utóbb
odavezethet, hogy a hosszú ideig fegyelmezetten fizetôk "ráunnak" a járulékfizetésre,
mondván: a sunyi módon megcsapolt közös
kasszába nem érdemes befizetni. Mennyit lehetne megtakarítani egy korrekt és korszerû
szabályrendszer alkalmazásával? Talán további
15-30 milliárdot is? Nem tudom. Azt viszont
bátran ajánlom az ambiciózus munkaügyi ellenôröknek, hogy a feketén dolgozó rokkant
nyugdíjasokra fordítsanak több figyelmet, és
jelentéseikben javasolják a "megfogott" személyek azonnali reaktiválását is. (Ha valaki
képes 40 évesen, rokkantnyugdíjasként feketén dolgozni, próbálja meg nyugdíj nélkül
vagy nyugdíjjal, de legális módon. Hátha sikerül) A jövô szempontjából fontosnak tûnik,
hogy a hosszú - 40-45 éves - szolgálati idôvel
rendelkezôk érzékelhetôen magasabb nyugellátásban részesüljenek, mint akik 20-25 éves
szolgálat után rokkantnyugdíjasok lesznek.
Ha ilyen irányú változás nem lesz, akkor értelmét veszti a hosszú szolgálati idôben való érdekeltség és a nyugdíjkorhatár emelés is.
Középpontba kell állítani a rehabilitálhatóságra való törekvés kérdését is. Jelszó: a
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megmaradt képességekkel is vissza a munkaerôpiacra! (Ma a mintegy 400 ezer korhatár
alatti rokkantnyugdíjasnak kb. 10 százaléka
dolgozik legálisan, holott vélhetôen a háromnegyed része alkalmas lenne valamilyen munkavégzésre.) Meggyôzôdésem, hogy abban az
esetben a versenyszféra munkáltatói is nagyobb érdeklôdést mutatnának, ha a társadalombiztosítási járulék jelentôs csökkenésével
preferálnák a megváltozott munkaképességük
alkalmazását. Zsákutca a jelenlegi gyakorlat,
nevezetesen: a húsz fô feletti vállalkozásokra
rótt rehabilitációs hozzájárulás folyamatos és
brutális emelése (idén a tavalyihoz képest ötszörösére emelték), nem szolgálja a célt és
rendkívüli ellenérzést kelt munkáltatói körökben a "büntetô adó" kivetése. A szabály:
20 fô feletti cégeknél akkor nem kell fizetni a
fent jelzett hozzájárulást, ha a megváltozott
munkaképességûek létszámának aránya a vállalkozás összlétszámához viszonyítva meghaladja az 5 százalékot. Húsz fôs vállalkozásnál
ez egy fôt jelent, nem foglalkoztatás esetén a
befizetendô hozzájárulás: 964.500,--Ft/év/fô,
azaz 20-as osztályközönként csaknem egymillióval ugrik a tarifa. Nesze neked ösztönzés,
nesze neked társadalmi szolidaritás! Arról már
nem is szólok, hogy bizonyos szakmákban - a
tevékenység jellegébôl eredôen - nem is alkalmazható megváltozott munkaképességû személy. A hozzájárulás persze ez esetben is fizetendô. Törni kellene a szakértô fejeket az ösztönzô és alkalmazható megoldáson.
Valószínû, hogy az életviteli szempontokat
is be kell építeni a jövô rendszerébe. Nálam
más elbírálás alá esik az, aki önpusztító életmódot folytatva 40-45 éves korára jut el a fizikai (és lelki) összeomlás határára és másként
viszonyulok azokhoz az esetekhez, amelyeknél
az egyén ilyen vonatkozásban vétlen (Bizonyára nem egyszerû a pontos mérés, de törekedni kell rá, hogy egyre közelebb kerüljünk a
hiteles diagnózishoz).
Hozzáértôk szerint a rokkantnyugdíjazások
számának növekedése nagyrészt a munkaerôpiac alakulásának következménye, azaz indirekt módon kimondják: egészséges emberek is
hozzájuthatnak az ellátáshoz. Ezt a feltételezést erôsítik a következô számok is: a korhatár

alatti rokkantsági nyugdíjasok száma az
1991.évi 232 ezerrôl a 2009. évre 422 ezerre
emelkedett, ez 20 év alatt 81 százalékos növekedést jelent. Jól kinézünk: összességében javuló életkörülmények és folyamatosan emelkedô átlagéletkor mellett csaknem megduplázódott a fiatalon - papír szerint részlegesen
vagy teljesen munkaképtelenné válók és nyugdíjba vonulók száma. (Az öregségi nyugdíjra jogosultak száma ugyanezen idôszak alatt
"csak " 18 százalékkal nôtt.) Érdemes lenne
megvizsgálni (összehasonlítani), hogy a rokkantnyugdíjba vonulók és az öregségi nyugdíjba vonulók várható és tényleges élettartama
miként alakult az elmúlt tíz-húsz évben?
Mondjuk ki: a szóbanforgó kérdéskör hosszú
ideje a "rendezetlen" ügyeink számát gyarapítja. Mindenki beszél visszaélésekrôl és "sumákságokról", de csak ritkán "borul ki a bili". Szerintem is kényes kérdés a korhatár alatti
nyugdíjazás szabályainak felülvizsgálata és
esetleges megváltoztatása, de ebbôl nem következhet az ellentmondások és rendszerhibák
agyonhallgatása. Nem hiszem és a jövôben
sem akarom hinni, hogy hazánk polgárainak
egyetlen célja, hogy minél hamarabb nyugdíjba meneküljenek. Természetesen a rászorult
és jogszerûen nyugellátást felvevôkre semmiféle negatív jelzôt nem aggathatok és nem is
aggatok, elég baj nekik, hogy részben, vagy
egészben elvesztették egészségüket és munkaképességüket. De a dörzsölt ingyenélôk orrára
azért - inkább elôbb, mint utóbb - oda kellene koppintani. Sem a rafinéria, sem az orvosok "szociális érzékenysége", sem pedig a sokszor valóban kilátástalan munkaerô piaci
helyzet nem adhat okot a leszázalékolási folyamat elnézô, nagyvonalú kezelésére. Hamis
a megoldás, rossz az üzenet és a válasz: ezt
mindannyian tudjuk!
A gyors és - reményeim szerint - hatékony
beavatkozás azért is indokolt, mivel a munkaképes korú magyar lakosság aktivitási aránya
56 százalék körül van, ami a nemzetközi adatok tükrében rendkívül alacsony. Ennek az
arányszámnak rövid idôn belül hatossal
kell(ene) kezdôdnie. A már korábban említett Szlovákiában ez az arány 60 százalék fölötti, Európa gazdagabb és boldogabb felében
65 százalék körüli. A nemkívánatosan magas
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inaktivitás és az egészségi okból eredô (vagy
arra hivatkozó) korai nyugdíjbavonulás közötti, vélhetôen szoros kapcsolat valamennyi
érintkezési pontját érdemes lenne feltárni és
megismerni. Az alapos helyzetelemzést követôen viszont határozott lépésekre van szükség,
ezt követeli az igazság érvényülése iránti egyre erôsebb társadalmi igény. Egyet ne tegyünk! Ne fogadjuk el, hogy az írásban szereplô intézményrendszer Magyarországon csak
így mûködhet, ahogy most, és nem lehet
beavatkozni! Intenzív jogalkotási periódus
elôtt állunk, van mód arra, hogy a jelenlegi rossz végeredményt produkáló - gyakorlatot jó
irányba tereljük. Mindannyian tudjuk: itt az
ideje, hogy a közösségi pénzeket újraosztó
rendszerek mûködése áttekinthetô és igazságos legyen. Lehet húzni-halasztani a korrekt
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megoldást, de fölösleges. Emberséges és jól átgondolt rokkantnyugdíjazási rendszerrôl álmodom, türelmetlenségemmel a hozzáértôk
szívére és eszére szeretnék hatni. Általam is ismert kiváló szakértôk dolgoznak e területen,
adjunk nekik megbízást az átfogó elemzésre és
a szakmai javaslattételre. Ezt már csak a bátor
és határozott cselekvésnek kell követnie!
Budapest, 2010. május 15.
Dr. Dávid Ferenc fôtitkár
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége

Megjegyzés: Az írás a Népszava 2010. június
23 -i számában jelent meg.
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Keresletvezérelt szakképzést!
A képzô intézmények programjai nem igazodnak
a munkaerôpiaci kereslethez

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szakképzési fórumot rendezett Veszprémben 2010. május 26-án. A fórum témája a kereslet-vezérelt szakképzés
megteremtése Magyarországon.
Az Országos Érdekegyeztetô Tanácsmunkaadói és munkavállalói tagjai a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével konzorciumot hoztak létra az évek óta súlyosbodó szakképzési helyzet megoldására. Tarthatatlan állapot, hogy a képzô intézmények programjai
nem igazodnak a munkaerôpiaci kereslethez.
Egyes szakmákból számottevô túlképzés tapasztalható, míg a hiányszakmák köre évrôl
évre bôvül. Ez a helyzet hosszabb távon rontja az ország versenyképességét és tôkevonzó
képességét is.

A rendezvényre a régióban mûködô
TISZK-ek, szakképzô iskolák és munkaadók
kaptak meghívást. A fórumon a fémipari, a
textilipari és az adminisztratív szakmák kerültek terítékre. A munkaadói és munkavállalói
szövetségek és a kamarák már 3 éve együttmûködnek a keresletvezérelt szakképzés megteremtése érdekében. A résztvevôk úgy gondolják, hogy jó úton halad a szakképzés reformja,
és remélik, hogy az utóbbi idôszak intézkedései (ösztöndíj- rendszer bevezetése a hiányszakmákban, az alternatív szakképzés lehetôségnek bevezetése stb.) elôsegítik a cél elérését.
Hegyi Gábor, a Pannon TISZk Veszprém
Nonprofit Kft. ügyvezetô igazgatója elôadásában hangsúlyozta az együttmûködô hat
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partneriskola összehangolt munkájának
fontosságát, valamint kitért a közelmúltban a TIOP projekt keretében 100 millió
forintos beruházással felújított Jendrassik
VENESZ középiskola és szakiskola új tankonyhájára, amely immár a legkorszerûbb
technológiákkal felszerelve várja a diákokat. Terveik között szerepel a Pályaorientációs Központ és Konferenciaterem létrehozása, ahol szakpszichológus segítségét is
igénybe vehetik a jelentkezôk pályaválasztás során.
A rendezvényen szóba kerültek a szakképzést érintô egyéb problémák is, mint
amilyenek például a hosszú a képzési idô, a
maradékelv érvényesülése (túlzott a gimnáziumok és szakközépiskolák elszívó képessége), kevés a gyakorlati képzés, kevés a gyakorlati képzôhely, a gyakorlati oktatók
elöregedése stb.
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– Ma az iskolai képzés 80 százaléka Tiszkeken belül történik, - mondta Szabados Tamás,
az RFKB Közép-Dunántúli elnöke ezért is fontos a dinamikus együttmûködés az irányító
szervezetek munkájában. Lejárt az idô, mondta, amikor - kis túlzással - minden intézmény
azt oktathatott, amit akart. A rendszerbe
beáramlott 52 MRD Forint, páratlan lehetôség a magyar oktatási intézményeknek, mellyel színvonalas és célirányos szakképzésre
nyílik lehetôség- mondta.
Popovics László az ISD Dunaferr Zrt. képzési és fejlesztési osztályvezetôje szerint egyre
nagyobb az igény magasan kvalifikált szakoktatókra, akik munkájuk során a szakma megtanult fogásait jó pedagógiai érzékkel ötvözve
felkeltik a diákok érdeklôdését, majd használható tudást adnak a kezükbe. A szakmai ösztöndíj számos esetben segíti a tanulók családjainak megélhetését.
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Munkamegbeszélés
az elôzetes tudás beszámításáról
a munkaadók képviselôi és a validációs
projekt fejlesztô szakértôi között

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének kezdeményezésére a munkaadó
szervezetek képviselôi, a TÁMOP 4.1.3 Felsôoktatási szolgáltatások rendszerszintû fejlesztése projekt vezetôi valamint vezetô szakértôi
között konzultációra került sor június 14-én.
A rendezvényen részt vettek egyfelôl: Varga Júlia nemzetközi és oktatási igazgató, Tardos János szakértô, Csányi Lászlóné
(MGYOSZ), Sepsi Zsigmond (a VOSZ Okta-

tási és Szakképzési Szekció elnöke), Gazsi
Ferenc, Széles Sándor, Varga István, Litauszki Kálmán (a VOSZ regionális szakképzési
koordinátorai); valamint Derényi András,
Hegyi-Halmos Nóra, Kraiciné Szokoly Mária, Sediviné Balassa Ildikó, Tót Éva (a TÁMOP 4.1.3. Validációs al-projekt közremûködôi)
A beszélgetés kitûzött célja az volt, hogy a
fejlesztôk bemutassák a projekt keretében ed-
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dig végzett munka eredményeit, és kötetlen
beszélgetést folytassanak a munkaadói szervezetek képviselôivel a validációs megközelítés
hazai befogadásának lehetôségeirôl, a munka
világában való hasznosítás lehetôségeirôl, illetve a felsôoktatás és a gazdaság kapcsolatát
érintô kérdésekrôl.
A rendezvény napirendjén szerepelt:
– A Felsôoktatási validációs rendszer fejlesztése alprojekt részeredményeinek,
fôbb szakmai csomópontjainak, dilemmáinak bemutatása (ppt prezentáció)
– A jelenlévô szakemberek felszólalása a
témával kapcsolatban
– Szakmai beszélgetés a lehetôségekrôl és
korlátokról, a kívánatos megoldásokról,
alternatívákról; tapasztalatok leszûrése,
a továbblépés irányai
A bevezetô rövid prezentáció bemutatta
azt a validációnak nevezett eljárást, amely
több európai országban (pl. Franciaország,
Portugália, Norvégia, Dánia, Finnország, Hollandia, Írország) évek óta mûködik, illetve
amelynek a sajátos szektorális igényekhez illeszkedô megoldásait sok országban keresik. A
most futó hazai fejlesztô projekt a felsôoktatásra fókuszál, de a hozott, azaz egy adott képzési programtól függetlenül, pl. önképzés vagy
munkatapasztalat révén megszerzett tudásnak
szabályozott eljárás keretében történô elismerése olyan megoldás, amely a munka világában megfogalmazódó igényekre is válaszokat
kínál. Az a célja, hogy az egyén (a vállalkozó,
vagy az alkalmazottak) meglévô szakmai tudását feltárja, láthatóvá tegye és ezzel ösztönözze, támogassa a szükséges képesítések megszerzését.
– A résztvevôk egyetértettek, hogy a gazdasági szektor szereplôinek szélesebb körét kellene megismertetni a validációs/elismerési eljárás alapelveivel és az eljárás részleteivel. Számos olyan, az érdekeltséget és az eljárás hasznát illetô kérdés merül fel, amelyekben a
munkaadóknak
és
munkavállalóknak
egyaránt ki kell dolgozniuk és meg kell fogalmazniuk saját álláspontjukat. Az alaposabb
tájékozódás oszlathatja el az eljárással kapcsolatos aggályokat.
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– Abban is egyetértés mutatkozott, hogy a
munka világát, a gazdasági szervezeteket érintô eljárások kidolgozását szûkebb körben, egy
alszektorban érdemes megkezdeni, és annak a
tapasztalatai alapján bôvíteni az alkalmazás
körét.
– A projektben dolgozó fejlesztôk készek
átadni a fejlesztés eddigi tapasztalatait és hozzáférhetôvé tenni az elkészült szakmai anyagokat.
A résztvevôk a két és fél órás beszélgetés
során sok témát érintettek, ezek közül az elismerési/validációs megközelítés és az eljárás alkalmazhatóságának kérdéskörét érintették a
következôk:
– A felsôoktatási intézmények és a gazdaság szereplôi közötti kapcsolat rendkívül
gyenge mind az intézményes, mind a személyes szakmai kapcsolatok szintjén, és ez az oka,
hogy a képzôintézmények nem rendelkeznek
információval arról, mivel járulhatnának hozzá a hallgatók munkapiaci felkészítéséhez.
Ugyanakkor régi és máig megoldatlan gond
sok területen a gyakorlati képzés megszervezése, annak biztosítása, hogy a szakmai irányultságú képzésben résztvevô hallgatók valós környezetben ismerkedjenek meg egy adott szakmával. Bármilyen olyan kezdeményezés,
amely e téren elôrelépést jelent, és javítja a
két szektor közötti kommunikációt az elismerés /validáció szemléleti alapjainak megértését is segítheti.
– A munkaadók tényleges elvárásainak
megismerését, pontos szükségletek azonosítását számos tényezô nehezíti, ráadásul a jelenlegi gazdasági válság olyan alkalmazkodási
reakciókat kényszerít a vállalkozásokra, amelyek nem kedveznek a kapcsolatépítésnek, a
nyitásnak más szereplôk irányába.
– A magyar gazdaság szerkezetében igen jelentôs súlya van a kisvállalkozásoknak, amelyek nem rendelkeznek kiforrott munkaerôfejlesztési, képzési politikával, illetve ezt szolgáló struktúrával ezért számukra az elismerés/validáció kérdésében speciális, egy-egy terület több vállalkozásának együttmûködésére
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alapozott megoldások fejlesztése tûnik ésszerûnek.
– A szakképzés és felnôttképzés jelenleg
korábbi, még a 90-es években megszületett
szabályozásokon alapul, ezek folyamatos és állandó foltozgatása csak nehezíti az átláthatóságot. Olyan átfogó újraszabályozásra lenne
szükség, amely képes tekintetbe venni a 90-es
évek óta a gazdaságban végbement változásokat.
– Az oktatással-képzéssel kapcsolatos hazai
közvélekedésnek nagyon erôs a hagyományos,

formális képzések iránti bizalom. Minden
olyan kezdeményezés, amely ehhez képest eltérô formákkal, folyamatokkal, eszközökkel
jelentkezik, bizalmatlansággal találkozik. Ez
akadálya a korszerû, jó eljárások elfogadásának. A sokszereplôs, tartós együttmûködések
építhetik fel azokat a bizalmi köröket, amelyek többek között az elismerés/validáció eljárása és eredménye elfogadásához vezethet.
– A fejlesztô projektrôl folyamatosan bôvülô információk érhetôk el ezen a weboldalon: http://tamop413.ofi.hu/tamop413-ofihu/index
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A szektorális társadalmi párbeszédrôl

Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködése
Magyarországon
A 2009 évi LXXIV tv. alapján újjá
alakult Építôipari, Gépipari,
Hírközlési, Könnyûipari és Sütôipari
Ágazati Párbeszéd Bizottságoknak
a VOSZ 2010-ben tagjává vált.

Hosszú történelmi múltja van annak, hogy az
emberek csoportjai együttmûködnek a társadalmi szabályozottság fenntartásában, a civil
kapcsolattartásban, a fogyasztásban a termelésben. Mint ahogy annak is, hogy mindeközben ellentétben állnak a munkamegosztásban, a költség/haszon értelmezésében, a jövedelem újraelosztásban, a nagy társadalmi (ellátó és al) rendszerek mûködtetésében.
A közelmúlt történelme vezetett el oda,
hogy az Európai Unió alapító államai megerôsíteni törekedtek az elôbbieket, az utóbbiak
jobb kezelésére. Az akkor még a mi mai állapotainknál is rosszabb helyzetben élô polgárok országai egyre erôsödô együttmûködését
egyre szélesebb társadalmi párbeszéd kísérte.
A szociális piacgazdaság körülményei között
jött létre a szektorális társadalmi párbeszéd (az
EU terminológia: sectoral social dialog értelmi fordításával), ami az olvasót inkább érdekelheti. Ez, a munka világa szereplôi – munkaadói és munkavállalói képviseletek – közötti folyamatos széleskörû és tartalmú érintkezésegyüttes; annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak, abban, hogy milyen módon
gyakorolnak kontrollt, az illetékességükbe
tartozó, gazdasági és szociális tényezôk felett.
Ez olyannyira összekapcsolódott az Európai
uniós folyamatokkal, hogy jó húsz éve, az un.

Amszterdami Szerzôdés cikkei közé is befoglalták (138-139) Ennek értelmében az Európai Bizottság tanácskozik az európai szociális
partnerekkel arról, hogy szükség van-e közösségi szintû intézkedésekre.
Ha a Szociális Partnerek között megvan az
egyetértés, akkor azok önálló megállapodással
megalkotják az intézkedést. Az önálló megvalósításra is megvan a joguk, a Bizottság csak
akkor terjeszti – jószerint formális - döntésre a
Tanács elé, ha kérik. Ez esetben formális jogi
dokumentummá válik a Felek megállapodása.
Az önálló eljárásra példa a távmunka ajánlás
- amit nálunk az igazgatás jónak látott bevenni a Munka Törvénykönyvébe.
Az igazgatás szerepe és viszonya a munka
világa szereplôi önálló mûködését illetôen tagországonként eltér. Sok helyen a jól szervezett és strukturált szociális partneri rendszer
szinte önállóan, önigazgató módon jár el, az
igazgatás (kormány) csak drukkol és szekundál, hogy a dolgok jól menjenek.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet álláspontja középutas: "Ahhoz, hogy a társadalmi
párbeszéd mûködni tudjon, az Állam még akkor sem maradhat passzív, ha közvetlenül
nem vesz részt a folyamatban. Az ô felelôssége egy olyan stabil politikai és állampolgári
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légkör megteremtése, amely lehetôvé teszi a
munkaadók és a munkavállalók szervezetei
számára, hogy szabadon, szankcióktól való félelemtôl mentesen mûködjenek. És bár a domináns kapcsolatok formálisan kétoldalúak,
az Államnak a hatékony cselekvést lehetôvé
tevô jogi, intézményes és egyéb keretek biztosításával kell lényegi támogatás adnia a felek
tevékenységéhez."
Amikor kis hazánkban a politikai rendszer
átalakult, és a tulajdonforma döntôen a magántulajdon lett, a munka világában is felmerült az új típusú megoldások szükségessége. A
jó hatvan éve elsorvasztott középszintû – szektorális kapcsolatok nem épültek újjá, az elôzmények alapján a párbeszéd elsôsorban a központi (országos) szinten és vállalati (helyi)
szinten maradt fenn vagy sarjadt újra. A sokféle ok között néhány olyan jellemzô is van,
amely a szektorok és a szociális partnerek által
közvetlenebbül kezelhetô. Ezek például: a magyar munkaerô-piaci szervezeteknek és a gazdaságnak a rendszerváltás utáni átmeneti idôszakban való elaprózódása, illetve a nemzetközi cégek „területenkívülisége”, nemkülönben olyan területek, ahol nem volt meg a tradíció a megalkotáshoz (informatika, stb.).
A kötelezô tagság a képviseleti szervezetekben iskola lehetett volna az új tanulásához. A
kevesebb mint egy évtizedes formálódás gyerekbetegségeire hivatkozó politikai lépés után
ettôl elesett a munka hazai világa. A rejtôzködô igény akkor kapott támogatást, amikor az
EU csatlakozás elôkészítô folyamata részeként
– tíz évvel ezelôtt - a PHARE program egyik
twinning projekje azt az alapvetô célt tûzte ki,
hogy a magyarországi ágazati szintû társadalmi
párbeszédre szervezeti és intézményi keretet
hozzon létre, és annak mûködését is megerôsítse.
A társadalmi párbeszéd európai értelmezésben bipartit, tehát kétoldalú tárgyalásokat jelent a szociális partnerek között, de egyaránt
jelenti a párbeszédet más szektorokkal/ágazatokkal valamint a nemzeti kormánnyal és intézményeivel, szektorpolitikai és az ágazat számára jelentôséggel bíró más ügyekben.
Mindezen túl számos konkrét elem (tény és
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motiváció) azonosítható, amelyek a társadalmi
párbeszédben, annak európai folyamataiban
való részvételre is ösztönöznek.
A szervezôdés itthon magánjogi megállapodások alapján indult, a kormányzati szféra
atyai támogatása mellett, szóhasználatilag
ágazati szociális párbeszéd terjedelmében, ami
ugyancsak különbözik az EU tartalomtól. A
miniszteriális közremûködéssel formált gyakorlat figyelembevételével megszületett 2009
évi LXXIV tv. meghatározza, hogy a jogi személyiséggel nem rendelkezô Ágazati Társadalmi párbeszéd Bizottság a résztvevô felek fóruma, hatáskörérôl pedig így intézkedik:
„3. § Az ÁPB feladata az ágazat kiegyensúlyozott fejlôdésének elôsegítése,
az ágazati szintû autonóm szociális párbeszéd megvalósítása, amelynek célja a
megfelelô munkafeltételek kialakítása,
a munkabéke megôrzése és a munkaerô-piaci folyamatok jogszerûségének
elômozdítása.
4. § (1) Az ÁPB az ágazat helyzetét,
fejlôdését, gazdasági és munkaügyi folyamatait érintô kérdésekkel foglalkozik.”
Mirôl és hogyan kell ennek jegyében gondoskodni?
Legfontosabb a felkészülés az EU tagságból
fakadó, illetve a globális környezeti folyamatokra. Ehhez kell a kiszámítható és alkalmas
környezet, és ebben a szektor autonómiájának
biztosítása, a verseny tisztességes szabályozása,
a bérek és a munkakörülmények javítása,
újabban gazdasági válságkezelés.
A párbeszéd elsô szakaszában célszerû a
“puhább ügyekkel” foglalkozni, amely alatt
olyan kérdéseket értünk, amelyek tekintetében nagyobb a valószínûsége a konszenzus
elérésének.
Tipikus “puha kérdések” a környezeti feltételek: a (köz)oktatás és a (szakmai)képzés, az
egészség (nemcsak munkahelyi) és a biztonság, az együttmûködés alapvetô irányelvei, a
foglalkoztatási helyzet javítása, stb.
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Az ÁPB-k munkájának elsô szakaszában
meglehetôsen tág tartalmú párbeszédre van
szükség, amelynek következtében a résztvevôk elegendô bizalomra tehetnek szert egymás iránt, ami majd szorosabb és konkrét célú együttmûködést eredményezhet. Ehhez pedig idôre van szükség. Jó párszor kell találkozni ahhoz, hogy közös nézet alakuljon ki akár
az ÁPB munkáját illetôen.
Az európai és a magyar jelentéstartalom
sajnálatosan még mindig nem közeledik. A
törvény végrehajtását szabályozó intézmény
részérôl TEAOR szemléletûvé silányult az
ágazat felfogása, amibe még a piaci folyamat hat évtizeddel ezelôtti egyszerûsítô felfogású igazgatási széttagolását is társították. Az egyes
szektorok fejlôdésében érintetteknek tehát a
fentieken kívül még az összetartozók integritását is meg kell teremteniük, ha szükséges a
jogi környezet kiigazításával is. Nem lehet az
a szintû igazgatási elképzelés a XXI. században
elfogadható, amely ahhoz a Jézus születése
idején dívó római gyakorlathoz hasonlít, ami
a népszámlálás idejére mindenkit a szülôhelyére rendelt vissza.
A jogi egyenrangúság kivívásában, az európai értelmezés elfogadtatásában döntô fontosságú, hogy mennyire képesek a magyar társadalmi partnerek a munkavállalói, illetve a
munkaadói szervezetek egyesítésére, valamint
a stabil együttmûködési formák kialakítására.
Különösen igaz ez a kettôs kihívás az olyan
infrastrukturális jellegû területeken (szektorokban) mint az ipari társadalom gerincét adó
a fém és gépipar, vagy a tudástársadalomban
ugyanezt a szerepet betöltô, az infokommunikációt érdemben alkalmazók köre.
Ez azt jelenti, hogy sokkal professzionálisabb
szervezeteket kell létrehozni, továbbá, hogy
adott esetben szélesebb hatalmi alapokra kell
helyezni a társadalmi partnerszervezeteket.

Különleges problémákkal kell megbirkózni, és nem lehet ôket bagatellizálni!
A munkaadói szervezetek egy része csak
tagozatokkal szervezôdött, másuk szakágazati széttagoltságú, általában nem rendelkeznek tagvállalataik megbízásával arra,
hogy bármilyen szektorális megállapodást
kössenek a partnerekkel. Továbbá arra is
vannak példák, amikor a vállalatok nem is
engedélyezik képviseleti szervezetüknek,
hogy tárgyalásokat folytasson, voltak esetek, amikor a tagvállalatok kiléptek a szervezetbôl, mert az kollektív szerzôdéseket
kötött. A társadalmi párbeszédben részt vevô társadalmi partnerszervezeteknek rendelkezniük kell tagjaik megbízásával arra,
hogy partnereikkel szektorális megállapodásokat kössenek.
A szakmai szervezetek többségének (58) a
titkársága az ILO pár évvel ezelôtti felmérése
szerint mindössze 1–5 alkalmazottal rendelkezik. A legtöbb munkaadói szervezetet tíz éven
belül alakították meg, nincs országos jelenléte. A szakszervezetek általában nagyobb szervezeti erôforrásokhoz férnek hozzá mint a
munkáltatói szervezetek. Kulcsprobléma az
elaprózottság megszûntetése. Ez akadálya annak, hogy a résztvevô szervezetek a szektor
munkaadói, illetve munkavállalói tekintetében reprezentativitással rendelkezzenek. Az
átalakulás, vagy federációba tömörülés nélkül
a szektorális társadalmi párbeszéd nem tud jól
mûködni.
Az elmúlt századok tapasztalata azt sugallja,
hogy a partnerséget viselôk közötti párbeszéd
– még ha konfrontatív is – a leggazdaságosabb
az érdekek egybefogását célzó nemzeti
egyetértés megteremtésében.
Dr. Hajdú László
EU szakjogász
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Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
(GÁPB) tevékenysége

A VOSZ 2010 májusa óta tagja a GÁPB-nek,
ámbár már 2008-ben bekapcsolódtunk a
munkába. A kapcsolatot akkor vettük fel,
amikor a kereslet-vezérelt szakképzés kialakítását célzó projekt kapcsán több fémipari
szakma is a VOSZ gondozásába került
Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok bipartit
bizottságok azaz munkaadók és munkavállalók (szakszervezetek) közösen konszenzusos
alapon mûködnek együtt az ágazat érdekében.
Jelenleg a GÁPB-nek a VOSZ-on kívül a
Magyar Jármûalkatrész-gyártók Országos Szövetsége a munkaadói tagja valamint a Vasas
Szakszervezeti Szövetség, a Liga- Vas- és Fémipari Szövetsége valamint a Fém- és Gépipari Munkástanácsok Országos Szövetsége.
A korábban dinamikusan fejlôdô ágazat a
válság kitörése óta komoly gondokkal küzd.
Számos kényszerintézkedést kellett bevezetni
és sajnos elbocsátásokra is sor került.
2009 decemberében az GÁPB válság tanácskozást rendezett, ahol a résztvevô szervezetek szakemberei mellett neves szakértôk segítségével kerestük a lehetséges megoldásokat és válaszokat. A rendezvényen elôadott
Dávid János kutató, aki - a válság elôtt készült
kutatásaiban - 2015-ig jelezte elôre az gazdasági ágazatok jövôjét.
2009 második felében beadtuk felvételi kérelmünket - a 2009. évi törvény alapján- újjá
alakuló – Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz való csatlakozásra. A hivatalos eljárás
miatt munka sajnos csak 2010 második negyedévében kezdôdött el.

A megalakulást követô elsô közös megbeszélésen a Vasas Szakszervezeti Szövetség
munkatársai a 2010-re kialakított ágazati bérpolitikai ajánlások megvitatásának napirendre tûzését kérték, melynek fôbb megállapításai
az alábbiak voltak:
1. A gazdasági válság miatt bekövetkezett
kereslet visszaesés következtében jellemzôen a munkáltatók nem próbálták
megóvni a létszámot, a legtöbb helyen a
létszámleépítéssel reagáltak. (elsôsorban
a jármûalkatrész gyártó cégek esetében).
Azon munkahelyeket próbálták elsôsorban megóvni, ahol nagyobb a hozzáadott érték, mert ezen munkahelyek
pótlása nehezebb, mint a betanított
munkásoké. Itt megfigyelhetô volt az elbocsátások elkerülése érdekében a szabadság átütemezés, négynapos munkahét stb.
2. Megállapítható, hogy a kormány sajnos
késôn reagált a válságra.
Napirendre került még a béren kívüli juttatások lehetôsége 2010-ben. Itt a szakszervezetek egy felmérés eredményét mutatták be,
amely szerint a munkáltatók többsége átvállalta a 25 %-os adóterhet, néhány helyen
nem vagy 50-50%-ban megosztották egymás
között az adóterhet a munkáltatók és a munkavállalók.
Kb. a 2009-es szinten és értékben adják
2010-ben is a munkáltatók a béren kívüli járandóságok valamely formáját, csak kevés helyen volt mód a 25 %-os adókötelezettség
mellett az erre fordítható keretek növelésére.
Az alkalmazott formák túlnyomórészt a kedvezô adóterhet viselô juttatások.
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1/3-án a Daimler gyára, 2/3-án a Daimler park
létesül. Várhatóan a saját beszállítói körét
hozza magával a Daimler, ez kb. 10 beszállító,
további 35 letelepedése várható.
A személygépkocsi A és B osztályai új modelljeinek gyártsa történik majd Kecskeméten. A kettôt csak Kecskeméten fognak gyártani.
A beruházás értéke 800 millió euro, 2012re 2500 új munkahely létesül, 2010-ig 700 fô
felvétele várható, jelenleg 300 fô dolgozik a
helyszínen. A projekt 22 mrd Ft közvetlen állami támogatásban részesült, 4-5 éves megtérüléssel számolva.”
A a munkaadói érdekképviseletek a bértervezés témájában tartottak elôadást és elmondták, hogy a bérek és juttatások fedezetét
meg kell termelni és csak a megtermelt jövedelmet lehet elosztani.
Májusban még egy találkozóra is sor került,
ahol az ITD-H különleges programokért felelôs fôtanácsosa Kokas Tamás bemutatta a
kecskeméti Mercedes projektet.
„Az új gyár 445 hektáros területen épül fel,
ami Kecskemét városának 10%-a, 290.000
négyzetméter hasznos területtel. A terület

A lehetséges magyarországi beszállítókkal
kapcsolatban a következôket mondta a projektrôl:
„Magyar cégek közvetlen beszállítási esélye
szinte nulla, nem szívesen cserélik le a TIR 1es beszállítókat a nagy cégek. Ahhoz, hogy
TIR 1-es minôsítésû beszállító legyen egy magyar cég, nincsenek meg az adottságok és feltételek. A Videoton és Rába lehetnek esélyesek.
Elsôsorban a második harmadik, negyedik
körös beszállításnál lehetnek érdekeltek a magyar cégek”
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Hatékonyabb jogérvényesítés
a közjegyzôi eljárások révén

Amikor az állam nem sokkal a második világháború lezárását követôen magába olvasztotta
az akkori hazai közjegyzôséget, megszüntetve
ezzel addigi tevékenységének jelentôs részét,
ezt azzal az indokolta, hogy a magántulajdon
fokozatos felszámolása, elhalása révén nem
lesz majd szükség olyan rugalmas hatósági eljárásokra amelyek a tôkemozgás biztonságát
és a követelések gyors érvényesítését szolgálják. A feltevés utóbb tévesnek bizonyult, így a
közjegyzôséget a múlt század kilencvenes
éveinek elején vissza kelet állítani eredeti státuszába, nagyjából az eredeti jogosítványokkal. Ez a folyamat mára oda vezetett, hogy a
hazai közjegyzôség gyakorlatát és szabályozottságát tekintve felzárkózott az Európai Unio államaihoz.
A hazai közjegyzôség tevékenysége ma a
permegelôzés, perelkerülés és perkönnyítés
hármas célját követve segít a követelések biztosításában és azok gyors érvényesítésében,
többek között az alábbi eljárások révén. A témát különösen aktuálissá teszi két újonnan
közjegyzôi hatáskörbe került eljárás, az elektronikus fizetési meghagyás és a közjegyzôi
okiratok és határozatok végrehajtási záradékolása a közjegyzô által, mely eljárások
2010.06.01. napjától elérhetôk a jogkeresô felek számára.
Az olvasók feltehetôleg ismerik már korábbról azt a lehetôséget, hogy bármely szerzôdéses viszonyban lehetôségük van úgynevezett
ügyleti közjegyzôi okiratok alkalmazására,
amikor is különbözô szerzôdések /kölcsön,
adásvételi, bérleti, szállítási, vállalkozói stb. szerzôdések/, vagy szerzôdésekhez kapcsolódó fizetési, birtokbaadási kötelezettségvállalások ke-

rülnek közjegyzôi okiratba annak érdekében,
hogy amikor a fizetésre vagy birtokbaadásra
kötelezett személy megszegi ezt a kötelezettségét a Jogosultnak ne kelljen pert indítania,
hanem a közjegyzôi okirat alapján közvetlen
bírósági végrehajtást kezdeményezhessen.
Már ezzel az eljárással is elkerülhetô a per,
azonban ezeknek az iratoknak a végrehajtási
záradékkal történô ellátását eddig a bíróság
végezte, amely eljárás nem ritkán meghaladta
a 3 -6 hónapot.
Június elsejétôl – az UNIO kontinentális
részén megfigyelhetô meghatározó gyakorlattal egyezôen - a végrehajtási záradékot már az
a közjegyzô adja ki, aki az okiratot kiállította.
Ennek több elônye is van. A kiállító közjegyzô eleve ismeri az alapügyet, emellett a bíróságtól eltérôen semmiféle lehetôsége nincs
mérlegelésre, közokirati bizonyítékok alapján
a vonatkozó törvény szerint kell eljárnia, az
adós elôtte közokiratba foglalt kötelezettségvállalásának megfelelôen, így a záradék kibocsájtása ugyanazon hatóság eljárási cselekményévé válik, amit az adós elôre láthat és kiszámíthat, és amely a nem – teljesítés feltételéhez kötôdik. Mindez oda vezet, hogy ezentúl
1-2 hónapra szûkülhet az az idôtartam,
amelynek végén a végrehajtó kopogtathat az
adós ajtaján. Márpedig minél gyorsabb a követelés érvényesítése, annál nagyobb az esély
annak eredményességére, ugyanakkor az eljárástól jelentôsebb visszatartó erô is várható a
körbetartozások terén.
Amennyiben valaki szerzôdéskötéskor
nem élt a fenti a lehetôséggel, nem kell arról
feltétlenül lemondania, hiszen közjegyzôi
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okiratot késôbb is kapcsolhat az ügyleteihez,
például akkor amikor meginog a felek közötti
bizalom, vagy még inkább akkor, amikor az
adós már jelentôs lejárt tartozást halmozott
fel. Ez utóbbi esetben, amennyiben a hitelezô
haladékot ad az adósnak, javasolt a haladék
feltételeit írásban rögzíteni és ehhez közjegyzôi okiratot alkalmazni. Amennyiben az adós
aláírja ezt az okiratot és elmarad a teljesítés a
lejáratot követô 1-2 hónapon belül már a végrehajtással kell szembesülnie. Amennyiben az
adós nem hajlandó közjegyzôi okiratban kötelezettséget vállalni, a hitelezô ebbôl tudhatja,
hogy az adós teljesítésre képtelen vagy az erre
irányuló szándéka nem elég határozott, így
nem marad kétsége afelôl, hogy mielôbb a
jogérvényesítés más módját kell alkalmaznia.

visszatartó hatás, illetve gyorsabb behajtás
várható az új fizetési meghagyásoktól. A közjegyzô az elektronikusan benyújtott FMH-t
három napon belül bocsátja ki, a papír alapú
FMH-t 15 napon belül kell kibocsájtania. A
jogi személyek és a jogi képviselôvel eljáró
személyek részére az elektronikus eljárás kötelezô. A jogerôs fizetési meghagyás nyomán
a végrehajtási lap kibocsájtása ugyancsak a
közjegyzô feladata.

A fenti eljárással párhuzamosan, az elmaradt fizetési teljesítés terén ugyancsak jelentôs

Dr. Parti Tamás
a Budapesti Közjegyzôi Kamara elnöke

A fentiek szerint ezentúl alappal elvárhatjuk, hogy a vázolt eljárások idôtartama jelentôsen lerövidüljön.

Budapest, 2010. 06. 08.
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Romlik a vállalkozók imázsa Európában

Ha váratlanul nagyobb örökség szakadna a
nyakába, a magyarok alig ötöde indítana valamilyen vállalkozást – derül ki az Eurobarometer legfrissebb felmérésébôl, amely a
vállalkozói szellemet, illetve a vállalkozókkal szembeni magatartást vizsgálta nem csak
Európában, hanem az Egyesült Államokban
és három ázsiai országban is.
Az európaiak 45 százaléka a maga ura lenne, ha megtehetné – derül ki egy friss európai
felmérésbôl, amely a vállalkozói attitûdöket
vizsgálta. Az amerikai adatokkal összehasonlítva ez még mindig meglehetôsen alacsony
szám, hiszen ott a megkérdezettek 55 százaléka választaná az önfoglalkoztatást. A legnagyobb arányban egyébként a kínaiak mondták azt, hogy inkább vállalkozóként (71%)
dolgoznának, mint alkalmazottként (28%).
Igaz, a teljes képhez hozzátartozik az is,
hogy míg Európában ez az arány nagyjából
változatlanul tartja magát, addig az Egyesült
Államokban 2007 óta 6 százalékponttal csökkent azok aránya, akik a pénzkereset ezen
módját preferálják. Az okok között szerepelhet még az is, hogy míg az USA-ban a megkérdezettek 73 százaléka volt jó véleménnyel
a vállalkozókról, addig ez az arány az EU-ban
csak 49 százalékot ért el.
Ha tehetné, a magyarok 41 százaléka lenne
a saját maga fônöke, 52 százalék pedig az alkalmazotti létet részesítené elônyben. Összességében elmondható, hogy az önfoglalkoztatással kapcsolatban maguk a tagállamok is
alaposan megosztottak. Míg a görögök és a
ciprusiak az uniós, sôt, az amerikai átlag fölötti arányban vágynak arra, hogy a maguk urai
legyenek, addig Szlovákiában, Belgiumban és

Dániában csak a megkérdezettek alig harmada nyilatkozott ekként.
Közleményében a Bizottság emlékeztetett
arra: a felméréssel a céljuk az volt, hogy azonosítani tudják azokat az okokat, melyek ösztönzést nyújthatnak az embereknek saját vállalkozásaik beindításához, valamint tisztában
akartak lenni azzal, melyek azok az akadályok, amelyek a vállalkozások életét megnehezítik. A 36 államot felölelô 2009. évi közvélemény-kutatás eredményei segíthetnek a
késôbbi bizottsági döntéshozatalban is. A felmérés egyébként elsô alkalommal terjedt ki
ázsiai országokra, így Kínára, Japánra és DélKoreára.

Fô szempont a stabilitás
Míg az EU-ban (de Japánban és Dél-Koreában is) az emberek fôként azért akarnak alkalmazottak maradni, mert a stabilitás (például a szabályosan érkezô jövedelem vagy a
szociális védelem) vezérli ôket, addig például
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Kínában inkább a forráshiány miatt maradnak alkalmazotti státuszban az emberek (ez
utóbbi jelentheti a pénzforrások, a szükséges
képességek vagy az üzleti elképzelések hiányát). A magyarok 70 százaléka mondta azt,
hogy az alkalmazotti foglalkoztatás legnagyobb vonzereje a stabil, fix jövedelem – a
felmérésbe bevont összes ország közül ennél
nagyobb számban csak a törökök (75%)
mondták ugyanezt.
Ha a magyarok mégis inkább saját céget
alapítanának, azt leginkább a személyes függetlenség és az önmegvalósítás miatt tennék;
a megkérdezettek 83 százaléka nyilatkozott
ebben a szellemben, ami az összes válaszadó
közül a legmagasabb értéknek számít. A pénzhiány egyébként az, ami Európában leginkább
visszatartja az embereket attól, hogy saját vállalkozásba fogjanak (24%). A magyarok 63
százaléka mondta azt, hogy a pénzhiány miatt
nem alapít saját céget.
Ám, ha valaki hirtelen nagyobb örökséghez jutna, az sem igazán sarkallná saját vállalkozás beindítására. A felmérés szerint ilyen
esetben az európaiaknak csupán 14 százaléka
alapítana saját céget (az Unión belül legnagyobb arányban a bolgárok tennének így
(42%)), 16 százalék pedig olyan dolgokra
költené a pénzt, melyeket mindig is meg
akart venni. A megkérdezett európaiak 31
százaléka mondta azt, hogy házat vásárolna

belôle magának, vagy visszafizetné a jelzáloghitelt.
A hirtelen rászakadó nagyobb örökségbôl a
magyarok 19 százaléka vállalkozna, 23 százaléka házat venne vagy visszafizetné a hitelt, 33
százalék félretenné a pénzt, 16 százalék pedig
olyasmikre költené, amikre mindig is vágyott.
Az önfoglalkoztatás egyébként fôleg a fiatalok és a férfiak körében népszerû. Ráadásul,
ha valaki olyan családban nôtt fel, amelynek
tagjai maguk is vállalkozók, vagy éppen városi környezetben él, akkor ezek mind-mind
erôsíthetik ezt a tendenciát.
A felmérés szerint a vállalkozók imázsa
egyre romlik, jelenleg például az európaiak 54
százaléka mondta azt, hogy a vállalkozók csak
a saját hasznukra tudnak gondolni, 49 százalékuk szerint pedig csak kiszipolyozzák az alkalmazottaikat (2007-ben a megkérdezettek 45
és 42 százaléka vélekedett ekként).
Igaz, a vállalkozók megítélése tagállamonként változik: míg a skandináv országokban az
emberek jobbára kedvezôen vélekednek róluk
(Dánia.: 83%, Finnország: 78%), addig KeletEurópában a reputációjuk már kevésbé fényes
(a magyarok 26, a lengyeleknek pedig 33 százaléka volt jó véleménnyel a vállalkozókról).
Forrás: Bruxinfo

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

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

6/25/10
1:01 PM

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
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
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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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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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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
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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

Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
Cser László
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
(Tel.: 06-70-702-9073)
laszlo.cser@gwh.hu

Oktatási és Szakképzési Szekció
Sepsi Zsigmond
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
30-9863-099
sepsi.zsigmond@adu-csepel.hu

Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és
Vendéglátóipari Szekció
Kári János
1077 Budapest, Dob u. 73.
(Tel.: 06-30-9223-612, Fax: 295-0537)
info@uniohotel.hu

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

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

Sportvállalkozási Szekció
Horváth Ferenc
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
(Tel.: 06-30-931-6711)
horferserleg@horferserleg.axelero.net
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

Óvoda u.2.

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.

FUVOSZ-Borsod 3526 Miskolc

Együttmûködési megállapodfás alapján

8200 Veszprém

8800 Nagykanizsa

Zala

9700 Szombathely

Vas

Veszprém

4400 Nyíregyháza

7100 Szekszárd

Tolna

Somogy

Szabolcs-Sz.

3100 Salgótarján

7400 Kaposvár

Nógrád

5000 Szolnok

2800 Tatabánya

Komárom

Bem u. 2.

Iskola u. 3. fsz. 1.

Magyar u. 8.

Fürj u. 92/B

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

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

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

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

1:01 PM

Jász-NK-Sz.

4025 Debrecen

9023 Gyôr

Gyôr-M-S

3300 Eger

8000 Székesfehérvár Királysor 19.

Fejér

Heves

6726 Szeged

Csongrád

Andrássy út 6. I/20.

76-481-380

72-227-800

Fax

6/25/10

Hajdú-Bihar

5600 Békéscsaba

Békés

72-227-800

Tel.

Csányi krt. 12. II/201. 76-481-380

Rákóczi út 1.

7621 Pécs

6000 Kecskemét

Bács

Utca

Baranya

Ir.sz. Város

Megye

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái
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Hogy Ön is jól járjon! Kedvezményes
szolgáltatások csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

TÉR 14 Számviteli
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Bt.

1196 Budapest,
Ötvenhatosok tere 14.

06-30990-5254

Számviteli, könyvvizsgálói. adószakértôi szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

1136 Budapest,
Pannónia u. 3.
(Vígszínháznál)

320-5201

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Kellner és Társai Kft.

1149 Budapest,
Angol u. 36/a

267-6464
136 mellék

222-3857

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

Bringóhintó Kkt.

Hajmási és Társa Kft.

TELEFON

TELEFAX

320-5201

SZOLGÁLTATÁS

Nyomtatvány, papíráru,
irodaszerek, 20.000 Ft felett
ingyenes házhozszállítás

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

5%

12%

5%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

KEDVEZMÉNY
11. 01.-04.14.

20%
04. 15.-10. 31.

10%
Trezor-Liktor Kft.

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

PAMI-raab Bt.

(06-96)
601-561

(06-96)
601-561

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

Moon’ Light
SZ+T 98’ BT.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

9028 Gyôr,
József A. u. 6.

9023 Gyôr,
Hegymester 21.

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

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

Bálint Fogtechnika

(06-36)
411-274

(06-36)
411-274

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

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.

3300 Eger,
Kisasszony u. 6.

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

(06-96)
315-741

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

(06-1)
344-5212

Ôsi Pince – Borház

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

Iso-Thermo Kft.

OPEN Szoftverház

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

10%

10-25%
1/2 szoba
reggelivel
8000 Ft/nap
Megbízási
díjból
10–20%

10%

10%

10%

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

6%

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

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

(06-72)
592-036

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

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
301-272

(06-26)
301-272

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

5-50%

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

15%

10–20%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

InfoRegister Bt.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

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

Horfer Serleg

7100 Szekszárd,
Keselyûsi u. 2.

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

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

1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

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

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

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

Comline Budapest Kft.

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

1134 Budapest,
Angyalföldi út 17. I/27.

(06)-70
381-3172

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

Equinter Kiadó Bt.

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

(06)-36
411-201

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

KEDVEZMÉNY

5%
10%

10%

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

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

10%

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

10–20%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

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%
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CÉG

CÍM

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.

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.

06-30999-0004

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%

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

1084 Budapest,
József u. 48.

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

(06-1)210-53-05

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

egyedi
megállapodás
alapján

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest,
II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

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

5–10%

RPE Kft.

Parallel
Számítástechnikai Kft.

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

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

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt
menedzsment, vállalkozásfejlesztés,
stratégiák készítése

25–50%

1161 Budapest,
József u. 18.

(06-1)2733-310

(06-1)2733-311

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

10–20%

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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