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Hirdetés

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

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

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

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

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
(Porta Irodaház)
Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja .
A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ
Hírek címû újság tartalmazza.
A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg.
A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe.

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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A négytagú Széchenyi Kártya Program
gyakorlati összefoglalója

Az immár kilenc éves, jelenleg maximum 25
milliós 1+1 éves Széchenyi Kártya folyószámlahitel mellett augusztus elsejétôl megjelent a
legfeljebb ugyanekkora összegû, de akár hároméves futamidejû forgóeszközhitel is, szeptembertôl pedig csatlakozik 50 milliós plafonnal, legfeljebb tíz éves futamidôvel a beruházási hitel. A Széchenyi Kártya Program termékpalettája jövô januártól lesz teljes az ugyan
csak legfeljebb 50 millió forint összegû és 10
éves futamidejû Széchenyi önerôhitellel.
A Széchenyi Forgóeszközhitel nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb futamideje
miatt sokkal inkább a cégek hitelportfoliójának racionalizálására, piacaik megtartására és
bôvítésére, például az áruvásárlások, készletbeszerzések finanszírozására jelent optimális
hitelformát.
A maximum 25 millió forintos hitelösszegre az állam a következô 3 évre 2% kamattámogatást biztosít. E mellett a garanciadíj is támogatást élvez.
A Széchenyi Beruházási hitel összegében
és futamidejében is a középtávú tervek megvalósításához ad segítséget. 2010. szeptember
1-tôl indul és a beruházási kedv ösztönzése és
a KKV szektor versenyképességének növelését célozza, új vagy használt ingatlanok vásárlásán, gépek beszerzésén, üzleti tulajdon megszerzésén, vagy infrastruktúra bôvítésén keresztül.
A hitelösszeg maximum 50 millió forint,
legfeljebb 10 éves futamidôre, amihez a Kormány 2%-os kamattámogatást és garanciadíjtámogatást ad.

Az Széchenyi Önerôhitel lehetôséget ad
rá, hogy azon vállalkozások, melyek eddig kizárólag önerô hiányában nem tudtak részt
venni EU-s pályázatokon, azok is lehetôséget
kapjanak, vagyis a pályázati források nagyobb
arányú kihasználását és a sikeresen megvalósuló projektek számának növelését célozza
meg kis- és középvállalati szegmens szereplôi
közt.
Az önerôhitel bevezetése nem azt jelenti
azt, hogy a Vállalkozásoknak egyetlen fillér
nélkül lehetne nekivágni az EU-s pályázatoknak, hanem, hogy az önerôhöz is segítséget
kapnak.
A termékek egymásra épülnek és kiegészítik egymást, a KA-VOSZ 300 irodájában pedig segítenek annak eldöntésében, hogy egyegy cégnek melyikeket érdemes igénybe vennie.
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A már meglévô folyószámlahitelre 1 százalékos a kamattámogatása mellett, a három új
termékre idén 2 százalékot ad az állam a futamidô elsô 3 évére. Az idei évben létrejött
forgóeszközhitel tehát végig kamattámogatást
élvezne, hiszen az maximum hároméves lehet,
a támogatás meghosszabbítása az eddigi gyakorlat szerint újabb kormányhatározattal történik, melynek mértékérôl és forrásáról még
folynak az egyeztetések.
A 2011-ben induló önerôhitel kamattámogatásáról csak a jövôre születhet döntés, de itt
is ilyen irányúak az egyeztetések.

A garanciaintézeten keresztül nyújtott
készfizetô kezességvállalás mögötti állami viszontgarancia egyelôre változatlan, de a kormány megvizsgálja, felemelhetô-e az e mögött
álló viszontgarancia arány a jelenlegi 70 százalékról 85 százalékra., továbbá, hogyan lehetséges az eddig hazai költségvetési forrás helyett EU-s forrásból elôteremteni 2011-re a
Széchenyi Kártya termékekhez a forrásokat és
az állami garanciát.

További információ:
www.kavosz.hu
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Rövidített 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.
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
• a VOSZ-hoz csatlakozott Szövetség részérôl maximum 1 fô
• az 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!

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, a 2010. évben kiemelkedô
teljesítményt nyújtó vállalkozóink minél nagyobb körû elismerése érdekében.
A Megyei Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek egyebekben megegyeznek az
országos Év Vállalkozója Díj feltételeivel.
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).

Üdvözlettel:
Dr. Dávid Ferenc s.k. Perlusz László s.k.
fôtitkár
ügyvezetô igazgató
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Innováció és alkalmazkodás,
avagy a magyar siker titka Indiában

Minden magyar vállalkozó ugyanazzal a
problémával szembesül a gazdasági válság
kezdetén: a külföldi piacoknak kitett Magyarország lehetôségei drasztikusan csökkentek, a megszokott nemzetközi partnerek
bezárták az ajtajukat és saját nemzeti gazdaságuk megmentésén dolgoztak. Szinte mindegy, hogy multinacionális vállalatok számára, Magyarországon gyártott gépipari termékekrôl, vagy a településen élôk igényeit
kielégítô kiskereskedelemrôl van szó: mind
éreztük és érezzük, hogy a vevôink lehetôségei szûkülnek, szokásaik átalakulnak; új
megoldásokat kell keresnünk, ha fenn akarjuk tartani a vállalkozásainkat.

A Diagon kft. speciális termékkel, labordiagnosztikai innovációval, a világ közel száz
országában használt magyar szabadalmak kidolgozásával foglalkozik. Sok pályatársamhoz
hasonlóan véletlenül lettem vállalkozóvá:
1989-ben kutató vegyészként negyvenezer forinttal indítottam el a Diagont, és álmodni
sem mertem róla, hogy egyszer saját brazíliai,
indonéziai vagy szaúd-arábai üzemeink igazgatásával fogok foglalkozni.
Húsz év alatt a bôrünkön tanultuk, meg
hogyan alakultak át a gazdasággal együtt az
egészségügyi szolgáltatások Magyarországon.
Olyan gyökeres változások történtek, hogy ha
nem alkalmazkodunk azonnal, már nem lennénk a piacon. Ma már tudom, hogy a magyar
rendszerváltás esetlegességei olyan iskolát jelentettek, amelyet versenyelônyként használhatunk ki a világ számos feltörekvô országában. A tudományos felkészültség mellett ez az
a tapasztalat, amivel alkalmazkodni tudunk az
átalakuló Ázsia, Latin-Amerika vagy az arab
világ egészségügyi piacához.
Az egykori harmadik világban évrôl-évre
egyre többen engedhetnek meg maguknak
nyugati típusú egészségügyi ellátást. A Diagon
titka, hogy speciális, helyi megoldásokat
nyújtunk, nem pedig mindenütt egyforma,
globális szolgáltatásokat. Ha például tudjuk,
hogy egy átlagos brazil kisváros laborjának
problémát jelent a véralvadási tesztekhez
használt speciális tisztaságú víz elôállítása, akkor nem az Európában és Amerikában használt sztenderd termékeket próbáljuk mindenáron eladni nekik, hanem eleve folyékony
formában juttatjuk el a számukra kifejlesztett
egyedi anyagokat.
Ennek a fajta rugalmasságnak köszönhetjük, hogy idén egy teljesen új fejezetet kez-
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dünk a Diagon életében, és ezzel egy nehéz,
válságos idôszakban bôvítjük a magyar tôke
külföldi terjeszkedését. Indiába visszük el a
magyar innovációt. India vezetô élettudomány-ipari cége, az RFCL - éles nemzetközi
verseny után - a Diagonnal kötött megállapodást hematológiai reagens oldatok gyártására.
Partnereink egyik legfontosabb célkitûzése,
hogy európai technológiát alkalmazzanak – és
ezek sorában a legjobbnak, a számukra legmegfelelôbbnek a magyar megoldást találták.
Évi 1440 köbméter oldatot állítunk majd elô
a Dehrandun-i üzemben ( Delhitôl 240km.
északra ). Ez a mennyiség számos betegség olcsóbb és gyorsabb tesztelését és kiszûrését teszi
lehetôvé Indiában és világszerte.
Büszke vagyok az indiai üzemre, mert a magyar tudásipar, a magyar szürkeállomány gyôzelmének érzem. Ki kell lépnünk a világba,
képesnek kell lennünk arra, hogy azt emeljük
az elsô helyre, amiben a legjobbak vagyunk.
Nem a magyar vállalkozók a legtôkeerôsebbek, nem mi dolgozunk a legolcsóbb munkaerôvel, és nem üldögélünk kifogyhatatlan természeti kincsek fölött. A magyar történelem
sem azokat segítette, akik a gazdasági életben
keresték a boldogulásukat. De a magyar innováció, az újításra való képesség és igény, bát-
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ran mondhatom, az egyik legerôsebb sajátja a
hazai vállalkozóknak.
India pedig jelenleg a lehetôségek hazáját
jelenti. Olyan területre invitálják a magyar
szellemi termék által képvisel európai technológiát, ahol csak a hematológiai piac értéke 42,5 millió euró, és éves szinten 15-18%os növekedés tapasztalható (szemben az Európa és USA által produkált 0-1%-kal). Harmincezer laboratórium, ebbôl tizennégyezer
hematológiai automatával ellátott labor várja a magyar szabadalom megérkezését, potenciális piacot jelentve az európai technológia
számára.
A kontraktus új lendületet ad a magyarindiai gazdasági kapcsolatoknak is. A középeurópai ország éves indiai behozatala összesen 147 millió dollárral tehetô. Ráadásul eddig az Indiába irányuló szállításokban a gépek, gépi berendezések adták a teljes kivitel
kétharmadát – ezt a tendenciát alapjaiban
változtatja meg az innováció-export, a magyar szabadalom és európai technológiák indiai elterjesztése. Itt egy kontinensnyi ország, amely a gazdasági válság viharait keményen állja, nyolc százalék körüli növekedést
produkál, a világ 12. legnagyobb gazdasága.
Pont egy ilyen területet, pont egy ilyen új
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hídfôállást keres a bezáródó kapuk elôtt toporgó magyar gazdaság.
A Diagon a széles paletta egy fontos szeletét találta meg, de nem az egyetlen lehetôséget
aknázza ki. A már meglévô és eleddig gépipari
gazdasági kapcsolatok mellett India a környezetvédelem és a vízgazdálkodás, a biotechnológia és a távközlés tekintetében ugyanúgy nyitott piac lehet, mint a Magyarország számára
hagyományos „jól fekvô” mezôgazdasági termékek és agrártechnológia kapcsán.
2010 júliustól-tól kezdi meg a mûködését
az új gyár Dehrandun-ban. Egy távoli föld-

részen a magyar szabadalmat hasznosítják,
korábban elképzelhetetlen ívet rajzoló híd
jön létre Dehrandun és Újpest között. Itt és
most azt szeretném, ha a magyar vállalkozók
közül minél többen elhinnék: ôk is lehetnek hídépítôk. Nem a nagyságrend, nem a
távolság a fontos, hanem a tény, hogy képesek vagyunk a gazdasági válság idején is talpon maradni, hogy észrevegyük a lehetôségeket.
Dr. Kern József
Diagon Kft.
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Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
Szociális párbeszéd, vállalati bizalom és felelôsség
A Figyelô c. újság ez évi, 21. száma rövid
összeállítást közölt egyes elemzett cégek közbizalmi megítélésérôl. A TOP 200 listáról válogatott, javarészt szolgáltató illetve közvetlen közönségkapcsolattal bíró cég között több,
a gépipari ágazathoz tartozó termelô is fellelhetô, köztük az Audi Hungária, a GE Hungary, éppen az elsô tíz között.
A válság legsúlyosabb idôszaka sem rontott
érdemben az értékelésbe bevont jellemzôk –
elismertség, hitelesség, a vezetés és a vállalati
polgárság – megítélésén. A fô kategóriákban
sok olyan elem is van, amelyek a munka világa
EU normái körében is kiemelten szerepelnek.
A munka világának követelményei, valamint a társadalmi viszonyok változásának következményei a gépipari szektorban is hatást
gyakorolnak a foglalkoztatási viszonyokra. Az
ágazatban mûködô érdekképviseleteknek és
vállalkozásoknak ennek megfelelô felelôsséggel kell eljárniuk az ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi körülményeinek alakítása, illetve a munkaviszonyból eredô jogok biztosítása és a kötelezettségek teljesítése terén.
A Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
ennek jegyében indított kezdeményezése, a
2006-ban a szociális partnerek között megteremtett „Megállapodás” üzenete, a vállalkozási gyakorlatban illetve annak válságon átvezetô sikerességben való tükrözôdése ismét felhívja a figyelmet a partnerség hasznosságára.
A „Megállapodás” – ami teljes terjedelmében
olvasható a GÁPB honlapján (szmm.gov.
hu/Párbeszéd/Társadalmi Párbeszéd/Ágazati
Párbeszéd Bizottság/Gépipari ÁPB) – fôbb gondolatai:
1. Az aláíró szociális partnerek közös erôfeszítéseivel létrejött „Megállapodás”
rendeltetésének, jövôbeni hasznosságágának fô célkitûzése, hogy az fontos szerepet tölthet be egy ágazati kollektív

szerzôdés elôkészítéséhez, megkötéséhez vezetô munkáltatói, és munkavállalói magatartás kialakulásának elôsegítésében. Ugyanakkor a „Megállapodás”
jól tükrözi a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban együttmûködô felek
akkorra már közösen kialakított szemléletmódját, különös tekintettel a partnerek által közösen létrehozott munka
sikerek ("job satisfaction") szerepére, és
fontosságára a gépipar ágazataiban.
A Megállapodás a Gépipari ÁPB tagjainak azon meggyôzôdését is tükrözi a
partnereik felé, hogy egy a munka világára vonatkozó dokumentum megszületése, javasolt normáinak betartása a felek között, a jövôben megalkotható további megállapodások megalapozó,
kiegészítô eszközeként is szolgálhat. A
közös munkasikerek érdekében számos
egyesség célszerû, hogy megszülessen,
amelyek felölelhetik a vállalkozás és
munkavállalói közös értékei, érdekei
specifikus szeletét, vagy nagyobb egészét (pl. felnôttképzés, tanuló fejlesztés
stb.).
A „Megállapodás” létrehozását az ágazati szociális párbeszéd fejlôdéséhez történô alkalmazkodás, valamint annak
gyakorlata folyamatos fejlesztése szempontjai is indokolták.
2. A szociális partnerek reménye szerint a
Megállapodással nem lezárult, hanem
elkezdôdött valami, amely folyamatos
karbantartással egyre jobb minôséget fejezhet ki, különös tekintettel arra, hogy
alkalmazását, és teljes körû befogadását
a munkahelyi kollektívák valósítják
meg. Elsôbben el kell jutni odáig, hogy
a résztvevô felek a kölcsönösség elve
alapján nemcsak elvileg, hanem gya-
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korlatilag is képesek az érdemi együttmûködésre. Ennek az együttmûködésnek a folyamatos megléte szolgál majd a
felmerülô egyeztetendô kérdések felôli
megállapodásokhoz. Mindenesetre a
rendszeres együttmûködés létrejötte
fontos bizonyítéka lesz az intézményes
keret adta lehetôségek feltárásának, és
hasznosításának. Érdemes és szükséges
ezen az úton tovább haladni, mert ez
kölcsönösen elônyös a felek számára.
3. A Bizottság tagjai a „Megállapodás”-t
köröztették saját tagvállalataik, tagszervezeteik körében, továbbá kezdeményezték, hogy az kerüljön föl a Gépipari ÁPB honlapjára, és megküldték a
mûködô összes ágazati párbeszéd bizottság számára, azzal, hogy a Bizottság felkéri az illetékes tisztségviselôket, hogy
mérlegeljék a dokumentum felhasználásának, valamint gyakorlati kiterjesztésének célszerûségét, alkalmazásának
lehetôségeit - ágazatuk sajátosságainak
figyelembevételével. A GÁPB a 2006
év októberében elfogadott megállapodás alapulvételével kérdôíves felméréssel értékelte a fennálló helyzetet, és a
tapasztalatok figyelembevételével fókuszálta tevékenységét.
A GÁPB a foglalkoztatás kiszélesítéséhez,
és stabilitásának növelésért három terület közös fejlesztését emeli ki a szektor vállalkozásai
és munkavállalói számára.
A stratégiai együttfejlôdés a környezettel, a
mûködési hely területi adottságaival, azok
alakulásával.
A vezetôség a stratégiai fejlesztésre, a megfelelô partneri kultúra kialakítására és az
együttmûködô vállalkozáscsoportok hatékonyságának javítására koncentrál.
A munka inkább projekt-orientált, a gyorsan változó piaci körülményeknek megfelelôen a munkavégzés is dinamikusabbá és
rugalmasabbá válik.
A munkakapcsolatok összetettebbekké és
sokrétûbbé válnak. Egy-egy dolgozó gyakran több szerepet is betölt (vezetô, üzleti
partner, munkatárs, csapattag).
A dolgozókat bevonják a munka megszervezésébe és lefolytatásába.
A munka összes résztvevôje kapcsolatban

áll egymással: szükség esetén fizikailag és
virtuálisan is együttmûködnek.
A vállalkozás és munkavállalói alkalmazkodóképessége fejlesztése; a jó munkakapcsolat, amelynek kulcsa a kölcsönös bizalom, a
rugalmas hozzáállás.
Manapság sok vállalat a rugalmas munkavégzést eszköznek tekinti ahhoz, hogy növelje termelékenységét, rugalmasabban
reagálhasson a piac változásaihoz, és az
egész világra kiterjeszthesse tevékenységét.
Sok ember azért építi be a rugalmas munkavégzést mindennapi életébe, mert így kívánnak nagyobb mértékben a maguk uraivá válni, és nagyobb harmóniát teremteni
a munka, a család és a magánélet között.
Végül, de nem utolsó sorban, a rugalmas
munkavégzés növeli az egyén felelôsségét,
hozzájárul újabb készségek elsajátításához,
és növeli az egyén függetlenségét.
Az ismeretkeresés és hasznosítás képességének emelése.
Az egész élet során folyamatosan magas
szinten nyújtott teljesítmény megalapozása a
"tudástársadalom " idôszakára új, legalább az
európai versenyképesség szintjén gyakorolt
készségeket, felkészültséget igényel.
Az élethosszig tartó tanulás készségei belépô feltételek, folyamatos gyakorlásuk pedig
egyenesen szükséges a munka világában
való bennmaradáshoz.
A kapcsolatfejlesztés kulturális szintben,
nyelvismeretben, a sikeres együttmûködés
a globális gazdasági térben üzleti, jogi,
pénzvilágbeli szabályok, és azok változásai
naprakész ismeretében, követésében, nemkülönben a munkavégzés újabb módszerei,
a technológiák és berendezéseik kezelési
képességében állandó lépéstartást igényel.
Az infokommunikációs technológiák alkalmazásának képessége (eFelkészültség)
ma már a munkavégzés során önmagában
nem cél, hanem eszköz a legkülönbözôbb
célok elérésére.
A társadalmi párbeszéd gyakorlatát napjainkban óriási kihívások érik. A munkavállalóknak és a munkáltatóknak, valamint az ágazatban mûködô érdekvédelmi szervezeteiknek
lépést kell tartaniuk a gyors változásokkal.
Dr. Hajdú László
EU szakjogász
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Social Business Turné 2010 Közép- és Kelet-Európán át

Vállalkozó szellemmel a szegénység
és társadalmi kirekesztés ellen

A VOSZ és a KA-VOSZ képviselôi is résztvettek Muhammad Yunus Béke-Nobel-díjas
professzor konferenciáján, aki a Grameen
Bank alapítója a védnöke annak a Social
Business Turné 2010-nek, amely május 11én indul a két ikervárosból, Bécsbôl és Pozsonyból, majd Közép- és Kelet-Európa más
országaiba megy tovább. 2010 a szegénység
és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
európai éve, s a Social Business Turné ennek keretében október végéig hat ország hat
városában mutatja be a social business modelljét, egyszersmind ötleteket ad fenntartható social business vállalkozások indításához. A Social Business Turné 2010 az ERSTE Alapítvány, az Erste Csoport, a good.bee, az osztrák munkaügyi, szociális és fogyasztóvédelmi tárca, valamint a Grameen
Creative Lab közös kezdeményezése. Ez
utóbbi Yunus professzor német partnerszervezete.
Társadalmi kirekesztés, anyagi ínség, szegénység: a probléma nemcsak a fejlôdô és kü-

szöbországokban élô embereket érinti, de Közép- és Kelet-Európában is egyre többeket. Az
EU-bizottság szerint az európaiak 17 %-a nem
rendelkezik elég eszközzel ahhoz, hogy
legalapvetôbb szükségleteit kielégíthesse. A
social business Yunus professzor által kifejlesztett gazdasági koncepciója ígéretes lehetôséget rejt magában ahhoz, hogy Közép- és Kelet-Európában is hozzájáruljon a hátrányos
helyzetû emberek élethelyzetének javításához, és elôbbre mozdítsa a társadalom elengedhetetlen szociális átalakulását. A social
business kifejezés olyan innovatív üzleti modelleket takar, amelyek kimondott célja a szociális problémák megoldása vállalkozói eszközökkel; a keletkezô hasznot e cél jegyében
nem osztják ki, hanem következetesen visszaforgatják. A social business koncepció prototípusaként a bangladesi Grameen Bankot
tartják számon, amely szegényeknek nyújt
mikrohiteleket, és világszerte már számos projektnek adott ösztönzést a legkülönbözôbb
gazdasági területeken.
A Social Business Turné 2010 hat állomásán – Bécs-Pozsony (május 11-12.), Budapest
(július 7.), Belgrád (szeptember vége), Prága
(október eleje) és Bukarest (október 28-29.) –
Social Business Napokat tartanak, s ezek keretében a legkülönbözôbb társadalmi csoportokat (vállalkozókat és befektetôket, alapítványokat és NGO-kat, miként a közszféra, a
kultúra és média képviselôit) tájékoztatják a
social business koncepcióról, hogy aztán
együtt dolgozzanak ki ötleteket az adott régió
sajátos szociális problémáinak megoldására. A
létrejövô projektek és kezdeményezések a turné vége után is folyamatos figyelemre és támogatásra számíthatnak. A turné weboldalán
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– www.socialbusinesstour.com – részletes információkat találunk a Social Business Turné
2010-rôl és az egyes városokban rendezendô
Social Business Napokról.
A Social Business Turnéval párhuzamosan
zajlik a „Social Business Ötlet 2010“ pályázat.
Hat nemzeti elôválogató, majd egy összeurópai döntô keretében keresik azokat az innovatív üzleti ötleteket, amelyek alkalmasak a közép- és kelet-európai országokban meglévô
szociális problémák tartós megoldására. A pályázaton való részvétel feltételeirôl és a beadási határidôkrôl szintén a www.socialbusinesstour.com weboldalon tájékozódhatunk.
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A Social Business Turné 2010 erôs ösztönzést fog adni új social business vállalkozások
alapításához. Ez nemcsak a társadalmilag igazságosabb, jövôképes Európához fontos lépés,
de a mi közös harcunkban is, hogy 2030-ig az
egész világon felszámoljuk a szegénységet –
vallja Muhammad Yunus professzor. A Social
Business Turné 2010 ötlete 2009 májusában
fogant meg, amikor a professzor Bécsbe látogatott, s ott különösen az ERSTE Alapítvány
és az Erste Csoport két szociális bankprojektjérôl, a Zweite Sparkasséról és a good.bee-rôl
tájékozódott.
Tardos János
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Nem pénzt kérünk,
hanem nagy valószínûséggel, hozunk!

Magánemberként és gyakorló vállalkozóként is gyakran találjuk szembe magunkat a
csekkekkel kombinált szolgáltatói számlákkal. Ezek megfejtése komoly fejtörést okoz,
de nem is próbálkozunk ezzel sokat. Fizetünk, mint a már ismert szólásbeli katonatiszt. Fel sem tûnik, vagy ha igen, sem tudjuk precízen leellenôrizni, a számla tartalom
és a tényleges fogyasztások közti különbséget. Segítsünk magunkon! Figyeljünk oda,
van megoldás, megéri.
A GET Energy Kft. a GET Cégcsoport
energetikával foglalkozó cége. A GET Cégcsoport sok mindennel foglalkozik, de amivel
Önöket elsôsorban megkerestem, az cégünk
Energia Menedzsment szolgáltatása.
Ez egy szimplán adminisztratív jellegû szolgáltatás. Ebben azt vállaljuk, hogy energetikusaink által átvizsgálva ügyfeleink áram, gáz,
távhô számláit és szerzôdéseit, nagy valószínûséggel találunk olyan megbújó veszteségeket,
túlfizetéseket, amiket a szolgáltatókkal szemben érvényesíteni tudunk, azaz visszaigényel-

hetôek. Nem az Önök munkáját kontrolláljuk, hiszen meggyôzôdésünk, hogy kiválóan
felkészült szakembereik azt jól végzik. Tevékenységünk segítség az Önök számára, egy
kockázatmentes szolgáltatói audit. Ami ha
véletlenül kimutat eltérést, a múltból visszahozott pénz, ha nincs túlszámlázás, akkor díjtalan szolgáltatói kontroll, egy független szakértôi cég által is megerôsítve, hogy minden
rendben. Az a tapasztalatunk, hogy az általunk vizsgált cégek közel 60 %-nál találunk az
energia számláikban olyan hibákat, amelyeket
a szolgáltató vét, hibásan elszámol, vagy csak
nem az ügyfél számára legideálisabb paraméterekkel kalkulál. Ráadásul ezen összegek igen
jelentôsek, átlagosan ügyfeleinknek az éves
energia költségeik 5 %-át tudjuk ilyen módon
visszahozni az elmúlt két évrôl.
Pár gyakori kérdés, ami felmerül:
Kérdés: Miket vizsgálunk pontosan a
számlában?
Válasz: Gondolom egyetértenek velem abban, hogy szerzôdéskötés elôtt túl sok konkrét
információt nem mondanék el arról, hogy mit
is vizsgálunk pontosan hiszen akkor nem lenne szükség a cégünk munkájára. A vizsgálat
lefolytatása után azonban tényszerûen, számszerûen lerakom az asztalára, hogy mibôl tevôdnek össze ezek a megbújó veszteségek. Elsôsorban a hálózati szolgáltatók és kereskedôk
hibás elszámolásaiból, illetve rendeletek által
szabályozott tarifacsomagok aktualizálásából
származó hibák, KÖF/KIF, csatlakozási pontok
vizsgálata, áramváltó szorzók vizsgálata
Kérdés: Milyen plusz munkát jelent ez a
(vizsgált) cégnek?
Válasz: Önnek más tennivalója nincs,
mint cégünk rendelkezésére bocsátja a következô dokumentumokat:
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• írásos meghatalmazás a megrendelôtôl,
hogy információkat kérhessünk be a
közüzemi szolgáltatóktól, eljárhassunk
feléjük az ügyfél érdekében
• érvényes kereskedelmi energiaszerzôdések, illetve hálózatcsatlakozási szerzôdések másolati példánya,
• 2008- 2009. évi energiaköltségek havi
bontásban energia nemenként, számlánként
• kereskedelmi energiaszerzôdésekben
meghatározott lekötött (szerzôdött) teljesítmények (fogyasztási helyenként és
energia-nemenként)
Cégünk a teljes körû ügyintézést és lebonyolítást vállalja.
Kérdés: Milyen technikai menete van a
szolgáltatásnak?
Válasz: A szerzôdés aláírását követôen eljuttatják számunkra a kért dokumentumokat
(fénymásolat vagy email formájában). Az
energetikusok munkája átlagosan 4 hetet vesz
igénybe. Az eredményekrôl tájékoztatjuk az
ügyfeleket, kérésre eljárunk a szolgáltatónál.
Korrigálás után a következô havi számlában
jóváírásra/visszautalásra kerülnek ezek az
összegek.
Kérdés: Mennyi ideig tart a vizsgálat?
Válasz: Átlagosan 4 hetet vesz igénybe.
Kérdés: Hány évet tudnak vizsgálni,
visszaszerezni?
Válasz: A jogszabály 2 évet enged meg,
hogy a szolgáltatóktól visszakérjünk, így ennél
többet nem érdemes vizsgálni.
Kérdés: Mennyibe kerül az Önök szolgáltatása cégünknek?
Válasz: Ügyfeleink részére nem jár költséggel a szolgáltatás, kizárólag sikerdíjasok vagyunk. Sikerdíjunkat csak akkor kapjuk meg,
hogyha a szolgáltatónál eljárva ezek az összegek visszautalásra kerültek és az ügyfeleink
számláján jóváírásra került. Utána kérjük el
ezeknek az „ablakon bedobott” pénzeknek az
50 %-át.
Ha a vizsgálat során nem tárunk fel veszteséget az cégünk bevállalt kockázata volt. Javadalmazás ez esetben nem illet meg minket.
Kérdés: Milyen jogszabály/ok biztosítják a
visszaigénylést?
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Válasz: A megtakarítási javaslatok minden
esetben megfelelnek a törvényi szabályozásoknak (Villamos Energia Törvény (VET),
Gáz Energia Törvény (GET), stb.), nem keletkeznek a késôbbiekben hátrányok a Megrendelôvel (Fogyasztóval) szemben.
Az Elosztó és a Fogyasztó közötti hálózat
csatlakozási és hálózat használati szerzôdés
minden esetben kiadható harmadik fél számára (GET Energy-nek), ha erre a Fogyasztó írásos meghatalmazást ad.
Kérdés: Milyen referenciáik vannak?
Válasz: Számos referenciával rendelkezünk
(tudok mondani, ezek többsége honlapunkon) kiajánlónkban megtalálható.
Kérdés: Pereskedéssel jár-e az Önök szolgáltatása?
Válasz: Szó sincs pereskedésrôl. A hibák
kijavítása ügyintézôi szinten történik, s miután mindig a szolgáltató az aki hibázik, és ez
szakmailag alá van támasztva, ezért a gyakorlat az, hogy gyorsan akadékoskodás nélkül kijavítják a hibákat. Az energiamenedzsment
felülvizsgálatból származó megtakarítások érvényesítése után is megmarad az Energiaszolgáltatóval korábban kialakult kapcsolat, mert
ezen javaslatok mindegyike csupán a hatékony energiagazdálkodást tartja szem elôtt,
mely mindkét fél részérôl átlátható és a törvényi szabályoknak eleget tevô energiagazdálkodást biztosít a jövôben.
Kérdés: Mi a teendô, ha titoktartást írtak
alá?
Válasz: Ez ritka esetben fordulhat csak elô,
de amennyiben ilyen jellegû titoktartási kötelezettség van érvényben, úgy ezen információkat nem szükséges velünk megosztani, ettôl a
felülvizsgálat még hatékony lehet. Tudunk
küldeni egy táblázatot, aminek a kitöltése helyettesítheti ezen információkat.

Üdvözlettel, a könnyebb eligazodás
érdekében, az Ön segítôje:
GET Energy Kft. 1023 Budapest,
Árpád fejedelem útja 31.
Takács János energetikai tanácsadó
Tel: 0620571196
E-mail: takacsjanosvp@gmail.com

Tájékoztató

20

Csökkent a hamis termékek iránti kereslet
Minden negyedik magyar
nyitott a hamis termékek megvásárlásra
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület kutatásának összefoglalója
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 2009 után 2010-ben is egy 1000 fôs reprezentatív közvélemény-kutatás keretében igyekezett fényt deríteni, hogy hogyan vélekednek az emberek a
hamisítás jelenségérôl. Ennek keretében a HENT azokra a kérdésekre keresett választ, hogy
milyen hamis terméket vásárolnak a magyar fogyasztók, illetve, hogy mit gondolnak a hamis
termékekrôl, a hamisítás társadalmi hatásairól, és a hamisítás büntethetôségérôl.

Pozitív eredményeket hozott a hamisítás elleni harc
A HENT kutatásának legfontosabb tanulsága, hogy a tavalyi évhez képest csökkent a hamis
termékek iránti érdeklôdés. A felmérés igazolja, hogy van eredménye a HENT szemléletformáló kommunikációjának, hiszen az emberek egyre tudatosabban igyekeznek kerülni a bizonytalan forrásból származó hamisítványokat. A pozitív változásokra már az ország határain túl is felfigyeltek, hiszen Magyarország idén lekerült az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi képviselôjének hivatala által készített Watch List-rôl. A listán azok az országok szerepelnek, ahol a
szellemi tulajdon védelmének területén hiányosságok mutatkoznak. A pozitív változásban a jelentés szerint kiemelt szerepe van a HENT által 2009-ben kezdeményezett és a Magyar Szabadalmi Hivatal által koordinált intézkedéseknek.

Vásárolnának hamis termékeket a magyar fogyasztók?
A kutatás szerint a megkérdezettek 19 százaléka talán, míg 5 százaléka bármikor nyitott lenne
hamis termék megvásárlására. A termékek közül a hamis ruházati termékek iránt a legnagyobb
a kereslet, ennek beszerzését minden negyedik vásárló elképzelhetônek tartja. Az eredménybôl
az is kitûnik, hogy a nem eredeti ruházati terméket nem is igazán tekintik hamisítványnak a fogyasztók, hiszen jó néhányan voltak, akik az általában megfogalmazott hamis terméktôl elzárkóztak, a hamis ruházati termék iránt viszont nyitottak voltak.
Örömteli fejlemény, hogy 2009-hez képest 2010-ben jelentôsen nôtt azoknak az aránya, akik
elutasítják a hamis termékek megvásárlását.
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A budapestiek és a fiatalok a legnyitottabbak a hamis termékek iránt
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A hamis termékek iránti nyitottságot erôsen befolyásolja a kor. A fiatalok és a fiatal középkorúak az átlagosnál jóval nyitottabbak, míg a középkorúak és az idôsek az átlagosnál jóval
elutasítóbbak. Amíg a fiatalok 38 százaléka, addig az idôsek 11 százaléka vásárolna hamis terméket.
A kor mellett a településtípus és a lakóhely is befolyásolja az attitûdöt. Amíg a budapestiek,
illetve a közép-magyarországi régióban élôk egyharmada nyitott a hamisítványokra, addig ez az
arány jóval alacsonyabb a megyeszékhelyen élôk, illetve az észak-magyarországi, dél-dunántúli
és közép-dunántúli régióban élôk körében, akiknek 18-15 százaléka gondolkodik ugyanígy.

Kik vásárolnak hamis termékeket?
A fogyasztói attitûdök mellett a konkrét cselekedetekre is rákérdezett a kutatás. Az eredmények
szerint az elmúlt egy évben a lakosság 16 százaléka vásárolt legalább egyszer hamis terméket. A
hamis terméket vásárlók háromnegyede többször is, míg egynegyede csak egyszer.

Hamis ruházati termékeket minden ötödik magyar vásárolt
A konkrét vásárlásra vonatkozó adatokból is kiderül, hogy a magyar fogyasztók nem igazán tekintik hamis terméknek a nem eredeti ruházati terméket. Minden ötödik magyar fogyasztó bevallotta ugyanis, hogy hamis ruházati terméket vásárolt, míg általában a hamis termékeknél ez
az arány csak 16 százalék volt.
A lakóhely befolyásolja a hamis termékek terén a vásárlói aktivitást. Amíg Közép-Magyarországon a megkérdezettek 26 százaléka vásárolt az elmúlt egy évben hamis terméket, addig
ugyanez az arány Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon 10 százalék, míg Közép-Dunántúlon 8
százalék. Figyelemre méltó eredmény, hogy a fôvárosban ötször annyian vásároltak hamis terméket, mint a megyeszékhelyeken.
Mit gondolnak az emberek a hamis termékekrôl?
A tavalyi évhez képest 5 százalékkal, 17 százalékról 12 százalékra csökkent azoknak az aránya,
akik szerint a hamisítvány van olyan jó minôségû, mint az eredeti. A magyarok döntô többsége nem büszkélkedik, hanem inkább eltitkolja, hogy hamis terméket vásárolt. Mindössze minden huszadik vásárló dicsekedne el ismerôseinek, hogy milyen jó üzletet csinált, amikor az eredeti termék helyett egy hamisítványt választott.
Mit gondolnak az emberek a hamisítás társadalmi hatásairól?
Az emberek közel 70 százaléka tisztában van azzal, hogy a hamisítás miatt a költségvetés komoly
bevételektôl esik el. A válaszadók valamivel több mint fele azt is tudja, hogy a hamisítás miatt
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munkahelyek szûnnek meg. A tavalyihoz képest jelentôsen megnôtt azoknak az aránya, akik
szerint a hamisítványok a fogyasztók egészségét is veszélyeztetik. Míg tavaly a válaszadók kétharmada vélekedett így, az idei évre ez az arány 76 százalékra növekedett.

Mit gondolnak az emberek a hamisítás büntethetôségérôl?
Az emberek 69 százaléka úgy gondolja: aki hamisítványt árul, bûncselekményt követ el. Ez 4
százalékos növekedés a tavalyi évhez képest. A fogyasztók a törvényeken is változtatnának, 10
emberbôl 7 szigorúbban büntetné a hamisítókat és a hamisítványok terjesztôit. Ennek az is lehet az oka, hogy a válaszadók kétharmada szerint a hamisítványok megvásárlásával a szervezett
bûnözésnek a bevételeit növelik
A vásárlók felelôsségét kevésbé tartják egyértelmûnek a magyarok. A megkérdezettek 36 százaléka értene egyet azzal, hogy a hamis termékek vásárlóit is felelôsségre lehessen vonni. Ezzel
egybevág, hogy a megkérdezettek közel fele támogatja a zenék, filmek magáncélra való másolásának szabadságát.
A teljes tanulmány letölthetô a http://www.hamisitasellen.hu/hu/letoltheto-anyagok oldalról „Hamisítás Magyarországon – 2010-es felmérés – Kutatási jelentés” címmel.

További információ, interjú lehetôség:
Dr. Tóth Zita, a HENT titkára
(06) 1 474-5559 vagy (06) 1 474-5983
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Közösségi tagállamból
e-mailben kapott számla

Lehetetlen helyzetbe kerülnek azok a vállalkozások, melyek valamely tagállam adóalanyától kizárólag e-mailben továbbított számlát kapnak. A probléma oka, a számla hitelességének megítélése és ehhez kapcsolódóan az
elôzetesen felszámított általános forgalmi adó
levonhatóságának kérdése.

rendelkezései szerinti, legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással és
minôsített szolgáltató által kibocsátott
idôbélyegzôvel kell ellátni; vagy
b) az elektronikus adatcsere-rendszerben
(EDI) elektronikus adatként kell létrehozni és továbbítani.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény 175.§-a úgy rendelkezik, hogy számlát elektronikus úton kibocsátani, illetôleg ilyen alapon rendelkezésre álló
számlára e törvényben szabályozott jogot alapítani, (például: adólevonás,) kizárólag abban
az esetben lehet, ha a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított.

Az EDI rendszer alkalmazásának feltétele,
hogy a számlakibocsátásra kötelezett és a termék beszerzôje, illetve szolgáltatás igénybevevôje (tehát a két adóalany) elôzetesen és írásban megállapodjon az EDI alkalmazásáról és
használatáról. Ilyenkor a számlakibocsátásra
kötelezett köteles gondoskodni arról is, hogy
havi rendszerességgel az adott hónapban kibocsátott számlákról papíron, kiegészítô összesítô jelentés készüljön, és azt a termék beszerzôje, szolgáltatás igénybevevôje megkapja.

Az adólevonásra jogosító számla hitelességének biztosítása alapvetôen kétféle módon
érhetô el:
1. a papíralapú számla eredeti példányának átadásával, vagy
2. a szabályoknak megfelelô módon kibocsátott elektronikus számla megküldésével. (Lásd még a 24/1995. (IX. 22.)
PM rendeletet!)
A közösségi adóalanytól e-mailben kapott
számla - abban az esetben, ha nem küldik el
postán az eredeti példányt, - (ún. webes számla) egyik módszernek sem felel meg még akkor
sem, ha tartalmazza a közösségi adószámokat.

Példaként vegyünk egy áfa-alany vállalkozót, aki egy másik közösségi tagállamból szolgáltatást vesz igénybe. Mindketten rendelkeznek közösségi adószámmal. A vásárolt szolgáltatás után az általános szabályok szerint a magyar adóalanynak kell 25%-os általános forgalmi adót fizetnie, mert az áfa-törvény 37.§-a
szerint, adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a
szolgáltatás igénybevevôje (vásárlója, vevôje,)
gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

A hitelességi követelménynek való megfelelés érdekében az elektronikus úton kibocsátott számlát
a) az elektronikus aláírásról szóló törvény

A belföldi adóalany megkapja a webes
számlát, amelyen a közösségi adóalany még szabályosan - utal is arra, hogy az áfát a vevô
fizeti. Eddig rendben is vagyunk.
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A magyar adóalany az 1065. számú bevallásának 17. sorában szerepelteti az áfa-törvény
37. § (1) bekezdése alapján belföldi teljesítési
helyû szolgáltatásoknak az ellenértékét és a fizetendô áfa összegét, azon igénybevett szolgáltatások esetén, ahol a szolgáltatás nyújtója
olyan, a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkezô adóalany, amely belföldön
gazdasági céllal nem telepedett le, és székhellyel, illetve teljesítéssel közvetlenül érintett telephellyel belföldön nem rendelkezik.
Ezek azok a szolgáltatások, amelyek után az
adót a szolgáltatást saját nevében megrendelô, igénybevevô belföldi adóalany köteles fizetni. Az adott adó-elszámolási idôszakra - negyedévre/hónapra - vonatkozó ellenérték
adatnak meg kell egyeznie a 10A60. számú
Összesítô nyilatkozat 04-es lapján közölt
összesített adattal.
Az áfa alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével
egyidejûleg nyilatkoznia kell arról, hogy az
Európai Közösség más tagállamában illetôséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. Kereskedelmi
kapcsolat: a termékbeszerzés és értékesítés ideértve az áfa-törvény szerinti adómentes
termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is, - valamint a szolgáltatásnyújtás és a szolgáltatásigénybevétel.
Az adózás rendjérôl szóló törvény 2010. január 1-jétôl hatályos 8. számú melléklete
alapján, az összesítô nyilatkozatot az adóalanyoknak a közösségi kereskedelemrôl kell benyújtaniuk, tehát a korábbi évekhez képest a
nyomtatvány adattartalma kibôvült a közösségen belüli szolgáltatásnyújtás (10A60-03
lap) és a közösségen belüli szolgáltatás igénybevétel (10A60-04 lap) adataival.
A példánk szerinti, közösségi adószámmal
rendelkezô belföldi adóalany egy angliai adóalanytól vesz igénybe szolgáltatást, amelyrôl a
számlát e-mailban kapja meg, havonta egyszer. Fizetni kártyával fizet az interneten keresztül. Papíralapú eredeti számlát nem kap. A
kérdés az, hogy levonhatja-e az általa felszámított adót.
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Az áfa-törvény az adólevonási jog keletkezését, fôszabályként az adófizetési kötelezettség keletkezéséhez - az elôzetesen felszámított
adónak megfelelô fizetendô adó megállapításának idôpontjához köti. Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - adóalanyi minôségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, illetve ahhoz egyéb módon hasznosítja, jogosult arra,
hogy az általa fizetendô adóból levonja azt az
adót, amelyet a szolgáltatás igénybevételéhez
kapcsolódóan fizetendô adóként megállapított.
Az adólevonás tárgyi feltétele az ügyletet
tartalmazó hiteles számla.
Az Európai Unió Tanácsának 2006/112/EK
irányelve (a hozzáadott értékadóra vonatkozó
rendelkezés) 233. cikke szerint, a tagállamok
elfogadják az elektronikus úton küldött vagy
rendelkezésre bocsátott számlákat, feltéve,
hogy azok eredetének hitelessége és tartalmuk
sértetlensége a következô módon biztosított:
a) az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekrôl szóló, 1999.
december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 2. cikkének 2. pontja értelmében fokozott
biztonságú elektronikus aláírással;
b) az elektronikus adatcsere jogi vonatkozásairól szóló, 1994. október 19-i
1994/820/EK bizottsági ajánlás (2) 2.
cikkében meghatározott elektronikus
adatcsere (EDI) révén, ha a cserére vonatkozó megállapodás elôírja az eredet
hitelességét és az adatok sértetlenségét
biztosító eljárások alkalmazását.
Ez a szabályozás megegyezik a magyar áfatörvényben leírtakkal.
A Héa irányelv szerint, a számlákat azonban elektronikus úton is el lehet küldeni vagy
rendelkezésre lehet bocsátani más módon,
amennyiben azt az érintett tagállam vagy tagállamok elfogadják. Nálunk nincs ilyen kivételes külön szabály, mert a Héa-irányelv alaprendelkezéseit vettük át. Az áfa-csalások most
még nem teszik lehetôvé az enyhítést.
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A tagállamok az "a" pontban foglaltak céljából elôírhatják, hogy a fokozott biztonságú
elektronikus aláírás a 1999/93/EK irányelv 2.
cikkének 6. és 10. pontja értelmében minôsített tanúsítványon alapuljon, és biztonságos
aláírás-létrehozó eszközzel készüljön.
A "b" pont alkalmazásában a tagállamok
- az általuk meghatározott feltételekre is figyelemmel - papíron kiállított, kiegészítô
összefoglaló dokumentum megküldését is
megkövetelhetik. Nálunk az áfa-törvény ezt
megteszi.
Az általános forgalmi adóról szóló törvény
168.§-ának (3) bekezdése értelmében, a Közösség más tagállamában - tehát nem belföldön - nyilvántartásba vett adóalany esetében,
számlának minôsül a termék értékesítésének,
szolgáltatás nyújtásának teljesítését tanúsító
olyan okirat is, amely a Közösség azon tagállamában, ahol ôt adóalanyként nyilvántartásba
vették, tartalmában megfelel - e tagállam joga szerint - a Héa irányelv 226-231. és 238240. cikkeinek.

A Héa irányelv 226. cikkében a számla tartalmának meghatározása rendkívül hasonló az
általános forgalmi adóról szóló törvényünk
rendelkezéseihez.
Ezeket a szabályokat csak nagyjából tartják
be a közösségi számlákon. Megjegyzem, hogy a
harmadik országból befogadott számlák adattartalma ennél jóval szerényebb. Például sorszám nincs, legfeljebb a megrendelés száma.
Amerikából jönnek a leghiányosabb számlák
e-mailben.
Ilyen körülmények között, valamint arra
való tekintettel, hogy a világ több országában
mûködô nagy cégek küldik e-mailben - az
elektronikusan nem hitelesített - számlájukat,
nagyon fontos és sürgôs lenne a pénzügyi kormányzat és az állami adóhatóság állásfoglalását olvasni abban a kérdésben, hogy ezeknek
a számláknak az általunk felszámított áfája levonásba helyezhetô-e, vagy sem. A szabályok
ismeretében kockázatos a levonásuk.
Forrás: adoforum.hu
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A GSZT CSR-munkacsoport
2010. elsô féléves munkabeszámolója
– részletek a munkaanyagból –
A dokumentum céljai, hogy:
– a CSR-munkacsoport értékelje és fejlessze munkáját, eredményeit;
– a CSR-munkacsoport átlátható és nyilvános módon számoljon be tevékenységérôl és
eredményeirôl a GSZT számára;
– a GSZT érintettjei átlátható és nyilvános módon tájékozódhassanak a szervezet munkáiról, bizottságairól és azok tevékenységérôl.

Elôzmények és a 2010 elsô félévére kitûzött feladatok
A Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) a kormány határozata alapján felkérést kapott, hogy elkészítse a vállalatok társadalmi felelôsségvállalására vonatkozó legfontosabb teendôket tartalmazó ajánlást. A felkérés keretében a GSZT elhatározta egy CSR-munkabizottság felállítását, amely
a tanács különbözô csoportosulásainak képviselôibôl áll, kiegészítve néhány meghívott – tanácskozási jogú - szakemberrel. A munkabizottság megbízásából (a Braun & Partners tanácsadó vállalat bevonásával) elkészült a GSZT CSR-rel kapcsolatos ajánlása, amely tartalmazza a négy fô
szektor (vállalatok, civil szervezetek, média és állami szektor) számára a legfontosabb célkitûzéseket, intézkedési javaslatokat. Az ajánlást a GSZT tagjai a plenáris ülésen elfogadták és ezáltal
a CSR-ajánlás nyilvánosan elérhetô, követendô célkitûzésekké vált. Jelenleg a munkabizottság
az ajánlás terjesztésén és hatásának mérésén dolgozik, amelynek megvalósításába bevonta az Alternate Tanácsadó Kft-t.
A munkabizottság önkéntesen vállalt céljai és feladatai 2010-ben:
– az ajánlás aktív terjesztése, annak eljuttatása minél szélesebb érintetti körnek (rendezvényeken, kommunikációs csatornákon és partnereken keresztül);
– az ajánlásban foglaltak alapján a hatás és változás mérése és értékelése;
– további javaslatok megfogalmazása;
– a média társadalmi felelôsségének vizsgálata.
Jelen dokumentum 2010. elsô félévében végzett tevékenységeket és eredményeket mutatja
be annak érdekében, hogy érintettjeink lássák és véleményezni tudják azokat.

Tájékoztató

29
„Hazánkban sokan még mindig tévesen értelmezik a vállalatok társadalmi felelôsségvállalását, s elsô sorban az adományozáshoz és közösségi szerepvállaláshoz tartozó intézkedésekre szûkítik. Ez több szempontból is káros: egyrészt egy – végül minden érintett számára – káros
irányba ösztönzi a vállalati erôforrások összpontosítását, másrészt kevés
figyelem fordul az ezeknél sokkal fontosabb, sürgetôbb témákra, problémákra.

A GSZT által kiadott CSR-ajánlás ezért is fontos, mert kevés pontban megfogalmazva a lényeges feladatokra fókuszál és ezáltal egy lehetséges értékelési rendszert biztosít a vállalatoknak, a civil szervezeteknek, az államnak és önkormányzatoknak, valamint a média szektor szereplôinek, hogy értékeljék és fejlesszék saját szerepüket, tevékenységüket és eredményeiket, hogy azok méginkább a fenntartható fejlôdés megvalósulását szolgálják.
Közgazdász lévén fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a vállalatok társadalmi felelôsségvállalása nem elsôsorban személyes jó érzésünk, lelkiismeretünk miatt fontos, hanem alapvetô kritériuma a gazdasági fejlôdésnek, üzleti szektorunk és országunk versenyképességének erôsítésének.”
Fekete István,
a GSZT CSR-munkacsoport elnöke

A CSR-ajánlás terjesztése
Bár a CSR-ajánlás már több, mint három éve létezik, a CSR-munkacsoport nem rendelkezett
kellô erôforrásokkal ahhoz, hogy széles körben terjessze ezeket, így maguk az ajánlások is korlátozottan jutottak el a célközönséghez. Ezen a gyakorlaton kívánt változtatni a CSR-munkacsoport 2009 végén, amikor felkérte a vállalatok társadalmi felelôsségvállalása terén elismert Alternate tanácsadó vállalat szakértôit. Ennek megfelelôen 2010. elsô félévében kiemelt cél volt,
hogy a nyomtatott CSR-ajánlás kiadványokat, illetve azok tartalmát minél szélesebb körben
megismertessük, bemutassuk.
E célból az alábbi eszközöket használtuk:
– segédvonalat hoztunk létre és üzemeltettünk
– létrehoztuk honlapunk erre elkülönített szekcióját,
valamint haladva a korral, blogot üzemeltetünk,
– rendezvényeken való részvétel, szakmai elôadások tartása, kerekasztal-beszélgetéseken való részvétel,
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– együttmûködések kialakítása különbözô szakmai szervezetekkel, tagjainkkal, partner
szervezeteinkkel, média cégekkel annak érdekében, hogy ôk is terjesszék az ajánlást
és tartalmát;
– a terjesztést potenciálisan segítô szervezetek számára az ajánlás postázása.
Közvetlenül összesen több, mint 3000 fôhöz juttattuk el a vállalatok társadalmi felelôsségvállalásának üzenetét és a CSR-ajánlást, de megjelenéseink, partnereink révén közvetett hatókörünk ennél jóval nagyobb. Összesen átlagosan 330 Ft + ÁFA / egyedi elérés összeget költöttünk
a közvetlen elérés és terjesztés céljából.
Annak érdekében, hogy a CSR-ajánlások ne csak papírra vetett célok összessége maradjon,
szükség volt olyan személy(ek)re, aki hús-vér emberként, elismert szakemberként viszi hírét az
ajánlásnak és segíti annak alkalmazását a mindennapokban. Erre a célra Fekete Istvánt jelölte
ki a GSZT, akinek munkáját Fertetics Mandy (Alternate Kft.) és Halm Tamás (GSZT) segíti,
továbbá a CSR-munkacsoport további tagjai.
(http://csrajanlas.wordpress.com/about/kik-vagyunk-mi/)

Honlap aloldal és blog létrehozása
A XXI. században már elengedhetetlen a web alkalmazása olyan területeken, ahol a széles
körû terjesztés, ismeretterjesztés, szemléletformálás a cél. Éppen ezért elsô lépésként kialakítottuk a www.mgszt.hu oldalon a CSR-ajánlást bemutató aloldalt (késôbb angol nyelvre is
lefordítottuk), valamint saját blogot hoztunk létre az ajánlás illetve a kapcsolódó hírek terjesztésére.
A www.mgszt.hu honlapon összesen 888 olyan látogatást regisztráltunk 2010 elsô félévében,
amely a CSR-ajánlás aloldalhoz illetve tartalmához kapcsolódott.
Mivel nem akartuk túlterhelni a GSZT hivatalos honlapját a CSR-rel kapcsolatos tartalmakkal, ezért ebbôl a célból külön oldalt
(blogot) hoztunk létre www.csrajanlas.wordpress.com címen. A blogon bemutatjuk az
ajánlást (történetét, célját és tartalmát), külön menüpontokban részletezzük a négy szektor számára (vállalatok, média, civil szektor,
állam „fülek”) megfogalmazott ajánlásokat, a
fô oldalon pedig az ajánlásokhoz közvetlenül
kapcsolható híreket tesszük közzé.
A mellékelt képen is látható, hogy a blog
felületét társadalmi célú hirdetésre is használtuk az árvízkárosultakat segítô célzattal.
Számunkra öröm és cél, hogy a fenntarthatóság, vállalatok társadalmi felelôsségvállalása
elômozdításáért dolgozó szervezetek és projektjeik ismertségének növeléséhez hozzájárulhatunk.
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Rendezvények

Összesen 11 rendezvényen jelentünk meg a CSR-ajánlás tartalmát ismertetve, amelyeken keresztül közvetlenül kb. 954 szakemberhez jutottunk el üzeneteinkkel közvetlenül (illetve a rendezvényekrôl szóló beszámolók révén becsléseink szerint további 300 fôt érhettünk el közvetetten).
A rendezvények kiválasztásakor az alábbi szempontokra ügyeltünk:
– a rendezvény témája, fókusza adjon lehetôséget a fenntarthatóság és társadalmi felelôsségvállalás szempontjait olyan formában bemutatni, hogy a résztvevôknek integránsan
kapcsolódjon a többi elôadáshoz, beszélgetéshez;
– a rendezvény potenciális hallgatósága,
célközönsége számára lehetôség szerint
még legyen némileg új az ajánlás és tartalma;
– a rendezvény szervezôi potenciális
együttmûködô partnerekké váljanak.
A rendezvényekrôl beszámolókat készítettünk a csrajanlas.wordpress.com blogon,
továbbá más csatornákon keresztül is megjelentünk (alternate.hu hírlevél, piacesprofit.hu, tozsderforum.hu, Napi gazdaság
stb.).

Együttmûködések kialakítása
A CSR-ajánlás terjesztése és adaptálása érdekében fontos, hogy egyes szervezetek és személyek
„nagyköveteink” lesznek és saját maguk terjesztik az ajánlást és annak tartalmát.
Tapasztalataink szerint ad hoc, eseti, egyedi megállapodásokat lehet létrehozni. A CSRajánlás terjesztését két tényezô nehezíti: 1) már réginek tûnhet egyesek számára az ajánlás,
hiszen 2007-ben publikálta azt a GSZT (ugyanakkor még máig relevánsak üzenetei) 2) nem
az egyetlen iránymutatás a témában (de az egyetlen kormányzati határozat révén készített
ajánlás).
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A CSR-ajánlás terjesztés hatásainak mérése

A második félév kihívása, hogy az eljuttatott ajánlásokat utókövessük és valamilyen akcióvá,
gyakorlati alkalmazássá alakítsuk át az egyirányú információterjesztést. Az erre vonatkozó stratégiánk és erôforrásaink még nem megállapíthatóak.
Továbbá, nem közvetlenül az ajánlás eredményeképpen létrejött változásokat méri ugyan, de
a benne meghatározott indikátorok, elvek és intézkedések mentén elért hazai eredményeket, ha
megvizsgáljuk, hogy milyen változások, eredmények láthatóak az egyes szektorokban.
A korlátozottan rendelkezésünkre álló erôforrások miatt az idei évbe a média szektor vizsgálatára fókuszálunk, ám az Alternate Kft. felajánlotta, hogy Pro Bono egy rövid áttekintést készít a GSZT számára a többi szektorban megfigyelhetô eredményekrôl és trendekrôl is (külön
dokumentumban letölthet a GSZT_egyeb_szektorok_osszefoglalo_2010_1felev.pdf néven)
2010-ben a média felelôsségvállalását vizsgáljuk részletesebben, errôl ugyancsak külön dokumentumban számolunk be (Media_monitoring_GSZT_Alternate_2010_1felev.pdf címmel).
Röviden azonban itt is összefoglaljuk egy-egy bekezdésben a szektorok vizsgálata során kirajzolódott képet:

Áttekintés a gazdasági, civil, az állami és a média szektorról
Örömmel látjuk, hogy minden szektorban találhatunk olyan intézkedéseket, gyakorlatokat,
amely a vállalatok társadalmi felelôsségvállalásának elôremozdítása céljából történtek. Összességében megállapíthatjuk, hogy elsôsorban projekt-szemlélet alakul ki hazánkban a CSR-rel
kapcsolatosan: sok az ad hoc, eseti, kampányszerû, egyszeri intézkedés (pl. közösségi szerepvállalás, adományozás stb.), és kevesen dolgozzák ki a CSR valódi integrációját biztosító vállalatirányítási, intézményi rendszerét.
Annak érdekében, hogy a társadalmilag felelôs, fenntartható mûködés a mindennapi üzletvitel részévé váljon, szükség van más szakterületekhez hasonló menedzsmentre is: célkitûzésre,
stratégiára, folyamatokra, mérési módszerekre stb. Ezt még csak kevés vállalat dolgozta ki erre a
területre (néhány nagyvállalat illetve a CSR-t missziójának már eddig is részeként kezel, kis- és
közepes vállalatok közül páran).
A CSR-rôl folytatott diskurzus folyamatosan napirenden van, amelynek motorja elsôsorban
a vállalatok és a média (rendezvények, konferenciák, tapasztalatcserék, speciális rovatok stb.
formájában). Így a témáról való beszélgetés, véleménycsere már nem hiányzik hazánkban sem
– ám kevésbé ültetik át az ott elhangzottakat való cselekedetekké az érintettek.
Bár a retorika szintjén felismertük már, hogy az együttmûködés, kölcsönös tanulás elengedhetetlen része a fenntarthatóság irányába mutató változásnak, ez a gyakorlatban nagyon nehezen
valósul meg. Iparági összefogást ritkán tapasztalunk, a vállalatok és civil szervezetek közötti
együttmûködés még mindig legtöbbször az adományozásra épül, az állam inkább konzultálási céllal vonja be érintettjeit, ha egyáltalán, a média pedig elsôsorban üzleti céllal tekint a CSR-re.
Röviden összefoglaljuk az egyes szektorokban megfigyelhetô változások erôsségeit és gyengeségeit:
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Az üzleti szektor, a vállalatok
Összefoglalóan a vállalatok körében megfigyelhetô pozitív változások:
– Egyre több nyilvános diskurzus folyik a vállalatok társadalmi felelôsségvállalásáról, amelyek motorjai sokszor maguk a vállalatok;
– Bôvelkedünk CSR-projektekben, -intézkedésekben;
– Terjednek a nyilvános nem pénzügyi beszámolók és a kezdetleges érintetti párbeszédek;
– A CSR elômozdításának legfôbb motorjai még mindig a vállalatok illetve elsô számú, valamint felsôvezetôik.
A vállalatok körében a következô legfontosabb hiányosságokra és fejlesztendô területekre
hívnánk fel a figyelmet:
– Kevésbé terjednek azok a vállalatirányítási- és menedzsment-eszközök, amelyek a CSR
mindennapi üzletvitelbe történô integrálását szolgálnák;
– Alacsony az ismertsége és elismertsége a létezô termék-, folyamat- és vállalati minôsítéseknek, elsôsorban a díjak és intézkedés-elismerések terjednek a vállalatok tevékenységét minôsítô jelleggel;
– Az érintetti „párbeszédek” gyakran az egyirányú kommunikációt és az „egymás meghallgatását” jelentik, ritkán eredményeznek konszenzust, együttmûködést vagy problémamegoldást a fenntartható teljesítmény javítását célzóan;
– A vállalatok lobbitevékenysége továbbra is átláthatatlan és a fenntarthatósággal nem
összeegyeztetett.

A civil szektor
Összefoglalóan a civil szektorban megfigyelhetô pozitív változások:
– A civil szervezetek sok CSR-rel kapcsolatos szemléletformáló kiadvány, eszközt terjesztenek,
ilyen céllal rendezvényeket és jó gyakorlatokat megosztó tapasztalatcseréket szerveznek;
– A CSR egyes alterületeinek fejlesztését szolgáló speciális képzések elérhetôek (esélyegyenlôség, környezetvédelem stb.), továbbá néhány átfogó, fenntarthatósági és CSRképzés is;
– Több minôsítési rendszer és folyamat is létezik, amelyek bevezetésre kerültek és jelenleg
terjesztésük, elfogadottságuk, ismertségük növelése a cél
– A szektorban több olyan civil szervezet is található, amely példamutató gyakorlatokkal
rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a civil szervezeteknek saját mûködésükben miképp
kell az átláthatóságot javítani (ezeket a gyakorlatokat más civil szervezeteknek sürgôsen
adaptálniuk kell).
A civil szektor körében a következô legfontosabb hiányosságokra és fejlesztendô területekre
hívnánk fel a figyelmet:
– A civil szervezetek finanszírozási problémái nem csupán a szektor életképességét határozzák meg, de befolyásolják – sokszor káros irányba terelik – a vállalatok társadalmi felelôsségvállalása érdekében hozott intézkedések és együttmûködések típusát. A függetlenség
hiánya, a kiszolgáltatottság magas mértéke miatt elsôsorban finanszírozókat látnak a civil szervezetek a vállalatokban és kevésbé gyakorolják a civil kontroll szerepüket (néhány
kivételtôl eltekintve);
– Sok CSR-tárgyú pályázatra adódik lehetôség mostanában, ami egyrészt ugyan lehetôséget ad a civil szervezetek ezirányú törekvéseinek elindításában, másrészt viszont sokszor
csak (néhány kivételtôl eltekintve) a pályázati keretekben létezô projektek valósulnak
meg, amivel tovább erôsödik a vállalatok körében is a projekt-szemlélet;
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– A civil szervezetek és a vállalatok kölcsönösen nem tekintenek még egymásra egyenrangú partnerként, így bizonyos formájú együttmûködések (mint pl. a civil szerveztek ellenôrzô és kontroll funkciójának formális beépítése a vállalati döntési mechanizmusokba) még hiányoznak. A vállalatoknak nyitottabbá kell válniuk és tanulási hajlandóságukat, változtatási hajlandóságukat javítaniuk kell, míg a civil szervezeteknek ki kell alakítaniuk stratégiájuk, lefektetni együttmûködési és finanszírozási elveiket, és átlátható mûködést kell kialakítaniuk.

Állami szféra
Az állami szektor értékelését nehezítette az aktuális választások idôszaka, illetve a politikamentesség majdnem teljes hiánya.
Összefoglalóan az állami szektorban megfigyelhetô pozitív változások:
– Az állami szervek közül néhány elindult a társadalmi egyeztetés útján, vagyis döntéseihez
társadalmi párbeszédet folytat participatív jelleggel;
– Az állam mûködteti a környezetvédelmi ökocímkét és közvetetten közrejátszott egy hazai társadalmi címke létrehozásában is, ugyanakkor nyomatékosítjuk, hogy a felelôs és
fenntartható döntéshozatalt segítô tanúsítványok száma és minôsége még nem megfelelô;
– A közbeszerzések zöldítése elindult és konkrét célokat kitûzve, eszközöket kidolgozva
igyekszik növelni a környezettudatos beszerzések arányát a közbeszerzések körében.
Az állami szektorban a következô legfontosabb hiányosságokra és fejlesztendô területekre
hívnánk fel a figyelmet:
– A lobbitevékenységek átláthatatlansága és fenntarthatósággal sokszor ellentmondó célja
a vállalati szféra és az állami szféra közös felelôssége, és mindkét szereplôn múlik ennek
megváltoztatása;
– Az állami vállalatok és állami szervek számára még nem kötelezô a nyilvános nem pénzügyi jelentés készítése, pedig a példamutatás nagyon fontos lenne – természetesen nem
a jelentések megléte, hanem tartalma és az ezen keresztül kommunikált elszámoltathatóság a lényeg (elsôsorban azok az állami vállalatok készítenek ilyet, akik a privatizációra
készülnek fel);
– Az állam nem alkalmazza a nemzetközi szinten rendelkezésre álló és már több hazai ajánlásban is megfogalmazott nemzeti mérôeszközöket a fenntarthatósági teljesítmény mérésére;
– A hatalmi játszmák, a bürokrácia túlszabályozottsága vagy átláthatatlansága és a hazai
kapcsolatrendszerek erôs befolyása miatt nehéz az állam képviselôit bevonni a vállalatok
formalizált érintetti párbeszédeinek folyamatába;
– Az állami szektor átláthatatlansága és elszámoltathatóságának hiánya révén, valamint a
korrupciós és egyéb botrányok miatt a többi szektorban nincs bizalom irányába, illetve
növekvô a cinizmus a fenntarthatósággal és felelôs mûködéssel szemben.

Média szektor
Összefoglalóan a média szektorban megfigyelhetô pozitív változások:
– A médiacégek és munkatársaik – bár elsôsorban üzleti céllal – de rendszeresen foglalkoznak a CSR-rel, a nemzetközi és hazai trendekkel és vállalati gyakorlatokkal (rendezvények és hírek formájában);
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– Bár megtorpant, de elindult a média szektor önszabályozása;
– A jogszerû mûködés irányába komoly erôfeszítéseket tettek a médiavállalatok (munkatársak bejelentése és járulékfizetés, PR-cikkek megjelenítésének szabályozása stb.), sôt néhány – elsôsorban önkéntességhez kapcsolódó – CSR-akciót is elindítottak már saját hatáskörükben is, sôt az elsô rövidített CSR-jelentés is megszületett a szektorban.
A média szektorban a következô legfontosabb hiányosságokra és fejlesztendô területekre hívnánk fel a figyelmet:
– A függetlenség sokszor megkérdôjelezhetô és a vállalati PR-cikkek nem jogszerû megjelenítésére még mindig sok kiskaput használnak;
– A CSR-rel kapcsolatos hírek nem képezik integráns részét a normál média tartalomnak
– általában egy-egy „pozitív” hír, esemény beszámoló kapcsolódik ehhez, s azt nem vetik
össze az ugyanazon vállalatok, iparágak egyéb tevékenységével és eredményeivel;
– A média szektorban mûködô vállalatok még mindig nem tekintenek saját magukra mint
a CSR alanyai, vagyis azok a vállalatok, akik a felelôs és fenntartható mûködést saját mûködésükben ki kell hogy alakítsák. Emiatt hiányoznak a felelôs irányítási elvek és menedzsmenteszközök – néhány papíron mûködô etikai kódextôl eltekintve -, nem született
még itthon médiacégnek teljesítményt mérô és bemutató átfogó fenntarthatósági jelentése; a médiacégek nem mérik fenntarthatósági teljesítményüket és nem folytatnak ennek fejlesztését célzó érintetti párbeszédet.
A vázlatos összefoglalás alapján is látható, hogy bár a GSZT CSR ajánlása 2007-ben jött létre, még ma sem számít idejétmúltnak. Az egyes szektorok bár tettek kisebb-nagyobb lépéseket
a fenntarthatóság és felelôs mûködés irányába, a mély szemléletváltás, a teljesítménymérés, az
együttmûködés még gyerekcipôben jár. A gazdasági válság, a szektorok mély funkcionális problémái (finanszírozás) megnehezítik ugyanakkor, hogy a fenntartható és felelôs mûködés tovább
erôsödjön és általános üzleti magatartássá alakuljon rövid távon. Továbbra is a hosszú távú gondolkodás hiánya, a bizalom hiánya és a növekedéssel ellentétben a fejlôdés elôtérbe helyezésének hiánya jelenti legfôbb gátját a CSR elôrehaladásának. Ugyanakkor egyre több szakértô mozog a CSR piacán, sorra jönnek létre tanácsadó vállalatok, egyre több civil szervezet lesz aktív
ezen a területen, és rendkívül elkötelezett vállalatvezetôk és oktatási intézményekbôl kikerülô
diákok mindezen akadályok nélkül tovább fognak dolgozni a változtatásért, változásért.

A beszámolót készítette: az Alternate Tanácsadó Kft.
A beszámolót jóváhagyja és elôterjeszti: GSZT CSR-munkabizottság
Budapest, 2010. július 12.
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Fellegi növelni kívánja a kkv-k részesedését
az EU-forrásokból

A leendô magyar EU-elnökség elôkészítésének jegyében találkozott Brüsszelben több
uniós biztossal is Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, aki utóbb a Bruxinfónak
nyilatkozva úgy vélte: a következô félév
egyik nagy kihívása az elnökségi szerep korrekt követése és a nemzeti érdekek védelmének párhuzamos folytatása lesz.
„Bemutatkozni”, ismerkedni, kapcsolatokat felvenni, elképzeléseket ismertetni, elnökségi teendôkkel kapcsolatos emberi, szakmai, pénzügyi forrásigényeket felmérni jött
Brüsszelbe – fejtette ki a magyar miniszter
brüsszeli programjának félidejében az MTI és
a BruxInfo munkatársával találkozva. Fellegi
programja négy aktív és egy korábbi biztossal
való találkozót is magában foglalt: Andor
László foglalkoztatási és szociális, Neelie Kroes digitális politikai, Johannes Hahn regionális politikai, és Siim Kallas közlekedési biztosok mellett tárgyalópartnerei között volt Danuta Hübner is, aki jelenleg az Európai Parlament regionális politikai bizottságát elnököli,
ezt megelôzôen azonban az elsô Barroso-bizottságban négy éven át volt ugyanezen terület biztosa.
Fellegi, mint fogalmazott, különösen nagy
figyelmet akar majd szentelni a minisztériuma
által felügyelt területek közül az energia- és a
kohéziós (vagy: fejlesztési) politikának. (Az
NFM hatáskörébe tartozik még a távközlés és
a közlekedés is). „Egyidejûleg mind a négy területet lehetetlen volna állandóan miniszteri
szinten lefedni, és bár errôl nem született még
végleges döntés, valószínû, hogy az energia- és
a fejlesztéspolitikát fogom majd elsôsorban
személyesen felügyelni, a távközlést és a közle-

kedést pedig a minisztériumon belüli államtitkárok gondozzák majd” – jegyezte meg errôl.
A mostani brüsszeli látogatásban is kiemelt
súlyt kapott regionális politika kapcsán Fellegi kifejtette: a miniszterelnökkel egyetértésben maga is úgy gondolja, hogy az EU-források eddig nem kellô hatékonysággal hasznosultak. E tárgyban hamarosan kormány elé
kerül majd az NFM jelentése, de az átvilágításokból szerinte máris jól látszik, hogy „sok
volt a felesleges, presztízs-jellegû, egymással
párhuzamosan hasonló projekteket finanszírozó fejlesztés”, ami „különösen az informatikai szektorban volt jellemzô”. „Egymáshoz
nem kapcsolódó folyamatok létesültek, ame-
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lyekben hasonló feladatokra párhuzamos fejlesztéseket indítottak el” – vélte a miniszter,
aki szerint a 2013 végéig tartó közösségi pénzügyi ciklus hátralevô részében a kormány részint a folyamatok pénzfelhasználást segítô
egyszerûsítésére, részint pedig a kkv-k részesedésének radikális javítására törekszik majd.
A kis- és közepes vállalkozások részesedése
jelenleg mintegy 10 százalékos, holott ennek
Fellegi szerint mintegy 40-50 százalékosnak
kellene lennie. „Mivel a kkv-k zömében magyar tulajdonban vannak, támogatásukkal
kettôs célt tudunk szolgálni” – mutatott rá a
miniszter. „Segíteni tudjuk a középosztály erôsödését is szolgáló kisvállalkozásokat, és
egyúttal elsöprô többségében magyar tulajdonosokat támogatunk”. Mindez akkor érhetô
el, ha módosítanak a pályázati struktúrán –
ami Fellegi szerint ma rendkívül szétaprózott
–, és ha világos stratégia keretei közé illesztik
magát a pályázati rendszert. „Nem titok, hogy
készül már a Széchenyi-tervek új generációja”
– jegyezte meg, valószínûsítve, hogy a második félévre „komplett (fejlesztési) csomag” kerülhet majd az asztalra, utat nyitva az elôtt,
hogy a jövô év elején már az új rendszer logikáját követve folytassák a rászorultak támogatását. Arról, hogy mindezen változtatások
mennyiben igényelnek majd egyeztetéseket az
Európai Bizottsággal, Fellegi szerint ma még
korai lenne beszélni, de nem tartotta kizártnak, hogy végül szükség lehet ilyenre.
A Bruxinfo azon megjegyzésére, hogy éppen a magyar elnökség idején kezdôdhet az
EU-kohéziós politika jövôbeli reformját célzó
érdemi vita, illetve, hogy mindebben vajon
elnökségként a magyar politika a területi,
vagy a projekt-alapú támogatások felkarolására készül-e majd, a miniszter válaszában elismerte, hogy folynak már ez ügyben egyeztetések – a belga elnökséggel és az Európai Bizottsággal egyaránt –, úgymond mostani látogatásának is ez volt az egyik oka. A majdani viták
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majdani érveit máris megelôlegezni persze
még korai lenne, fôként, hogy a Bizottság ôszre jön majd ki a témához kapcsolódó jelentésével. Annyi azonban elmondható – tette
hozzá Fellegi –, hogy a magyar érdekeltség a
hátrányos helyzetû régiók felzárkóztatásában
van.
Arra a kérdésre, vajon magyar szempontból
ennyire kulcsfontosságú területeken hogyan
lehet majd magyar érdekeket hathatósan védelmezni akkor, amikor soros elnökségként
nem megengedett nemzeti álláspontok képviselete, Fellegi Tamás kifejtette: valószínûleg
ez lesz az elnökségi idôszakhoz kapcsolódó legfogósabb kihívás, aminek kapcsán azonban a
kormány elvi álláspontja egyértelmû. Egyfelôl, arról „nem lehet szó, hogy az EU-elnökségi alapelveket áthágjuk”, fôként, hogy éppen
ezeken a kulcsterületeken – mint amilyen
mondjuk az energiapolitika – a folyamatok
sok esetben nem csupán európai keretek között, hanem a nagyvilág figyelmétôl követve
is zajlanak majd. „Viszont óriási hibát követnénk el, ha hagynánk, hogy mindez háttérbe
szorítsa a nemzeti érdekek védelmét” – mutatott rá, úgy vélve, hogy kellô munkamegosztással biztosítható, hogy például az elnökség
nevében megszólaló személyek hátterében a
szakmai apparátus továbbra is tegye (a nemzeti érdekeket szolgáló módon) a dolgát.
A beszélgetés során az MTI azt firtatta, milyen légkörben zajlott találkozója a még elôzô
kormány által kinevezett magyar biztossal, (a
foglalkoztatási és szociális politikáért felelôs
Andor Lászlóval). Fellegi Tamás ennek kapcsán elmondta: Andor Lászlóval mint biztossal találkozott, akivel megbeszélését „nagyon
korrektnek és tartalmasnak” minôsítette. „Ez
nyilván a jövôben is így lesz, hiszen Andor úrral ilyenkor szakmáról, nem belpolitikáról beszélgetünk” – tette hozzá.
© 2010 BruxInfo
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Magyar Közlöny 132. szám
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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
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
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
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
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezôkeresztes
Miskolc
Orosháza
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Mosonmagyaróvár
Kapuvár
Dózsa Gy. u. 31.
Petôfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fô út 58.
Egressy B. út 52.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Mérey u. 5.
Retek u. 23-25.
Vörösmarty tér 1.
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
Fô tér 21.

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

Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok
Telefon
30-680-0858
30-645-5561
30-645-5563
76-441-242
78-404-394
76-457-308
76-502-160
69-569-994
72-518-149
72-465-125
69-511-090
72-511495
72-552-282
46-399-036
46-386-045
48-512-916
46-344-451
47-352-022
49-530-519
46-515-923
68-512-356
62-552-473
62-581-006
62-540-017
70-932-1908
22-502-338
96-550-720
96-217-234
96-240-222
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Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövô és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Biharkeresztesi Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Jász Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
Kunszentmárton és Vidéke Tksz.
DUNA Takarék
DUNA Takarék

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

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

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

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

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

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

Megye
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Somogy
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
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
1201
8700
7400
7500
4600
4465
4400
4400
4700
4900
7140

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

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.
Kossuth u. 32-36
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.

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
1-421-5809
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
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Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

Megye
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Tolna
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

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

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

Utca
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Petôfi S. u. 50.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petôfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kert u. 18.
Szabadság tér 6.
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fô u. 30.
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
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-320-380
94-512-660/142
94-410-313
87-471-611/107
88-575-506
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-901
92-550-651
92-551-158
93-516-711
83-545-952
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Radács Ferenc
1158 Budapest, Késmárk u. 7.
(Tel/Fax.: 1- 410-6004)
radacs.ferenc@radiant.hu
www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Elnök: Fajszi Lajos
7621 Pécs, Rákóczi út 1. (Tel.: 72-227-800)
voszbaranya@t-online.hu
www.voszbaranya.hu
Bács-Kiskun megye
Elnök: Versegi János
6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211)
versegi.janos@verbau.hu
www.voszbkm.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: Dr. Bakonyi Árpád
8185 Balatonfûzfô, Munkás tér 2. (Tel 88/543300, 543-303 Fax: 88/543-301)
gangelika@nitro.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.: 06-20-209-9498)
laszlo.cser@recruitmentkft.com

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

Duna u. 55.

Budafok–Tétény 1221 Budapest
Ált. Ipartestület

Mária Terézia u. 60.

FUVOSZ-Bpest

1215 Budapest

Szentpéteri kapu 80.

Késmárk u. 7/b

Teréz krt. 38. I/118.

Király u. 14. I/109.

Budapesti u. 8.

Fô tér 36.

Kölcsey ltp. 21.

Pazonyi tér 12.

Bajcsy-Zs. u. 50

Fô tér 1. II/5.

Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.

Óvoda u.2.

Bem u. 2.

Iskola u. 3. fsz. 1.

Magyar u. 8.

Fürj u. 92/B

Andrássy út 6. I/20.

FUVOSZ-Borsod 3526 Miskolc

Együttmûködési megállapodfás alapján

8200 Veszprém

8800 Nagykanizsa

Vas

Zala

9700 Szombathely

Tolna

Veszprém

4400 Nyíregyháza

7100 Szekszárd

Szabolcs-Sz.

3100 Salgótarján

7400 Kaposvár

Somogy

Komárom

Nógrád

5000 Szolnok

2800 Tatabánya

Jász-NK-Sz.

4025 Debrecen

9023 Gyôr

Gyôr-M-S

3300 Eger

8000 Székesfehérvár Királysor 19.

Fejér

Heves

6726 Szeged

Csongrád

Hajdú-Bihar

5600 Békéscsaba

Békés

Rákóczi út 1.

72-227-800

Tel.

1-229-3801

1-425-2078

46-413-643

1-414-0660

1-302-4706

93-317-733

88-420-710

94-323-193

74-510-593

42-504-337

82-410-475

32-423-860

34-305-092

56-512-370

52-541-301

96-412-803/132

22-319-772

62-409-127

66-448-190

Csányi krt. 12. II/201. 76-481-380

7621 Pécs

6000 Kecskemét

Bács

Utca

Baranya

Ir.sz. Város

Megye

229-3801

1-425-2078

46-505-160

1-414-0661

1-302-4737

93-317-733

88-420-710

94-323-193

74-510-594

42-504-338

82-410-478

32-423-860

34-305-092

56-512-370

52-541-414

96-424-719

22-319-772

62-409-127

66-448-190

76-481-380

72-227-800

Fax

Gugcsó Zoltánné

Ádám Imre

Dr. Varga Józsefné

Németh Józsefné

Horváth Péterné

Spengler Veronika

Kóczán Katalin

Takács Sándorné

Czomba Tímea

Kiss Jánosné

Varga Tamás

Pordánné Balázs Ibolya

Czakó Istvánné

Kulcsár Dávid

Uzonyi Krisztina

Graffelner Katalin

Széplakiné Végh Tímea

Szakács Józsefné

Paulik Mihályné

Bera Melinda

Kosztolányi Anikó

Irodavezetô

szechenyikartya1@ipartestulet22.hu Bárány Károly

fuvosz@fuvosz.com

szkartya@chello.hu

v.agi@szkvoszbp.t-online.hu

koblos.kati@hdsnet.hu

zalavosz@chello.hu

voszvp@invitel.hu

voszvasm@voszvasm.axelero.net

vosztm@t-online.hu

voszszab@t-online.hu

vosz.somogy@t-online.hu

vosznograd@chello.hu

voszkom@.gmail.com

voszjm@mail.externet.hu

voszhm@gmail.com; voszhm@chello.hu

voszhbm@gmail.com

voszgyor@gmail.com

vosz@vosz-fejer.t-online.hu

csongradvosz@vnet.hu

bcsvosz@internet-x.hu

vosz.bacs@gmail.com

voszbaranya@t-online.hu

E-mail

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-228-8090

30-6268-067

20-501-1962

30-500-2572

70-3444-704

20-980-6602

30-696-2354

30-312-1579

30-922-0553

20-364-8918

30-336-9675

70-291-2213

20-453-7096

30-456-5843

20-243-9802

30-361-3130

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

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

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

Számviteli szolgáltatás

15%

TÉR 14 Számviteli
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Bt.

1196 Budapest,
Ötvenhatosok tere 14.

06-30990-5254

Számviteli, könyvvizsgálói. adószakértôi szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ
2002 Kft.

2241 Sülysáp,
Lövölde u. 49.

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

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és
könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok,
Óvoda u. 2.

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

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

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

210-4386
210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények,
konferenciák

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

329-2746
329-2073

329-2073

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

1136 Budapest,
Pannónia u. 3.
(Vígszínháznál)

320-5201

Universitas Iskola
Szövetkezet

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve
személyre
szóló

Meló-Diák Kft.

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

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország
50 városában. Országos hálózati
munkák

5%, illetve
személyre
szóló

Kellner és Társai Kft.

1149 Budapest,
Angol u. 36/a

267-6464
136 mellék

222-3857

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

Bringóhintó Kkt.

Hajmási és Társa Kft.

TELEFON

TELEFAX

320-5201

SZOLGÁLTATÁS

Nyomtatvány, papíráru,
irodaszerek, 20.000 Ft felett
ingyenes házhozszállítás

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
20%

20%

5%

12%

5%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros
Csermely út 1.

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

(06-93)
541-925

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

KEDVEZMÉNY
11. 01.-04.14.

20%
04. 15.-10. 31.

10%
Trezor-Liktor Kft.

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

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

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

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

(06-93)
541-940

(06-1)
541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel,
autóbusz bérlés, rendezvények,
konferenciák

PAMI-raab Bt.

(06-96)
601-561

(06-96)
601-561

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

Moon’ Light
SZ+T 98’ BT.

5600 Békéscsaba
Illésházi u. 18. Pf.: 311

9028 Gyôr,
József A. u. 6.

9023 Gyôr,
Hegymester 21.

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

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

(06-26)
314-328

(06-26)
314-328

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

Bálint Fogtechnika

(06-36)
411-274

(06-36)
411-274

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

NOÉ Továbbképzési és
Idegenforgalmi Kft.

3300 Eger,
Kisasszony u. 6.

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

(06-96)
315-741

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

(06-1)
344-5212

Ôsi Pince – Borház

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

Iso-Thermo Kft.

OPEN Szoftverház

9026 Gyôr, Mezô u. 3/a.

10%

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

10%

10%

10%

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

6%

(06-1)
344-5211
344-5194

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

5%

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

(06-72)
592-036

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

2000 Szentendre,
Kôzúzó út 20.

(06-26)
301-272

(06-26)
301-272

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

5-50%

1047 Budapest,
Baross u. 99.

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

(06-1)
380-5403

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

15%

10–20%
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InfoRegister Bt.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

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

Horfer Serleg

7100 Szekszárd,
Keselyûsi u. 2.

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

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

1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

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

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

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

Comline Budapest Kft.

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

1134 Budapest,
Angyalföldi út 17. I/27.

(06)-70
381-3172

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

Equinter Kiadó Bt.

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

(06)-36
411-201

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

KEDVEZMÉNY

5%
10%

10%

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

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

10%

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

10–20%

Anyag:
5%
Díj:
10%

10%
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ARUNDO
Tanácsadó Kft.

2112 Veresegyház,
Hármaskút u. 17.
www.arundo.hu
www.palyazat.tanácsadás.hu

(06-28)
386-692
(06-20)
410-1054

(06-28)
386-692

Komplex vállalkozásfejlesztés,
egykapus kiszolgálással.
Szolgáltatás: vállalkozás-indítás
cégalapítással, tanácsadás, díjmentes
pályázatfigyelés, pályázatok
elkészítése, pályázati projektek
finanszírozása, közbeszerzés

8000 Székesfehérvár,
Sarló u. 11/a.

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

Sunshine Colors Kft.

Innowear Kft.

P&Bert Management
Consulting Group

Blue System 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.

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

(06-62)
246-842

1126 Budapest,
Derkovits u. 10.

(06-1)
485-0699

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)

KEDVEZMÉNY

5-10%

10%

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

20%

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%

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

10%

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

10%

Bankók Bau Kft.

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

5–10%

20%
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VEKTOR
Munkavédelmi Kft.

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

(06-1)
281-1947

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

Flash 9 Kft.

Szinkron ’87 Kft.

H. P. GY. Bt.

EURO-ROAD Kft.

2100 Gödöllô,
Szabadság út 26.

(06-30)
901-4840

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)-96416-108

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

(06)-96560-089

4026 Debrecen,
Darabos u. 10.

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

06-30999-0004

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.

KEDVEZMÉNY

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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