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

2010. SZEPT.–OKT. 15. ÉVF. 9-10. SZÁM

SEGÍTSÜNK!
A VOSZ felhívása a vörösiszap katasztrófa károsultjainak
megsegítésére.
A Magyar Kármentô Alap számlaszáma: 11794022-22222222
Jász–Nagykun–
Szolnok megyében
kiosztották az idei
Prima díjakat
Összeült
a VOSZ Elnöksége

Széchenyi Kártya Program
ôszi rendezvénysorozat
A VOSZ Elnökségének
álláspontja
a kamarai rendszer
átalakításának irányairól
Európai Vállalkozási Díj

Szeptember–Október

Hirdetés

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

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

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

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

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE
Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
(Porta Irodaház)
Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182
Telefax: (36-1) 414-2180
E-mail címe: center@vosz.hu
Internet honlap: www.vosz.hu
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VOSZ iroda tölti ki: .....................................................................................................
Számla száma:...............................................................................................................
Befizetési dátum és a csekk száma:...............................................................................
Beléptetô megye: ..........................................................................................................

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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

✄

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

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás

Szervezeti Hírek

3

Segítsünk!
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) arra kéri az üzleti szféra szereplôit, hogy fogjanak össze és támogassák a Kormány kármentô alapját a vörösiszap szennyezés károsultjainak megsegítésére, esélyt adva
az újrakezdéshez.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) azzal a felhívással fordul az érdekkörébe tartozó vállalkozások tulajdonosaihoz és szakmai szövetségeinek vezetôihez, hogy segítsenek a Veszprém megyei ökológiai katasztrófa áldozatainak. Tagjainkat és támogatóinkat arra kérjük, hogy pénzbeli adományaikat közvetlenül juttassák el a közelmúltban a károsultak javára – a Kormány által – létrehozott Magyar Kármentô Alap számlájára (számlaszám:
11794022-22222222).
Arra kérjük az üzleti szféra szereplôit, hogy fogjanak össze és támogassák a
kármentô alapot a vörös iszap szennyezés károsultjainak megsegítésére.
Hiszünk abban, hogy a szolidaritáson nyugvó összefogásunk eredményre vezethet: a bajba jutott személyek testi-lelki sérüléseinek és a természet sebeinek
meggyógyítására lehet reális esély. Közösen cselekedjünk a károsultak mentális
és fizikai felépüléséért! Segítsünk rajtuk!

Budapest, 2010. október 11.
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége

Szervezeti Hírek

4

Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
(2010. április 27. – 2010. szeptember 14.)

1. Hódmezôvásárhelyen, 2010. április 29-én
tárgyalást folytattunk a Hód Iparos
Klaszter képviselôivel. A klaszter a vertikális termelési folyamat és a kisvállalkozói szövetkezés kiváló példája, amelyet
támogattunk és népszerûsítettünk.
2. 2010. április 29. napján Ópusztaszeren,
május 4 -én Kecskeméten vettünk részt a
megyei szervezetek (Csongrád, Bács)
közgyûlésén.
3. 2010. április 29-én tartottuk a munkaadói szövetségek közös vizsgabizottsági
tag felkészítô rendezvényét Budapesten,
amelyen az országos listára újonnan jelentkezô vizsgabizottsági tagok vettek
részt.

leményt és búcsúztatta a leköszönô kormányzat jelenlévô tagjait.
7. 2010. május 10 -én a szövetség fôtitkára
Zsákán vett részt kistérségi gazdasági fórumon. Az ügyvezetô igazgató az IPOSZ
székházában folytatott egyeztetést az
OTSZ, IPOSZ, és KISOSZ vezetôivel és
az UEAPME alelnökével az októberi,
kis- és középvállalkozók és szövetkezeti
hitelintézetek Magyarországon tartandó
európai fórumának elôkészületeirôl.
8. 2010. május 13 -án tartottuk éves küldöttgyûlésünket, amelyen valamennyi
elôterjesztést egyhangú szavazással fogadtak el a küldöttek.

5. 2010. május 06-án tartotta alakuló ülését
a 2009-es ÁPB törvény alapján újjá alakult Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság. A Bizottságnak szövetségünkön kívül munkaadói tagja a Magyar Jármûalkatrész-gyártók Országos Szövetsége.

9. 2010. május 19-én a VOSZ küldöttsége
részt vett Ungváron az ukrán munkaadói szövetség által rendezett konferencián. A rendezvényen Szabolcs-Szatmár
megye, Hajdú-Bihar megye, Nógrád megye és Fejér megye valamint a Texti és
Ruházatiipari Szekció népes delegációval képviseltette magát. A meghívást az
ukrán munkaadói szövetség kárpátaljai
irodájától kaptuk és a rendezvényen
részt vett az országos szövetség elnökhelyettese is.

6. 2010. május 7. napján az Országos Érdegyeztetô Tanács plenáris ülésén a szociális partnerek értékelték a testület elmúlt
idôszaki munkáját. Az oldal soros elnökeként a VOSZ képviselôje mondott vé-

10. A Szövetség központjában május 19-én
alakult meg a VOSZ Emberi Erôforrás és
Foglalkoztatási Szekciója, amely június
17 –én, július 15-én és augusztus 12-én is
ülést tartott.

4. A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
50 éves évfordulója alkalmából, 2010.
május 5-én, Bonyhádon rendezett ünnepi ülésen képviseltük a szövetséget

Szervezeti Hírek

5

11. Ugyanezen a napon részt vettünk a Hotel
Duna Intercontinental-ban megrendezett II. Nemzeti Konzultáción. A fórumon - többek között - felszólalt a VOSZ
ügyvezetô elnöke is.

18. 2010. június 10 -én a szövetség ügyvezetô
igazgatója részt vett az esztergomi Suzuki
gyár ünnepi rendezvényén, amelynek keretében legördült a szalagról a Swift legújabb típusa.

12. 2010. május 20-21-én kétnapos továbbképzést tartottunk a VOSZ irodák vezetôi és a takarékszövetkezeti fiókokban
dolgozó munkatársak részére. Az oktatáson szerzett tudást (ismeretet) vizsgatételi kötelezettséggel kértük számon.

19. 2010. június 14-én Budapesten tárgyalt
az Európai Szövetkezeti Bankok Egyesületének képviselôje. A tárgyalás témája a
2010. 10. 14-én Budapesten megrendezésre kerülô nemzetközi kisvállalkozói
konferencia volt, amelynek a VOSZ
társszervezôje. A konferencia az Országgyûlés Felsô Ház termében kerül majd
megrendezésre.

13. Nyíregyházán, EU Kkv-hét programsorozata keretében rendezett vállalkozói fórumon vettünk részt május 26-án, ahol
közös ajánlás került elfogadásra egy új
vállalkozás-fejlesztési politika kialakításához.
14. 2010. május 26-án szakképzési fórumot
rendeztünk Veszprémben a keresletvezérelt szakképzés témájában. A fórumot a
VOSZ által gondozott (gépipai-, textilipari és adminisztratív) szakmákban rendeztük meg. A fórumon részt vettek a
Közép-Magyarországi Régió érintett
TISZK-jei, iskolái és munkaadói.
15. 2010. május 31. - 2010. június 3. között a
megyei elnökök és a szekció elnökök részére szerveztünk szakmai programokat
(önismereti tréning, az ún. thermo házak
létesítésének lehetôségei, tájékoztató
Esztergom-Komárom megye foglalkoztatási helyzetérôl)
16. 2010. június 7. napján ülést tartott PP
Kuratórium és a Társadalmi Tanácsadó
Testület. Kiválasztásra kerültek a 2010.
év "országos prímái".
17. A 2010. június 8. napján - a miniszterelnök által - meghirdetett 29 pontos akciótervvel kapcsolatban a szövetség fôtitkára az Inforádióban, a Gazdasági Rádióban, a Klubrádióban valamint az ATV és
a Hír tv mûsoraiban elemezte és véleményezte programot. Ezen a napon megalakult a szövetség Sportvállalkozási Szekciója.

20. 2010. június 15 -én a MÜPA -ban rendezett nagyszabású sajtótájékoztató keretében ismertettük a közvéleménnyel a
2010. évi Primák névsorát. Június 16-án
az MTV1 "Ma Reggel" címû adásában a
szövetség képviselôje részletes tájékoztatást adott a PP- mozgalom kiteljesedésérôl.
21. Ugyancsak június 15 -én juttattuk el a
szövetség tisztségviselôihez, illetve a társult partnerszervezetek vezetôihez az "Év
Vállalkozója" pályázati felhívást.
22. 2010. május 24-én megbeszélést tartottunk a VOSZ központi tárgyalójában a
kereslet-vezérelt szakképzés témájában
az MKIK-val közös konzorciumi projekt
elôrehaladásáról. A megbeszélésen részt
vettek a VOSZ régiós szakképzési koordinátorai és RFKB delegáltjai.
23. Széchenyi Kártya értékesítés céljából
együttmûködési megállapodást kötöttünk a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (Sátoraljaújhely)
24. Június hónapban az MGYOSZ és a
VOSZ közös anyagot juttatott el a nemzetgazdasági miniszterhez, amely a bürokratikus terhek csökkentésére vonatkozó javaslatainkat tartalmazta ("egyablakos", ügyintézés, "egyszámlás" befizetés,
adatszolgáltatási és nyilvántartási kötele-
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zettség ésszerûsítése, pályázati és közbeszerzési eljárások egyszerûsítése stb.)
25. 2010. június 29. napján felhívással fordultunk a területi szervezetek és szekciók
elnökeihez azzal a kéréssel, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos konkrét negatív
tapasztalataikat és javaslataikat küldjék
meg számunkra annak érdekében, hogy
azokat közzé tehessük, és szabályozás-változáskor azokat felhasználhassuk.
26. Ugyanezen a napon részt vettünk a
VOSZ Veszprém Megyei Szervezetének
soron kívüli közgyûlésén, ahol tisztségviselô választásra is sor került.
27. Június végén a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége kezdeményezésére - határozatlan idôtartamra – keretjellegû
együttmûködési (partneri) megállapodást kötöttünk a FIVOSZ-szal.
28. Július 7. napján jelent meg a Kormány
1145/2010. (VII. 7.) korm határozata a
Széchenyi Kártya Program kiterjesztésérôl (Széchenyi Forgóeszköz hitel, Széchenyi Beruházási hitel, Széchenyi
Önerô hitel).
29. Július elején elôkészítettük aláírása a
VOSZ és a Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési Tanács (CCPIT) közötti
együttmûködési megállapodás szövegtervezetét.
30. Július 22-én részt vettünk a Gazdasági és
Szociális Tanács ülésén, ahol a nemzetgazdasági miniszter tartott elôadást a
kormány akciótervének várható gazdasági és társadalmi hatásairól.
31. Július 29-én a KA-VOSZ Zrt -vel és az
MKIK-val közösen egynapos képzést
szerveztünk az új - kiterjesztett - Széchenyi Kártya Program elsô új elemének (forgóeszköz hitel) megismertetése
érdekében. Augusztus 26-án - szintén
közös szervezésben - a beruházási hiteltermék bemutatását szolgáló képzést
tartottunk.

32. A Széchenyi Kártya Program kibôvítésérôl 2010. augusztus 2-án, a kamara elnöke, a KA-VOSZ vezérigazgatója és a
VOSZ ügyvezetô igazgatója részvételével
kormányszóvivôi sajtótájékoztatóra került sor a KA-VOSZ székhelyén. A rendezvényt széles médiaérdeklôdés kísérte.
33. A rekreációs kártya projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettünk részt augusztus
6-án a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahová meghívtuk a KA-VOSZ képviselôjét is.
34. A százhalombattai Civis Klub egyesület
elnökével tartottunk megbeszélést, egy
kölcsönösen elônyös együttmûködés lehetôségeirôl. A találkozó a VOSZKMRSZ társelnöke indítványára jött létre a VOSZ székhelyén, 2010. augusztus
12-én.
35. A VOSZ soros elnökével - a Takarékbank vezérigazgatójával - való elôzetes
egyeztetésnek megfelelôen, munkaértekezleten vettünk részt a Takarékbankban
augusztus 13-án, a VOSZ és a takarékszövetkezeti szektor együttmûködése bôvítésének lépéseirôl, a nyugdíjelôtakarékossági- és tartós befektetési szolgáltatások népszerûsítésének elindításáról, továbbá a vállalkozói kártya megvalósítási
lehetôségeirôl.
36. 2010.augusztus 30-31-én Visegrádon került sor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével, a munkaadói és
munkavállalói szövetségek részvételével
szervezett közös szakképzési projekt
összegzésére. Az eseményen a konzorciumban résztvevô tagok regionális szakképzési koordinátorai ültek össze a Kamara vezetésével, hogy a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságoknak adandó 2010. évi beiskolázási ajánlást kidolgozzák. Ez az ajánlás képezi az RFKB döntésének alapját, amelyet a TISZK-ek számára dolgoznak ki 2010. szeptember végéig és a 2011/12. évi beiskolázásokat
szabályozza. A VOSZ minden régióban
delegált tagot az RFKB-ba.
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37. Szeptember 1-i idôponttal, a Kamarával és
a KAVOSZ Zrt-vel közösen elindítottuk az
új Széchenyi Kártya program népszerûsítését szolgáló országos rendezvénysorozatot.
A szeptember 1-jei, nyitó rendezvényen a
VOSZ és a kamara megyei elnökein és vállalkozói tagjain kívül jelen volt és elôadást
tartott az MKIK elnöke és a VOSZ fôtitkára, valamint a KA-VOSZ és a Garantiqa
vezérigazgatója. A rendezvényt nagy média
érdeklôdés kísérte. Azóta további megyei
rendezvényekre is sor került Egerben,
Gyôrben, Szombathelyen, Miskolcon és
Nyíregyházán, amelyeken a megyei vállalkozói szervezetek és a KA-VOSZ vezetôinek részvételével eredményesen sikerült
népszerûsíteni a Programot.
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38. A beszámolási idôszakban öt alkalommal
tartottunk irodavezetôi értekezletet,
amelyek keretében az elszámoltatáson
túl elemeztük és értékeltük az egyes irodák tevékenységét.
39. Az elmúlt négy hónapban 12 alkalommal készítettünk elektronikus hírlevelet, amely széles körben került terjesztésre.

Budapest, 2010. szeptember 13.

Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató

Szervezeti Hírek
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Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô
Bizottságának együttes ülésérôl

Idôpont:
2010. szeptember 14. 10.00 óra
Helyszín:
Tulip Inn Hotel Budapest Millennium
Budapest, Üllôi út 94-98.

5. Tájékoztató az Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció, valamint a Sportvállalkozási Szekció megalakulásáról
Elôadó: Perlusz László
6. Egyebek

Jelenlét:
jelenléti ív szerint

Napirendi javaslat

Határozatok

1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról

2010.09.14./1.

Elôadó: Csicsáky Péter soros elnök
Dávid Ferenc fôtitkár
2. Tájékoztató a Széchenyi Kártya Program
kiterjesztésérôl szóló kormányzati intézkedésekrôl, feltételeirôl és remélt hatásairól
Elôadó: Krisán László vezérigazgató
3. Konzultáció az Új Széchenyi Terv vitairatról ("A talpra állás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programja")
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
Csicsáky Péter soros elnök
4. Tájékoztató a megyei/területi prima rendezvények elôkészületeirôl, az egységes arculati elemek érvényesítésének fontosságáról
Elôadó: Perlusz László

Dávid Ferenc tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta végzett fontosabb munkákról.
A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

2010.09.14./2.
Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a
KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatójának ismertetôjét, amely összefoglaló jelleggel informált a
négyelemû Széchenyi Kártya Program gyakorlati tudnivalóiról.

2010.09.14./3.
Az Új Széchenyi Terv vitájához Csicsáky Péter soros elnök és Chikán Attila, a VOSZ
Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke tartott bevezetôt. A hozzászólók (Pordán Zsigmond, Hannauerné Szabó Anna, Tolnay Tibor, Gablini Gábor, Bartha Ferenc, Szônye
József, Peredi Péter, Krisán László, Sepsi Zsig-
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mond, Bakonyi Árpád) egy irányba mutatóan
hangsúlyozták, hogy
• preferálni kell a hazai tulajdonban levô
– termelô típusú – kis és középvállalkozásokat,
• támogatásra érdemes a haza könnyûipar, mivel ebben az ágazatban számos
munkahely biztosítható alacsony végzettségû, otthon is munkát végezni hajlandó nôk számára,
• nem kizárólag az új munkahelyek létesítésére, hanem a meglévôk védelmére
is összpontosítani kell,
• a fekete munkaadás/fekete munkavállalás kiegyenlíthetetlen hátrányt okoz a
legális piaci szereplôknek, ezért a törvénytelenül mûködô foglalkoztatókat
ki kell szorítani,
• a belsô kapacitások szûkössége miatt
exportorientált gazdaságfejlesztésre van
szükség és az új külpiacok felderítése a
gazdaság-diplomácia elengedhetetlen
és halaszthatatlan feladata,
• garantálni kell a beszállítói hálózat magyar szereplôinek biztonságát,
• a stratégiai ágazatként minôsített közúti fuvarozásban állami eszközökkel is
segíteni kell a jármûpark folyamatos
megújítását és a jármûvezetôk képzését,
• kiemelt programként kezelendô a keresletvezérelt szakképzés gyakorlati
megerôsítése és
• fontos a megújuló energiahordozók térnyerése.
Összefoglalójában Demján Sándor pozitívan értékelte a munkaanyagban leírt gondolatokat és a testületi vitában elhangzott véleményeket. Ismételten kifejtette, hogy a magyar gazdaság fejlôdésének kulcsa az új,
legalább ötszázezer - termelô típusú - munkahely létrehozása. A vállalkozások piacra jutását minden eszközzel támogatni kell, a tôkejuttatás kombinált eszközeit bátran kell alkalmazni. Az ügyvezetô elnök felhívta a figyelmet a magyar gazdaság külsô finanszírozásá-
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nak meghatározó jelentôségére, utalva ezzel a
hitelhez jutás nehézségére és bizonytalanságára. Demján Sándor megköszönte az írásos
munkaanyag készítôinek tevékenységét, a testületi tagok aktivitását és arra kérte a Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét és tagjait, hogy
az elhangzott javaslatokkal és kiegészítésekkel
gazdagítsák a formálódó VOSZ álláspontot.

2010.09.14./4.
A Szövetség ügyvezetô igazgatója tájékoztatást tartott a megyei Prima rendezvények elôkészületeirôl. Felhívta a figyelmet a díjátadó
ünnepségek színvonalas megrendezésének
fontosságára és az anyagi vonzattal is járó elismerés során felmerülô bizonylati fegyelem,
jegyzôkönyv-vezetési kötelezettség szigorú betartására. A tájékoztatót a testület jóváhagyólag tudomásul vette.

2010.09.14./5.
A VOSZ Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási
Szekció, valamint a Sportvállalkozási Szekció
megalakulásáról szóló tájékoztatást és a
megalakulás tényét az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

2010.09.14./6.
Az Elnökség megvitatta - az eddig megismert
elképzelések alapján - a kamarai rendszer
megújításának lehetséges irányait és ezzel
kapcsolatban egyhangú szavazással testületi
álláspontot alakított ki. Az írásos anyag (szövetségi álláspont) rövid idôn belül teljes nyilvánosságot kaphat.
Budapest, 2010. szeptember 14.
Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár

Szervezeti Hírek
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Prima gála

Ünnepélyes keretek között adták át szeptember 16-án este a megyei Prima Díjakat Szolnokon, a Szigligeti Színházban. A rangos rendezvényen részt vett Demján Sándor a Prima
Primissima díj alapítója .
Idén ötödik alkalommal megrendezett gálán a hagyományoknak megfelelôen hárman

Fazekas Magdolna

Balázs Péter
részesültek Prima Díjban. Az ezzel járó plakettet, oklevelet és egy-egy millió forintot Fazekas Magdolna festômûvésznek, Balázs Péter
színmûvésznek, a Szigligeti Színház igazgatójának és a Bartók Béla Kamarakórusnak nyújtották át.

Bartók Béla Kamarakórus

Az Új Néplapban megjelent szavazólapok
segítségével a közönség is szavazhatott a jelöltekre. Idén összesen közel húszezer szavazat érkezett be. Ezek alapján a közönségdíjat Korim
Éva újságíró, a Szolnok Televízió szerkesztôje
vehette át.

Szervezeti Hírek
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A gála ugyanakkor valóban a vállalkozók
ünnepe is volt. Az elmúlt esztendôhöz hasonlóan ugyanis Év Vállalkozója díjjal ismerték el
a saját területükön kimagasló teljesítményt
nyújtókat. Kádár, pék, autószerelô, képkeretezô, fényképész, virágkötô és optikus mellett
rendôrt és katonákat is jutalmaztak.

Korim Éva
Most elôször adományoztak tiszteletbeli
Prima Díjat. Ezt Vitéz Kautzky Ervinnek ítélték oda az 1956-os forradalom idején a megyeszékhelyen betöltött szerepéért.

Díjazottak:
Bíró Csaba, virágkötô
Bógyi Zsolt ôrnagy, helikopter vezetô
Csontos Zoltán százados, beosztott parancsnok
Ifj. Kalla Pál, kádár mester
Jelenfi János, pékmester
Lakatos Judit, képkeretezô
Molnár János, autószerelô
Nagy György törzsôrmester, felderítô
Szûcs Zoltán, fényképész
Takács László rendôr fôtörzszászlós
Tószegi Ferencné, optikus

Szervezeti Hírek
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Nyílt levél a Miniszterelnöknek
Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak
Budapest
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Ez évtôl – minden szakmai és gazdasági érdekképviselet tiltakozása ellenére az elôzô kormány
intézkedése nyomán– a magyar vállalkozók által fizetendô járulékok és személyi jövedelemadó
megállapítása teljesen új szabályok alapján történik. Eszerint a járulékok alapja nem a vállalkozó által ténylegesen felvett díj, hanem az úgynevezett piaci viszonyoknak megfelelô –véleményünk szerint megállapíthatatlan – összeg. Ha osztalékfizetés is történik, akkor utólag az szja-t
is az elôbb említett érték után kell megállapítani, átminôsítve az osztalékot bérré. Ha osztalékfizetés ugyan nem történik, de a vállalkozás, ha akarna, fizethetne osztalékot, akkor ezután a jóvá nem hagyott –szándéka szerint beruházásra fordítandó–, és ki nem fizetett, magyarán nem létezô „jövedelem” után 27% egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.
A piaci viszonyoknak megfelelô díj nevével ellentétben nem a piacon alakul ki, hanem számítandó, illetve a vállalkozások tömege által elérhetetlen munkavállalói munkaerô-piaci statisztikákon alapul. Ráadásul a számítás egy homályos, képlékeny módszertan alapján végzendô, ami
a legnagyobb fokú jogbizonytalanságot okozza. Errôl a „számításról” folyamatos nyilvántartást
kell vezetni a vállalkozásnak. Az Alkotmánybíróság a törvényt alkotmányosnak ítélte, mit sem
törôdve annak végrehajthatatlanságával.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelettel kérjük, hogy a fenti rendelkezéseket visszamenôlegesen helyezzék hatályon kívül, e
tekintetben is könnyebbé téve a gazdasági válsággal sújtott kis- és középvállalkozások helyzetét.
Tájékoztatom Miniszterelnök Urat, hogy a levelet nyílt levélként a mai napon közzé tesszük.

A nyílt levélhez csatlakozott:
Ipartestületek Országos Szövetsége
Építési Vállalkozók Országos Szövetsége
Magyar Iparszövetség
Magyar Könyvelôk Országos Egyesülete
Magyar Ügyvédi Kamara
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Budapest, 2010. szeptember 16.
Tisztelettel:
Zara László
Elnök
Magyar Adótanácsadók és
Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Álláspont
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A VOSZ Elnökségének álláspontja
a kamarai rendszer átalakításának
lehetséges irányáról

Egyetértve a talpra állás és a felemelkedés fejlesztéspolitikai programjában (ÚSZT) megfogalmazottakkal a VOSZ támogatja a gazdasági kamarák megerôsítését szolgáló törekvéseket. A Szövetség Országos Elnökségének egyhangú álláspontja szerint olyan rendszert kell
kialakítani, amelyet a vállalkozók többszázezres közössége rokonszenvesnek tart. A kamarai struktúra megújításával összefüggésben a
következôk fontosságát hangsúlyozzuk:
1. A Szövetség támogatja a kötelezô kamarai regisztráció gyakorlatának bevezetését, de ellenzi a kötelezô kamarai
tagság intézményének újraélesztését és
a kötelezô tagságból eredô - adószerû tagdíj kivetését.
2. A VOSZ álláspontja szerint a gazdasági önkormányzatként mûködô kamarák szigorú vállalkozói kontroll alatt
mûködhetnek. A kamarai szerepvállalás kibôvítése során többletjogosítványok is rendelhetôk a gazdasági önkormányzatokhoz, így pl. a piacvédelem, a
munkaügyi és munkavédelmi ellenôrzések kamarák általi felügyelete. Ennek megteremtése érdekében javasoljuk a jelenlegi tagolt kamarai struktúra
egységesítését, azaz az intézményi
rendszer egyszerûsítését és áttekinthetôvé tételét.
3. Az állami gazdasági szerepvállalás
csökkentéséhez a gazdaságot szervezô
és patrióta gazdaságpolitikát folytató
kamarák a vállalkozói közösség igénye
alapján az államtól átvett feladatokat
látják el. Ezért a gazdasági kamarák ki-

bôvült közfeladatainak ellátásához
szükséges pénzügyi fedezetet az állami
költségvetésbôl kell biztosítani. Támogatjuk azt az elképzelést is, melynek értelmében a gazdaság szereplôinek
nyújtott többletszolgáltatások ellenértékébôl származó bevételek kiegészíthetik az állami költségvetésbôl biztosított forrásokat.
4. A kamarai rendszer átalakítása során
egyértelmûen rögzíteni (nevesíteni)
kell, hogy a gazdasági kamarák nem
vehetnek részt a szociális párbeszéd intézményrendszerének munkájában.
(OÉT, Ágazati Párbeszéd Bizottságok,
Nemzeti ILO Tanács, Munkaerô-piaci
Alap Irányító Testülete, Regionális
Munkaügyi Tanácsok stb.). A szociális
párbeszéd fórumain a munkavállalói
érdekképviseleti konföderációknak kizárólag az önkéntes tagsággal rendelkezô vállalkozói/munkaadói szövetségek lehetnek a partnerei.
5. A VOSZ a vállalkozói önkormányzatiságon alapuló kamarai szereplôket
stratégiai partnerének tekinti a magyar
gazdaság és a vállalkozói környezet fejlesztésében. A Szövetség támogatja,
hogy a szakmai normáknak való megfelelés biztosításában és felügyeletében
a kamarai rendszernek a jelenleginél
lényegesen nagyobb súlya legyen.
Budapest, 2010. szeptember 20.
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
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Kémek a szomszéd irodából

Fekete ruhás alakok éjszaka párduc-ügyességgel másznak be az irodaház ablakán, majd
zseblámpával kutakodnak a cég iratai között.
Csinos nô púderdobozba épített fényképezôgéppel fotózza le a vezérigazgató noteszának
tartalmát, miközben az italt rendel neki a bárpultnál. Végül napszemüveges férfiak menekülnek gyors autókon hét határon át a megszerzett titokkal. Egy ipari kémekrôl szóló
bûnügyi filmet néztem a minap az egyik kábelcsatornán. Izgalmas is volt, látványos is:
csak éppen semmi köze nem volt a valósághoz. Az ipari kémek nem így dolgoznak, – ezt
két éve én is pontosan tudom.
A dolog jóval egyszerûbb, sokkal kevésbé
színes és kalandos. 2008-ban két alkalmazottunk úgy döntött, hogy labordiagnosztikai cégünk, a Diagon szabadalmait ellopja, és azok
egy részét eladja az orosz konkurenciának.
Módszeresen letöltöttek több tízezer oldalnyi
adatot, majd felmondtak a cégnél. Az ügyben
közremûködött egy magyar piaci konkurensünk is, akik alkalmazásukba vették a két volt
dolgozónkat, és közösen fölözték volna le az
ellopott szabadalmak hasznát az oroszokkal.
Tulajdonképpen a véletlenen múlt, hogy lebuktak, végül a nyomozó hatóság a repülôtéren vette ôrizetbe egyiküket, laptopján a Diagon ellopott szellemi termékeivel. Az ügyészség szerint négymilliárd forintos kárt okoztak
a cégünknek. Tavasz óta immár a bíróság tárgyalja az elsô magyar ipari kémkedési ügyet.
Az ügy kezdete óta többször éreztem úgy,
mintha én is egy kémfilm szereplôje lennék.

Végiggondoltam, megtettünk-e mindent a
titkaink, bizalmas adataink védelme érdekében, s el lehetett-e volna bármi módon kerülni, hogy a dolog megtörténjen. És persze azon
is volt idôm töprengeni azóta, hogy a magyar
jogrend képes-e védelmet nyújtani az ipari
kémkedés ellen.
Tény, hogy mi, a Diagonnál jó célpont vagyunk. Nem gépeket vagy más nagyértékû
tárgyakat gyártunk, hanem szellemi termékeket. Hónapokig vagy évekig dolgozunk egy, a
vírustesztelésben használatos új hematológiai
reagens elôállításán, de a munkánk eredménye lényegében csak néhány képlet. Volt alkalmazottaink ezt az általunk kifejlesztett magyar szabadalmat akarták az orosz konkurenciának átjátszani, kenôpénzért eladni. Biztosra mentek: magukkal vitték a Diagon 72 oldalas vevôlistáját is, az árjegyzékeket, sôt, még
annak a gyárnak a tervrajzát is, amelyet a késôbbiekben építettünk volna.
Cégünket információbiztonsági és üzembiztonsági szempontból is ellenôrizték az eset
elôtt és utána is. A szakértôk szerint a védelmünk megfelelô volt, de legalábbis jobb, mint
a legtöbb magyar vállalaté. Természetesen lehet és szükséges is még több energiát és pénzt
fordítani az informatikai védekezésre, a világos munkahelyi felelôsségi körök kialakítására, vagy a feddhetetlen kollégák kiválasztására, hiszen mindenekelôtt saját magunkat kell
megvédenünk.
De ez nem elég. Egy profi bûnözô ugyanúgy a kockázatokat elemzi, mint egy üzletember. Magyarországon az ipari kémkedésre felkészületlen jogrend és igazságszolgáltatás az,
ami csökkenti a lebukás kockázatait. A mi
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büntetés, noha az okozott kár jóval nagyobb is
lehet.
A tudásalapú gazdaságban a legfôbb érték
a szürkeállomány, a szellemi javak védelmére
azonban nincsen felkészülve a magyar jogrendszer. Azt állítom, hogy a magyar vállalkozók lényegében védtelenek a hasonló bûncselekményekkel szemben, – sem a jelenlegi jogszabályok, sem a joggyakorlat nem tûnnek alkalmasnak megvédésükre. Biztos vagyok benne, hogy ami a Diagonnal történt, nem egyedi eset. Minden szellemi terméket elôállító
magyar cégnek fel kell készülnie, hogy vele is
megtörténhet hasonló.
esetünkben például a vád bizonyítékai között
szerepel egy levél, amelyben az egyik ipari
kém azzal kecsegteti Nyikoláj nevû orosz partnerét, hogy lebukás esetén sem kell semmitôl
tartania, hiszen a magyar bírósági eljárás lassú
és nehézkes.
Ezt a cinikus hozzáállást végül nem igazolta a hatóságok hozzáállása, de tény, hogy csak
a nyomozás, a bizonyítékok értékelése közel
két évig tartott. Ennek legfontosabb oka is
nyilvánvalóvá vált számomra: a magyar jogrendszer nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a
bûncselekmény-kategóriával. Magyarországon az ipari kémkedés büntetôjogi tényállásként nem is létezik, kémkedni jogilag csak az
állam ellen lehet. A mi ügyünk gyanúsítottjai
ellen is „különösen nagy értékre elkövetett
szerzôi jogok megsértése” és „ iparjogvédelmi
jogok megsértése” miatt folyik az eljárás, hiszen részben szabadalmi védettség alatt álló
termékekrôl és eljárásokról van szó.
A gazdasági és üzleti titkok védelmére
vannak ugyan hazai jogszabályok, ám azok
nem nyújtanak elegendô védelmet, és az alkalmazható szankciók sem túl szigorúak. Az
üzleti titok megsértésének bûntette például
maximum három év szabadságvesztést vonhat
maga után: ez aligha áll arányban az ipari
kémkedéssel megszerezhetô milliárdos haszonnal. Aránytalan az is, hogy miközben a
különösen jelentôs vagyon elleni bûncselekmények akár 15 évig terjedô szabadságvesztéssel is sújthatók, ha a vagyoni érték valamilyen
szellemi tulajdonhoz kötôdik, jóval enyhébb a

Sôt, minden valószínûség szerint meg is
történik. Szakértôk szerint az ipari kémkedés
egész Európában egyre nagyobb veszélyt jelent
a vállalatok számára. Egy tavalyi jelentés szerint csak a német gazdaság 50 milliárd eurót és
30 ezer munkahelyet veszít el évente ipari
kémkedés miatt. Magyarországról csak több
évvel ezelôtti becsléssel rendelkezünk: a PricewaterhouseCoopers 2003-ban megjelent tanulmánya szerint a magyar cégek közel 39%-a
szenvedett már kárt gazdasági bûncselekmények miatt, amelybôl hozzávetôleg minden
harmadik eset ipari kémkedéssel függött össze.
Azóta Magyarország az Európai Unió tagja
lett, és nôtt a tudásgazdaság szerepe is, így vélhetôen tovább romlott a helyzet. Ezt igazolják
a rendôrségi statisztikák is: az Országos Rendôr-fôkapitányság adatai szerint az iparjogvédelmi jogok megsértése a nyolcvanháromszorosára (!) emelkedett az elmúlt öt évben, a
magántitok jogosulatlan megismerése miatt
indított büntetôeljárások száma pedig közel 20
százalékkal nôtt ugyanebben az idôszakban.
Két hónappal ezelôtt kisebb diplomáciai
botrányt okozott Oroszország és Németország
között, amit a német belügyminiszter egy sajtótájékoztatóján az ipari kémkedés élénkülésérôl mondott. Mint fogalmazott, elsôsorban
orosz és kínai hírszerzôk igyekeznek a német
ipar féltve ôrzött titkainak birtokába jutni, s
fôleg a kis- és középvállalatok számítógépeit
veszik célba, technológiai adatok kifürkészésére. Talán véletlen egybeesés, hogy a mi történetükben is megjelent az orosz szál. Az vi-

Vélemény
szont biztos, hogy a kárt nemcsak az egyes cégek szenvedik el, hanem az egész nemzetgazdaság. Ha például a tôlünk ellopott terméket
holnaptól egy orosz cég gyártaná Oroszországban, ahogy az elkövetôk szerették volna, akkor a Diagon tucatszám bocsáthatta volna el a
munkavállalóit, s kevesebb adót fizetnénk be
a költségvetésbe, ennyivel is szegényebb lenne a magyar gazdaság.
A Diagon ügye jól alakul: elkapták a bûnözôket, akik bíróság elôtt felelnek a tetteikért.
De ami velünk, velem történt, abból mások is
tanulhatnak, s ilyen módon hasznára fordítható az egész magyar gazdaságnak. Közös érdekünk, hogy legyen Magyarországon is önálló
büntetôjogi tétel az ipari kémkedés, és a kiszabható büntetésnek legyen elrettentô ereje!

17
Elsô lépésként azt javaslom, hogy e lap hasábjain és a VOSZ egyéb fórumain fogalmazzunk meg javaslatokat, ajánlásokat arról,
hogy miként lehet az ipari kémkedést a jog
eszközeivel visszaszorítani. Hívjuk meg a téma
legjobb szakértôit, gyûjtsük ki a nemzetközi
példákat, segítsük ezzel a törvényalkotó munkáját.
Mi, magyar vállalkozók megtanultuk, hogyan reagáljunk nap mint nap a gazdaság elképesztô sebességû változásaira. Az is felelôsségünk, hogy segítsük a politikát abban, hogy
ugyanilyen gyorsan reagálni tudjon, ha bûnözôk fenyegetik a gazdaságunkat.
Dr. Kern József
Digon Kft.
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Ôszi Széchenyi Kártya fórumsorozat

Az új Széchenyi Kártya Program –
az összefogás sikertörténete
Fél éve már, hogy a Széchenyi Kártya ügye a
„Társulj és fogj össze, magyar!” jelmondat jegyében a Mûvészetek Palotájában, több mint
ezer vállalkozó jelenlétében megrendezett
VOSZ Gazdaságpolitikai Fórumán kiemelt
témakörként szerepelt.
A március 8-i rendezvényen a Szövetség 6
pontban foglalta össze Magyarország gazdasági
és társadalmi felemelkedésére tett javaslatait,
fô prioritásként megjelölve a kis- és középvállalkozások fellendítését. Ennek egyik eszközeként a VOSZ a Széchenyi Kártya Program vonatkozásában jelentôs újításokat szorgalmazott. Az elmúlt hónapok bizonyították, hogy a
kormányzat a VOSZ javaslatait figyelembe
véve kezdte meg programját, kiemelt szerepet
biztosítva a Széchenyi Kártya konstrukciónak
hosszú távú gazdaságpolitikai stratégiájában.
A KA-VOSZ Zrt. munkatársai példátlan
gyorsasággal dolgozták ki a Széchenyi Kártya Program kibôvítésének koncepcióját, és
tették le azt a kormány asztalára.
Az új kormány megalakulását követôen,
már júliusban – 2002 óta igényelhetô Széchenyi Kártya folyószámlahitel eddigi sikereire építve – a program portfóliójának kibôvítése mellé állt, amellyel a kis- és középvállalkozások kedvezményes és csökkentett adminisztrációjú finanszírozásának újabb lehetôségei nyíltak meg. Az igazán jó termékek eddig
hiányoztak a szektor hitelezésében. Ennek köszönhetôen a vállalkozók, a jól ismert Széchenyi Kártya mellett, augusztus elsejétôl Széchenyi Forgóeszköz hitelt, szeptembertôl Széchenyi Beruházási hitelt, és a jövô év elejétôl Széchenyi Önerô hitelt is igényelhetnek.
Ennek apropóján a KA-VOSZ Zrt. a
VOSZ-szal és az MKIK-val együttmûködve az
ország összes megyéjében sajtónyilvános gaz-

dasági fórumsorozatot szervezett, aminek fô
célja a kibôvült Széchenyi Kártya Program lehetôségeinek bemutatása volt. A szervezés a
tavasszal rendezett fórumsorozathoz hasonlóan két szakaszban zajlott le. A VOSZ volt a
házigazda Egerben, Gyôrött, Szombathelyen,
Miskolcon, Nyíregyházán, Veszprémben,
Kecskeméten, Pécsett és Szekszárdon, az
MKIK pedig Székesfehérváron, Békéscsabán,
Kaposvárott, Zalaegerszegen, Sopronban, Tatabányán, Szolnokon, Salgótarjánban, Debrecenben és Szegeden.
Az egyes megyei rendezvényeken a KAVOSZ, a VOSZ és a Kamara helyi és országos
vezetôi, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. – aki a
finanszírozási forrásokhoz kapcsolódó készfizetô kezességvállalással áll a program mögött –
képviselôi, valamint a helyi és a megyei önkormányzat vezetô tisztségviselôi felszólalásukban elemezték a gazdaság aktuális helyzetét országos és regionális viszonylatban, valamint ismertették álláspontjukat a kibôvült
Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatban.
A fórumok jó lehetôséget teremtettek arra,
hogy a nagy számban megjelent vállalkozók és
a konstrukcióban résztvevô pénzintézetek vezetôi személyes tapasztalataikat összegezve adjanak visszajelzést a konstrukcióról, értékeljék
az elmúlt hónapok gazdaságpolitikai változásait, és adjanak hangot az igényeknek a jövôre vonatkozóan.

Eger
A vállalkozók a gazdaság motorjai
A reális vállalkozói igények kielégítésére törekszik a VOSZ – hívta fel a megjelent vál-
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merték fel vállalkozások jelentôségét, így külön öröm a Szövetség számára, hogy stratégiai
partnere lehet a kormánynak a gazdaság talpraállításában – mondta Gablini Gábor. A fórumon Habis László, Eger polgármestere a korábbi évekhez hasonlóan személyesen is részt
vett, és a nagy számban jelen lévô helyi vállalkozóknak megígérte, hogy további vállalkozásbarát szabályozásokkal, engedélyezésekkel és infrastrukturális fejlesztésekkel fogják
segíteni a szektort a jövôben.

Gyôr
A KKV hangját meghallották
Gyôrben, a Kamara székházában folytatódott a fórumsorozat, ahol jó hangulatú beszélgetést folytattak a megjelent vállalkozók
Gablini Gábor
lalkozók figyelmét Gablini Gábor, a VOSZ
soros elnökhelyettese az egri Városházán
megtartott fórumon. A vállalkozók a gazdaság
motorjai, így akár pozitív értelemben vett
protekcionizmussal is helyzetbe kell ôket hozni. A rendszerváltás óta a kormányok nem is-

Sragner László

Habis László
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a KA-VOSZ, a VOSZ, a Kamara és a Garantiqa Hitelgarancia képviselôivel, valamint a
bankok nagyszámban megjelent helyi vezetôivel. Sragner László a VOSZ megyei elnöke vállalkozótársai nevében elmondta, hogy
nagyra értékelik, hogy az új kormány sok év
után elôször a kis- és középvállalkozók
hangját meghallva alakította ki gazdaságpolitikai stratégiáját és szinte az elsô lépések között szerepelt a Széchenyi Kártya
Program kibôvítése. A bankrendszer rossz
állapotban van, a hitelezés gyakorlata romlott az elmúlt években, így a vállalkozások
jelentôs részének a Széchenyi Kártyán kívül
szinte semmi kapaszkodója nem maradt a
válság idôszakában – hangsúlyozta a GyôrMoson-Sopron megyei VOSZ elnöke.

Szombathely
A magyar kreativitás kibontakozásához
biztos anyagi háttér kell

Auth Henrik

Nagy érdeklôdés kísérte Szombathelyen, a
Megyei Közgyûlés Dísztermében megrendezett gazdasági fórumot, ahol a megjelent vállalkozók a központi elôadókkal, mind a város
vezetôjével, Dr. Ipkovich Györggyel és pol-

vadar biztosította a jelenlévô vállalkozókat és
a VOSZ megyei vezetését, hogy – a választók
többségének bizalmából – polgármesterré választása esetén az új várospolitika kiemelt figyelmet fog fordítani a magyar vállalkozók
helyzetbe hozására a városi közbeszerzési pályázatoknál. Hangsúlyozta: szorgalmazni fogja,
hogy a kártya adta lehetôségek maximális kihasználásával a város is megfelelô módon,
speciális megrendeléséivel járuljon hozzá a
térség vállalkozásainak életben tartásához,
fejlôdéséhez, aminek köszönhetôen a határmenti megyeszékhely tervei szerint a térség
vállalkozóbarát központjává válhat. A rendezvényen Auth Henrik, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt elnök-vezérigazgatója elôadásában kiemelte, hogy a Zrt. új vezetése nem szeretné egyetlen reális igényû vállalkozó hiteligényét sem elutasítólag felülbírálni, sem az új
konstrukciók adta lehetôségeket szûkíteni.
Sôt inkább bátorítani kívánják, a kormány elképzeléseivel összhangban, a vállalkozókat az
új lehetôségek kihasználására. Mint elmondta: szeretnének a magyar kreativitás kibontakozásához biztos anyagi hátteret, támaszt
biztosítani. Eddigi pályafutása során szerzett
személyes tapasztalatait is felhasználva mie-

Puskás Tivadar
gármester jelöltjével, Dr. Puskás Tivadarral
(2010. október 3-án polgármesterré választott) élénk eszmecserét folytattak a Széchenyi
Kártya Program új lehetôségekrôl. Puskás Ti-
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lôbbi megegyezésre törekszik a bankok vezetôivel, és szélesíteni kívánja a konstrukcióban
résztvevô hitelintézetek számát.

Miskolc
Segít a hosszú távú tervezésben
A miskolci rendezvényt zsúfolásig megtelt
helyszín, éles, parázs vita, és jó hangulatú beszélgetések jellemezték. A fórum során kialakult vitában az északi megye vállalkozói nem
egyszer tapssal díjazták az elôadók helytállását
a záporozó kérdések során, azonban hozzászóKrisán László

Kriza Ákos
lásaikkal egyértelmûvé tették, hogy várossal
kapcsolatos kérdésekben nem a megjelent akkori alpolgármesterrel, Dr. Mokrai Mihállyal,
hanem Dr. Kriza Ákos polgármester-jelölttel
(2010. október 3-án polgármesterré választott) értenek egyet. Több vállalkozó is sajnálatának adott hangot amiatt, hogy a város vezetése nem minden esetben támogatta a vállalkozók érthetô követeléseit, a munkahelyteremtô várospolitika helyett a segélyezésre helyezték a fô hangsúlyt, ami az elszegényedô

megyeszékhely fejlôdésének hosszú távon gátat szabott.
Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot koordináló KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója a fórumon elmondta, hogy az elmúlt nyolc
évben 805 milliárd forint hitelhez jutott a
KKV szektor a program keretében. Óriási
igény van az augusztus óta elérhetô forgóeszköz-, s a szeptembertôl igényelhetô beruházási hitelre, hiszen korábban többen is a folyószámlahitelt használták fel ezekre a célokra. A
Széchenyi Kártya Program pozitívuma az
edukációs szerepe, ugyanis a vállalkozókat
megtanítja hosszú távon gondolkodni, felelôsen tervezni – hangsúlyozta tájékoztatójában Krisán László. A Program három elemével (folyószámla- , forgóeszköz- és beruházási
hitel) egy vállalkozás akár 100 millió forint
támogatott hitelhez is hozzájuthat. A vezérigazgató véleménye szerint a beruházási hitelek számának növekedése azután várható,
hogy a cégek újra bíznak majd saját jövôjükben és végleg lecsengenek a válság hatásai,
amellyel lendületet kaphat a gazdaság ..

Nyíregyháza
Példamutató összefogás eredménye
A nagy létszámú közönség érdeklôdéssel hallgatta a Széchenyi Kártya új lehetôségeirôl szóló színvonalas és gyakorlatias elôadásokat. Pe-
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Pekó László
kó László, a megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, hogy eddig is jelentôs eredményeket értek el a megyei vállalkozók az észak-keleti régió mostoha viszonyai
ellenére is, ezzel életben tartva a helyi gazda-

ságot. A kibôvített program kapcsán tartott
felszólásában Dávid Ferenc fôtitkár emlékeztette a fórum résztvevôit, hogy a hitelt regisztráló két szervezet (VOSZ, MKIK) a
konstrukció mûködtetésében a kezdetektôl
példamutató összefogást tanúsít. Így válhatott a kártya a tisztességes vállalkozó személyi
igazolványává, amely a feketegazdaság elleni
harc jó eszköze is lehet – folytatta a fôtitkár.
Mint elmondta a VOSZ a tisztességesen és jól
mûködô gazdaságot pártolja, így azonnal
felemeli a hangját, ha a kormány intézkedési
hátráltatják annak kialakítását, hiszen mint
érdekképviseleti szervezet így tudnak segíteni
a KKV szektor problémáin.
A rendezvény során felmerült, hogy a mûszaki értelmiség vállalkozásaira is jobban oda
kellene figyelni és végre a felesleges jogszabályi béklyóktól meg kellene szabadítani ezt a
vállalkozási formát. A VOSZ részérôl Dávid
Ferenc ígéretet tett, hogy a jogos észrevételeket tovább viszik és az országos fórumokon is
felvetik.

Veszprém
A megbízható vállalkozó igazolványa
A fórumsorozat veszprémi állomásán, a Pannon Egyetemen Perlusz László, a VOSZ ügyvezetô igazgatója is a megbízható vállalkozó

Dávid Ferenc
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Bányai Gábor

Perlusz László
igazolványának nevezte a Széchenyi Kártyát. Rámutatott arra, hogy, többszörös szûrésen esnek át az igénylô vállalkozások. A Széchenyi Kártya Program az összefogás és a közös munka szimbóluma, a gazdasági és szakmai
szervezetek, valamint a bankok és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. együttmûködésének a
sikertörténete. Az elmúlt évek hasonló fórumsorozatain összegyûjtött visszajelzéseknek
köszönhetôen a Széchenyi Kártya a piac konkurens termékeivel szemben mindig a vállalkozók valós igényeihez igazodott – hangsúlyozta az ügyvezetô igazgató a fórum során tartott hozzászólásában.

kozó elmondta, hogy a Széchenyi Kártya nélkül már csôdbe került volna, 2002 óta csak ez
a program jelentett valós segítséget a számára.
Több vállalkozó hangsúlyozta, hogy az eddig
fôként likviditási problémák áthidalására
használt folyószámla hitel mellet megjelent új
termékek, közép- és hosszú távú terveik
megvalósításában nyújtanak segítséget.

Kecskemét

Pécs

Forrásokra van szükség

A vállalkozók nem feltétlenül hitelben
gondolkodnak

A tôkehiányos magyar vállalkozásoknak forrásokra van szükségük – adott hangot véleményének a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke, Bányai Gábor Kecskeméten, a Bozsó
Gyûjteményben tartott rendezvényen. A közgyûlés elnökének állítását személyes példájával alátámasztva Mezôfi András egyéni vállal-

A Széchenyi Kártya fórum végéhez közeledve
Pécsett, a megyei VOSZ ügyvivô-társelnöke
Zámbori Bíró Tamás a vállalkozók egyöntetû
véleményét közvetítve kijelentette: üdvözítô
a kormány azon ígérete, hogy a törvényi szabályozók segítségével olyan ideális, vállalko-
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hosszú távú fejlesztési terveiket valósíthatnák
meg, az erre a célra létrehozott Széchenyi
Kártya Program célzott termékeinek igénybevételével.

Szekszárd
Munkahelyet jelent minden egyes magyar
termékre költött forint
Szekszárdon a Polgármesteri Hivatalban fejezôdött be a VOSZ, a Kamara és KA-VOSZ
egész országot lefedô gazdasági fórumsorozata.

Zámbori Bíró Tamás
zóbarát gazdasági környezetet kíván kialakítani, amely az elkövetkezô tíz év alatt 1 millió
legális munkahely létrehozását szolgálja. A
vállalkozók nem csak hitelben gondolkodnak, hanem piac és foglalkoztatás-bôvülésben, keresletnövekedésben. . Egy ilyen ideális
környezet esetén a vállalkozások többségének
már nem elsô sorban likviditási problémáik
enyhítésére kellene hitelt felvenniük, hanem

Horváth István
Az utolsó állomáson Fajszi Lajos, a VOSZ megyei elnöke üdvözölte a kormány intézkedé-

Fajszi Lajos
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seit, amelyek ténylegesen a KKV szektort segítik, példaként a közbeszerzési törvény módosítását megemlítve.
Szekszárd polgármestere, Horváth István
a korábbi fórumok alkalmával már felmerült
számtalan témát érintve racionálisan, kétség
kívül vállalkozóbarát szemlélettel elemezte a
térség gazdasági helyzetét, illetve a kis- és
középvállalkozók problémáit. A gazdaság fellendítését a munkahelyteremtésben, valamint a fizetôképes kereslet növekedésében
látja. Mint elmondta, munkahelyet jelent
minden egyes magyar termékre költött forint. A polgármester a bizalom kártyájának
nevezte a Széchenyi Kártyát, amely mint
mondta különösen fontos most, amikor bizalomból egyre nagyobb a hiány, fôleg a banki
szektor részérôl. A cél az, hogy legyen értelme dolgozni, legyen értelme vállalkozást létrehozni, mûködtetni, és ha a Széchenyi Kártya Program ebben a vállalkozókat segíteni
tudja, nem kérdés, hogy a város továbbiakban is minden segítséget megad az említett
cél érdekében.
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A munka folytatódik
A KA-VOSZ-szal és a Kamarával közösen
szervezett fórumsorozat mutatja, hogy a
VOSZ a vállalkozói érdekképviseleti tevékenységet kiváltképp fontosnak és elengedhetetlennek tartja, amelyben a Szövetség számít
minden vállalkozó közremûködésére, valamint a kormány folyamatos együttmûködésére. A VOSZ ezért is nagyra értékeli a mostani
rendezvénysorozat állomásain tanúsított aktív
vállalkozói és önkormányzati részvételt.
A válság évei bebizonyították, hogy a magyar vállalkozók a legnehezebb körülmények
között is képesek a fennmaradásra, a megújulásra. A VOSZ küldetése továbbra is az, hogy
munkájával segítse a vállalkozásokat, ösztönözze azok összefogását. A vállalkozók számára hasznos elôadások, a fórumokon mutatott
hatékony közös gondolkodás novemberben a
most már tradicionálisnak nevezhetô „Hallatjuk a hangunkat!” sorozattal folytatódik!
Készítette: BusinessPlus Consulting Kft.
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A Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
a szakképzés fejlesztéséért
„Az élet a legnagyobb tanítómester”

A Gépipari és a Hírközlési Ágazati Párbeszéd
Bizottságok közel öt éve koordináltan kezelik
nemcsak a szakképzés, de a szektorstratégia
keresésének ügyét is. A munka világa szektorális képviseletei már korábban megállapították, hogy a technológiai szférában komoly fejlôdés esélye rejlik, akár megtöbbszörözhetô
lenne a hozzáadott érték, a külpiacokon, ezért
szükségesnek is tartják, hogy az is legyen, viszonylag rövid idô alatt. Az idén is már eddig
20%-al nôtt az export, míg a többi terület számai még mindig csak csökkenôek.
A technológiai szféra világpiaci folyamataiban szinte fel sem tûnô részvételünk (sajnos hiányunk sem), felvevôpiaci korlátja nem
lenne tehát megfelelô teljesítményeinknek.
Viszont Magyarországon mindössze 0,5 millió
ember végez tényleges termelômunkát, miközben 1,5 millióra lenne szükség, és mint azt
a szektorok állítják lehetôség. Ez Csehországban pl. meg is valósul, ámde ott az általános
alapképzés utáni években a diák rendszerint
szakmát is tanul. További biztató példa, „jó
gyakorlat” a teljesítôképesség növelésére az
EU-ban, és azon kívül is, kis és nálunk nagyobb országokban, számtalan van. De van
itthon is intelem.
Közel kétszáz éve, 1828-ban Pesten jelent
meg „legnagyobb magyar” röpirata a Lovakrul, amelyben tanulmányai, külországi utazásai során szerzett tapasztalatai alapján a lótenyésztés nemzetgazdasági fontosságát fejti
ki, valamint a hazai lótenyésztés elmaradottságát és annak okait ismerteti. Szerinte „csak
magunktól függ, hogy a világ minden vásá-

rait lovainkkal elboríthassuk és hogy a magyar ló mindenütt érdemlett elsôbbséget
nyerjen”.
Akkor a ló volt egy nemzetgazdaság számára a húzóerô, és nemcsak a szó szoros értelmében, hanem az általános nemzeti erôforrás
kategóriájában is. Jelen korunkban a magyar
nemzet erôforrása a munka világában megjelenô humán erô. Ere kell vonatkoztatnunk a
korszakos üzenetet.
A technológiai szféra – gépipar, fémipar,
készülékipar, de más termelô szektorok is - évtizedek óta szenved attól, hogy a világ elhaladt szakképzésünk mellett. Az egyik újkori
szólás szerint a magyar bor csak itthon világhírû, a szakképzésünk sajnos még itthon sem
az. A munka világában való helytállásra nincs
okszerû felkészítés. A versenyképesen bizonyító emberi képességek kibontakoztatásában és
hasznosításában rosszabbul állunk, mint gazdasági adatainkban. Ez további lefele vezetô
spirál kezdetét sejteti. Az eddig készült felmérések és a munka világa tényei szomorú képet
mutatnak.
A harmadik évében jár a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a szociális
partnerek közös projektje, a Regionális és
Fejlesztési Bizottságok (RFKB) felkészítésére. Cél a kereslet-kínálat egyre nyíló ollója
két szárának mennyiségi közelítése a szakképzési beiskolázások során. Ez azonban csak
az iskoláskorúak alig 20 ezres csoportjára
van hatással, és még mindig nem szól a minôségrôl.

Tájékoztató
Az MKIK ez évben felmérést végzett a
hasznosulásról. E szerint szakiskolákban tanuló diákok lemorzsolódása átlagosan 30 százalék, és a végzetteknek is csak 30%-a helyezkedik el a szakmájában a végzést követô 9 hónapon belül. Különösen kiugró egyes szolgáltatások (szakács, pincér) esete ahol a ráfordítások 90%-a nem realizálódik a munka világában, miközben az intézmények egyre növekvô
igényeket jeleznek.
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szágon, az is szükséges, hogy a mindennapokban hasznosítható tudást birtokoljanak az
érintettek. A bôvítésben húzóágazat lehet az
építôipar, a mezôgazdaság és a turizmus – vélekednek. Ez csak részmegoldás lenne.

Hazánkban az iskoláskorból kinôtt munkanélküliek és az inaktívak táborában immár
közel 900 000 ember van, akiknek semmilyen
szakképzettsége sincs, pedig így reménytelen a
belépésük a munkaerôpiacra. Az MKIK értékelése szerint:

A dilemma valójában az, hogy - vagy valaki rábeszéli a világot, hogy tôlünk vegye, és
megvegye azt, amire a hazai foglalkoztathatatlanok képesek, amikor közben van még
legalább három milliárd hasonló felkészültségû, akiktôl napi néhány dollár bérért megkaphatja ugyanazt, - vagy pedig valakinek meg
kell nevelnie azokat, akiket az oktatási rendszer egyszer már félre nevelt, hogy a KKV-k
képesek legyenek rájuk építve bôvülni és versenyképesek lenni!

A kormány azon célkitûzésének megvalósításához, amely szerint 10 év alatt egymillió
új munkahelyet kíván létrehozni Magyaror-

Czomba Sándor államtitkár úr augusztus
elsô felében egy sajtótájékoztatón kijelentette: a magyar szakképzés egyik legnagyobb ki-
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hívása lesz az aluliskolázott, hátrányos helyzetû rétegek beemelése a szakképzés rendszerébe.
Nyilvánvaló, hogy azt a szakképzési rendszert, amely sikeresen integrálni is képes
ôket és nemcsak iskolai keretszámokban jellemzi magát, a szektorális szociális partnerek
bevonása nélkül egyszerûen nem lehet
megalkotni!
Az ágazati szociális partnerek elindultak
azon az úton, hogy bekapcsolódásukkal feloldják az ellehetetlenült helyzetet, szövetségeseket kerestek és találtak. A GÁPB több képviselôje részt vett az augusztus végi konzultáción, ahol a számszerû ajánlásokat összeállították a 2011 évi beiskolázásokhoz, a konzultáció már az ágazati információkra is támaszkodott. De ez nem elég.
A legalább egymillió embert átfogó felkészítés egyetlen kitörési pontja az lehet, ha az
képes a gyökeresen új helyzethez alkalmazkodni, az eddigi kertekbôl kilépni!
A szakképzés fókusza iskolarendszerû, középponti szereplôje még mindig az igazgatás,
amely az állami centralizáció idején minden
funkciót és forrást magához vont, olyanokat
is, amelyek – mint a nevelés, a megújulás (innováció) – intézmények kertében nem bontakoztathatók ki; azok személyes, emberhez kötôdô volta miatt.
Az elmúlt két évtizedben a szakmai tartalom viharos változása, az iskola-központúság fennmaradása a technológiai szférában
itthon duális szerkezethez vezetett. Amit a
tanárok tudnak – tanítani – az elmaradottabb, mint a tôke által térségünkbe már bevont termelô technológia. Az oktatók
„kiapadhatatlan információforrás” szerepe
már hitelét veszítette. A nevelés dolgában is
rosszul áll az intézményalapú oktatás. A kíváncsiságra törekvésre, teljesítményre, igényességre felkészítés helyett az oktatás
leginkább kioktatás, memoriterként alkalmazott lexika és tévedésmentes számonkérés; szigorú, poroszos tanulói inaktivitás közepette.

A kiindulópontok egyike a tanár szerepének megváltoztatása. Ennek nyomán a tanár nem lehet többé a tudás egyedüli forrása, trénerként kell mûködnie. Fel kell hívnia a figyelmet az információk igazságtartalmának relativitására, az ellenôrzés, a forráskritika fontosságára. Nem dramatikus monológot kell elôadnia, hanem kérdeznie, irányítania, érvelnie, a problémákat a fókuszba
állítania.
A másik tapasztalat az, hogy a papír képtelen felvenni a versenyt a közösségi médiában
föllelhetô oktatási lehetôségekkel, újszerû alkalmazásokkal. Ha a tanulók képesek a világháló segítségével az információk összegyûjtésére, úgy a „trénernek” edzenie kell ôket, hogy
megtanulják a források kezelését, a problémák
megoldásának különféle módjait. Kiemelten
fontos tehát a digitális íráskészség elsajátíttatása. Nemcsak azért mert az információs és
kommunikációs technikai eszközhasználat ma
a munkavállalás tekintetében a legtöbb területen elônyt biztosít, hanem mert egy tízmilliós társadalom felkészültsége radikális emelésében a digitális írástudás fejlesztése az egyedüli lehetôség, egyenesen maga a szükségszerûség.
Ehhez jön még hozzá az, hogy a szakmai
hozzáértés kialakítása a legjobb forrásokból
építkezô elöljárói felkészültségen túl szabályszerû versenyt, mentorálást, motiválást, munkasikerekre szövetkezett közösségeket követel
az ismeretátadáson túl. Ma a vállalkozóknak
csupán 1,5 százaléka vesz részt a szakképzésben. Nyilvánvaló, hogy azért mert – húsz évvel a rendszerváltás után - még mindig nem
nyerték vissza a felelôs fellépés jogát, a gazdálkodó szervezetek céljait, érdekeit és tevékenységi rendszerét rugalmasan követô képzési és
ösztönzési rendszer kialakításában és a források irányításában. A kört bôvíteni kell, s a finanszírozás átalakításával ösztönözni kell a
vállalkozásokat a (felnôtt) szakmunkásképzésben való részvételre. Az utolsó helyek egyikén
állunk ebben az EU-ban.
Az új szakképzési rendszer középpontjába
a munka világa szektorális képviselôi által
szervezett, vállalkozásokra alapozott rendszer-

Tájékoztató
szerû felnôttképzést kell állítani. A mindennapos tevékenység által válnak készségszintûvé azok az ismeretek, amelyek egyben a késôbbi munkaerô-piaci státusz meghatározói is,
pl. a munka közben hozzáférhetôvé tett információ elméleti háttere megkeresése, feldolgozása és értelmezése. A motiváció-, készség és
képességhiány szinte reménytelenné teszi a
hátrányos helyzetû személyek számára a tanulmányaik iskolai keretekben való folytatá-
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sát, illetve a tanulási folyamatuk folyamatosságának megôrzését.
Az 1828 évi röpiratra kapott bírálatok
legtöbbje érzelmi és indulati volt, erre reflektálva írta Széchenyi naplójába azt: „Most kezdôdik tehát az én idôm. Akárhogyan is: Az
erôs ellenáll, a gyenge kétségbeesik.”
Dr. Hajdú László
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A 2010. évi
Európai Vállalkozási Díj
nemzeti fordulójának meghirdetése
A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint az „Európai Vállalkozási Díj projekt
nemzeti koordinátora, meghirdeti az Európai Bizottság által 2005-ben alapított,
2010-ben már ötödik alkalommal kiírt
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Ács Európa Bajnokságról
Bruneck, Dél-Tirol,
2010. 09. 27. – 10. 02.
Az Európai Ács Szövetség által kilencedik alkalommal megrendezet Ács Európa Bajnokságnak ebben az évben a dél-tiroli Bruneck
városa adott otthont. Az Ács Szövetség döntése értelmében a tagországok csapatai számára meghirdetett hagyományos verseny mellett
az idén elsô alkalommal a nem tagországok
csapatai egy un. Meghívásos Versenyre kaptak meghívást. Ezt az új típusú versenyt azzal
a nem titkolt szándékkal hirdették meg, hogy
az igen magas szakmai követelményeket támasztó szakmai megméretetésre az alpesi országok csapatai mellett a jövôben további, el-

sôsorban Skandináv és Közép-Kelet Európai
országokat is bevonjanak. Elsô lépésként
azonban a meghívottak számára a hagyományos versenynél valamivel könnyebb feladatot írtak ki, amelyet a versenyzôknek összesen
tizenhat munkaóra alatt kellett elkészíteniük,
míg a fô verseny résztvevôinek egy jóval
összetettebb makettet elkészítésre 24 munkaóra állt a rendelkezésükre.
A bajnokságon 22 évesnél fiatalabb ács
szakmunkásokból álló háromfôs nemzeti csapatok indulhattak, akik nemzeti válogatóver-
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senyeken nyertek jogosultságot a részvételre.
Az 1994. óta kétévente megrendezésre kerülô
szakmai versenyre az Európai Ács Szövetség
már nem elôször hívta meg Magyarországot,
azonban most elôször vehettünk részt egy háromfôs, teljes csapattal, akik a dánok háromfôs csapatával mérték össze tudásukat.
A program voltaképpen a szakértôk kétnapos megbeszélésével, már hétfôn elkezdôdött, bár a versenyzôk ténylegesen csak szerdán álltak neki a feladat elkészítésének. A
zsûri tagjai a szakértôi megbeszélésen véglegesítették a két kategória versenyfeladatait, valamint a versenyszabályokat és az értékelési
kritériumokat. A zsûri az egyes munkafázisok
befejezést követôen értékelte a versenyzôk
teljesítményét, azaz a zsinórpad elkészítést, a
méretek fára történô felrajzolását, a makett
elemeinek méretre szabását, és a makett
összeállítást külön – külön pontozták. A versenyzôk csak a pontozást követôen folytathatták tovább a munkájukat. A zsûri elsôként öt
elôre meghatározott méretet ellenôrzött le a
zsinórpadon, majd értékelte a rajz és a felrajzolás összképét. A makett alkatrészeinek kimunkálása után a kötések kidolgozását, a fûrészelt felületek tisztaságát, a vésett felületek
egyenletességét értékelték. Végezetül a makett elemeinek összeépítése után 10 méret,
nevezetesen 5 fôméret, és 5 mellékméret ellenôriztek, és értékelték az elkészült makett
összbenyomását is.
A magyar csapat tagjai Bolvári István, Révai Szilveszter és Márton Áron voltak, akik az

ÉVOSZ által a Construma Kiállítás keretében
megrendezett válogatóverseny nyerték el nevezésüket. Szakértôként pedig Dr. Hantos
Zoltán, a NYME adjunktusa vett részt a zsûri
munkájában. Csapatunk szereplésével összességében elégedettek lehetünk, hiszen a Meghívottak Versenyét Bolvári István nyerte,
Márton Áron a negyedik, Révai Szilveszter
pedig ötödik helyezést ért el. A három fiú
eredménye csapatversenyben is elsô helyezést
hozott a dán csapattal szemben. Azonban kritikaként meg kell jegyezni, hogy versenyzôink
számára a rajzolási technika hiányossága jelentette a legnagyobb problémát. A magyar
ácsképzésben sajnálatos módon nagyon gyenge a geometriai ismeretanyag, így a fiatalok
nagyon lassan, és néha hibákat ejtve rajzolnak. Ezáltal viszont annyi idô vesztenek el,
hogy lemaradásukat az alkatrészek méretre vágásánál, és a makett összeépítésénél már nem
tudják behozni. A helyzet javítása érdekében
folyamatos gyakorlásra, és az ábrázoló geometriai háttérismeretek fejlesztésére lenne szükség.
A 9. Ács Európa Bajnokság hivatalos
versenyének gyôztese egy francia, második
helyezettje egy német, harmadik helyezést
pedig egy svájci versenyzô ért el. A verseny
zárónapján egy színvonalas ünnepség keretében történt az eredmények kihirdetése, és
díjak, valamint az értékes tárgyjutalmak áradása.
Dr. Hantos Zoltán (NyME)
Pete Zoltán (ÉVOSZ)
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Új lendületet ad az ICT-kutatásoknak
a Bizottság
Brüsszel, 2010. szeptember 30.
Infokommunikációs (ICT) kutatásokra fordítható, mintegy 780 millió eurós keretprogram részleteit jelentették be Brüsszelben, az
ICT-2010 Digitális Megoldások címû konferencián.
A valaha volt egyik legnagyobb kutatási
tenderét jelentette be szeptember 28-án az
Európai Bizottság. Az EU kutatási programjának keretében 2011-ben 780 millió eurót
fordít a közösség olyan infokommunikációs
kutatások fejlesztésére, mint az internet jövôje, a robottechnológia, az okos és beágyazott rendszerek fejlesztése, a fotonika, valamint az energiahatékonyságot növelô, illetve az egészségmegôrzést és az öregedô társadalom problémáját orvosló technológiák. Ezzel a Bizottság tartja magát ahhoz a korábbi
célhoz, hogy legalább 2013-ig évi 20 százalékkal növelje az infokommunikációs kiadásokat.

keretösszeg a legnagyobb összeg, amelyet a 7.
uniós keretprogramból valaha is folyósítottak.
A 2011-re kalibrált 1,2 millió euróból 220
millió eurót – PPP konstrukcióban, vagyis a
magán és az állami szféra összefogásaként –
már 2010 júliusáig elérhetôvé tettek, támogatva az intelligens autók, a zöld épületek, a
fenntartható gyárak, és az internet jövôjével
kapcsolatos kutatásokat.

„A jövô szempontjából kulcsfontosságú,
hogy több pénzt költsünk ICT-kutatásokra” –
mondta a bejelentést követôen Neelie Kroes,
a Bizottság alelnöke. „A világhírû európai tudósoknak nyújtott uniós támogatáshoz a kedvezményezetteknek jelentôs saját erôt kell
hozzátenniük. Ezek a kutatások az európai
ipar versenyképességet erôsítik” – fûzte hozzá
Kroes.

A most bejelentett keretprogramból 120
millió euró jut majd a hálózatkutatásra és a
digitális média fejlesztésére, valamint az internet szolgáltatási infrastruktúrájának modernizálására. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amelyeket a digitalizálódó társadalom támaszt a következô évtizedben.
Annak érdekében, hogy Európa továbbra is
az elektronikus rendszerek, valamint a fotonikus komponensek egyik vezetô szállítója
maradhasson, további 200 millió eurós kutatási pénzt különít el a Bizottság; mindezzel
az autóipart, a telekom-szektort, az ipari automatizálást, a világítási technológiákat, valamint az egészségipart támogatják. Az egyes
területek egymással összefüggenek: a lézertechnológiákban elért eredmények az optikai kommunikáció fejlesztéséhez vezetnek,
amely pedig az ultragyors internet kiépülését
segíti elô

A 7. keretprogramból 2007 és 2013 között
összesen 9 milliárd eurót fordítanak ICT kutatás-fejlesztésre. A 780 millió eurós kutatási

A legutóbbi bejelentésben foglalt 780 millió euróból 200 millió eurót szánnak az egészségügyi kutatásokra, valamint az öregedô tár-
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sadalommal kapcsolatos fejlesztésekre. Utóbbira már csak azért is nagy szükség van, mert a
60 év feletti európai állampolgárok száma
minden évben 2 millióval növekszik. További
135 millió eurót fordítanak az épületek, a közlekedés, valamint a logisztika hatékonyabb
energiafelhasználásával kapcsolatos kutatásokra.

Az Európán belüli és kívüli egyetemek, kutatóintézetek, kis- és középvállalkozások, nagy
cégek és egyéb szervezetek 2011. január 18-ig
pályázhatnak a kedden nyilvánosságra hozott
keretprogramra. A támogatottak névsoráról
szóló döntést független szakértôk hozzák meg.
Az EU minden évben több mint 15000 ICTkutatást támogat.

Hadat üzen az EU
a késedelmes fizetéseknek
Brüsszel, 2010. október 7.
A kisvállalkozások mûködésében a késedelmes kifizetések gyakran okoznak kellemetlen
pillanatokat. Az EP szakbizottsága által kedden egyhangúlag jóváhagyott tervezet általános szabályként harmincnapos fizetési határidôt állapítana meg.
A kisvállalkozások gyakran kerülnek nehéz pénzügyi helyzetbe amiatt, hogy számláik
ellenértéke késôn érkezik meg. Az ilyen helyzetek kialakulását akarja megakadályozni az a
jogszabály-tervezet, amelyben szeptemberben
közepén jutottak közös nevezôre az EP és a
Tanács képviselôi; a Parlament belsôpiaci bizottsága most ezt hagyta jóvá egyhangúlag.
Barbara Weiler (német, szocialista) témafelelôs szerint a tervezet új fizetési morált vezet be Európában. Általános szabályként elmondható, hogy a magán- és a közszférában is
30 nap lenne az a határidô, ameddig az egyes
szolgáltatásokért, termékekért rendezni kell
majd a számlákat.
Az üzleti vállalkozások közötti ügyletekben, ha mindkét fél egyetért vele, a határidôt
akár hatvan napig is ki lehet tolni. Hatvan
nap utáni kifizetésre csak abban az esetben
van lehetôség, ha ebben az adós és a hitelezô

a szerzôdésben kimondottan megállapodott,
illetve ha az a hitelezôre nézve nem tekinthetô „nagymértékben tisztességtelennek”.
Ami a köz- és magánszféra közötti kapcsolatokat illeti, az EP azért kardoskodott, hogy a
kifizetések határidejét ne lehessen a hatvan
napon túli periódusra kitolni (általános szabályként itt is a harminc napos limit az érvényes), illetve, hogy azt csak abban az esetben
lehessen megtenni, ha a felek „kifejezetten
megállapodtak” abban, és objektív okok azt
indokolttá teszik.
Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó közintézmények egyébként kivételt élveznek majd,
a tagállamok ugyanis azt szerették volna, hogy
esetükben a fizetési határidôt ki lehessen tolni hatvan napig.
Az EP a tárgyalásokon ugyanakkor elérte,
hogy a késedelmes kifizetések esetén fizetendô kamat mértéke megegyezzen a 8 százalékkal megnövelt irányadó kamatlábbal (a Tanács 7 százalékot akart, az EP azonban 9-et).
Késedelmes fizetések esetén a behajtási költségek miatt ezer eurónál kisebb összeg esetén
lehetôség van 40 euró átalánydíj felszámolására is.

Tájékoztató
A tervezet 30 napban szabta meg azt a határidôt is, ameddig vissza lehet igazolni, hogy
az adott termék vagy szolgáltatás megfelel a
szerzôdésben foglalt feltételeknek. Kölcsönös
megállapodás esetén ezt a határidôt ki lehet
tolni, igaz, figyelni kell arra, hogy mindez ne
legyen tisztességtelen a szolgáltatás nyújtójával szemben.
Az új jogszabály a késedelmes fizetésekrôl szóló 2000. évi irányelvet váltja majd
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fel. A Tanáccsal kötött megállapodást még
az EP egészének is jóvá kell hagynia; erre
várhatóan október második felében kerül
sor. Az új direktíva húsz nappal azt követôen lép hatályba, hogy a jogszabályt közzéteszik az EU hivatalos lapjában. A tagállamoknak ezt követôen két évük lesz arra,
hogy az irányelvet átültessék nemzeti jogrendjükbe.
2010 BruxInfo
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Változás a számlázási rendszerben

Egy közelmúltban hatályba lépett jogszabályváltozás megváltoztatta a számlázásra
vonatkozó szabályokat, így megszûnt a jogszabályi különbségtétel a számla eredeti és
másolati példánya közt. A számlát kibocsátóknak azonban ezután is különös körültekintéssel kell eljárnia - hívja fel a figyelmet
a Deloitte.
A nemzetgazdasági miniszter rendelete
szeptember 27-ével hatályon kívül helyezte
azt a rendelkezést, amely szerint "a számlázó
programnak a számla adattartalmának papírra
nyomtatása során biztosítania kell, hogy a
számla eredeti és másolati példánya egymástól
megkülönböztethetô, és eredeti példányként
csak egy példányban legyen nyomtatható" ismerteti a tanácsadó cég hírlevele.
Veszprémi István, a Deloitte Zrt. adópartnere ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet

arra: továbbra is követelmény a számlapéldányok hiánytalan elszámolása, azonban ennek
módjára vonatkozóan nincs hatályos jogszabályi rendelkezés. Emiatt a számla kibocsátója
saját belátása szerint dönthet arról, hogy ezen
követelménynek miként kíván eleget tenni.
Megfelelô módszernek tûnik, ha korábbi eljárását folytatja, így például az egyes számlákon
továbbra is feltünteti a példányszámokat, illetve annak eredeti, vagy másolati jellegét.
Azonban, amennyiben a hatályon kívül
helyezett rendelkezésekbôl indulunk ki, akkor
a számla kibocsátója elméletileg dönthet úgy
is, hogy nem kívánja folytatni a korábbi gyakorlatot, és olyan számítógépes programot alkalmaz, amely a számlapéldányszámok rávezetése nélkül bocsátja ki a számlát. Ez esetben
azonban kérdésként merül fel, hogy az adózó
milyen módon tud eleget tenni a kibocsátott
számlákra vonatkozó szigorú számadás, illetve
a számlapéldányok hiánytalan elszámolására
vonatkozó, továbbra is hatályos követelményeknek.
A fentiek alapján Veszprémi István szerint
az a következtetés vonható le, hogy a számlát
kibocsátóknak a jogszabály adta lehetôségek
kiszélesedése mellett a saját ügymenet sajátosságaihoz igazodva a jövôben is különös körültekintéssel kell eljárniuk a számla elôállítása
során, fokozott figyelemmel a változásokra.
Forrás: vallalkozoinegyed.hu
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Útijelentés
a Magyar Közgazdasági Társaság
48. Közgazdász-vándorgyûlésérôl
2010. szeptember 30 – október 2.
A konferencia címe: Válságkezelés és váltóállítás1
A konferencián a VOSZ képviseletében vettem részt. A konferenciának az adott jelentôs
aktualitást, hogy az ország még mindig válságban lévônek számit, bár ez az egész világra érvényes lehet. Továbbá egy jelentôs politikai
átrendezôdést hozó parlamenti (és azóta önkormányzati) választáson is túl vagyunk. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a gazdaságfilozófiában és gazdaságpolitikában is lényeges változások mennek végbe.
A konferencia két plenáris ülést tartott,
valamint hat szekcióban folytatta munkáját.
A VOSZ profiljából adódóan én a nyitó
plenáris ülésen, valamint a Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés szekció munkájában vettem
részt.
Alábbi tájékoztatásomban nem törekszem
az elôadások teljességének bemutatására, inkább a szakmailag és a VOSZ szempontjából
fontosnak tartott elemeket emelem ki néhány
általam fontosnak tartott elôadás ismertetésén keresztül.
Varga Mihály államtitkár bevezetô
elôadásában kitért ara, hogy az elsô Orbán
kormány gazdaságpolitikája folytathatatlan,
mert az ország gazdasági állapota és a világgazdasági környezet jelentôsen megváltozott.
Az ország gazdasági növekedésének alapvetô kritériumai a munka, a tôke, a föld és a
bizalom. A kormány erôs politikai felhatalmazást kapott, ennek megfelelôen gyorsan és

1

A vándorgyûlés elôadásaii az MKT honlapján megtalálhatók. www.mkt.hu

hatékonyan fog beavatkozni a gazdasági folyamatokba.
A társadalmi folyamatok jelentôsen meghatározzák, korlátozzák a gazdasági növekedési mozgásteret. A foglalkoztatottak száma 3,7
millió fô, a munkanélkülieké 600 ezer fô, az
öregségi nyugdíjban lévôk száma 1,7 millió fô.
A demográfiai ráta 1,35 azaz egyike a legalacsonyabbnak Európában. A munkanélküliség
differenciál, bonyolult kezelést kíván.
A felnôttképzésben is nagy az elmaradás,
mintegy 9%-os az arány, míg pl. Szlovákiában
44% és az EU átlag is 36,1%. A PISA felmérés az elemi készségek esetében Magyarország
jelentôs elmaradását mutatja.
Az ország hat éve a túlzott deficiteljárás
alatt áll. Elemi érdek, hogy ebbôl a sávból kitörjön az ország, mert ebben az esetben minôsítésünk is jelentôsen javul, ezáltal a kockázati felár csökken, tartozásaink kamatterhe
csökken.
A gazdasági teljesítmény a visegrádi 4-ek,
azaz a tényleges versenytársak alatt van.
Nemzetközi stabilitásunk és hitességünk
visszaállítása érdekében ki kell tûzni az Euro
övezetbe való belépésünk programját és dátumát.
A gazdasági növekedés és a versenyképesség helyreállításához csökkenteni kell az adóterhelést, leginkább a munkát terhelô adókat.
Jelenleg a beruházások részaránya alacsony.
Az állami beruházások közel 20 %-ot tesznek
ki a magánberuházások 80%-ot. A „visegrádi
országok ezzel szemben 10%-os állami beruházás mellett 90%-os magánbefektetést tudnak
felmutatni. A foglakoztatási ráta az EU-ban
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64,6 %-os és az EU 2020-as célkitûzése a
75%-os foglalkoztatás elérése. Magyarországon a foglalkoztatás 55,4%-os. Lemaradásunk
jelentôs a fiatalok, az alacsony végzettségûek,
a gyerekes anyák, és az 50 felettiek foglalkoztatásában. Hozzánk hasonló létszámú országokban közel 1 millió fôvel többen dolgoznak.
Az ország külsô finanszírozottsága túlzott. Helyes arány lenne, ha a hazai megtakarítások
fedeznék a lakosság és az állam adóság szolgálatát, míg a külsô finanszírozásra a vállalatok
hitelfelvételének igénye miatt lenne szükség.
Azaz erôsíteni kell a hazai megtakarításokat.
A kormány gazdaságpolitikájának alapelvei a
következôk kell legyenek:
• Egyenlô fontosságú a fôbb egyensúlyi
követelmények teljesítése és folyamatos javítása, miközben növekedési pályára kell állítani a gazdaságot,
• A gazdaságpolitika hitelességének
visszaállítása, mely kihat az ország besorolására, ezúton a kamatokra és így az
állam terheinek csökkenésére, a befektetôk számára vonzóvá válik a terület,
• A költségvetési politika stabilitása, és
transzparenciája,
• Olyan adópolitika kialakítása, amelynek elve a régiós versenyképesség
megteremtése, (társasági adó, jövedelemadó, helyi adók),
• A korszerû, piacképes hitelezési politika kialakítása, a megtakarítások ösztönzése,
• Az euro bevezetésének menetrendje,
azaz idôpont és az odavezetô út meghatározása,
• A hosszú távú növekedés megalapozására, demográfiai intézkedések,
• Az oktatás fejlesztése, elsôsorban a
készségek és képességek, javítása érdekében, a szakképzés jelentôs fejlesztése,
• A jelentôs társadalmi különbségek,
egyenlôtlenségek csökkentése.
Török Ádám úr a fenntartható fejlôdés
szempontjából vizsgálta a költségvetési politika feladatait. A nemzetközi makrogazdasági
környezet kialakulásból és a jelenlegi környezetébôl indult ki. A jelenlegi válságot az adósságválság robbantotta ki, ezt követte a bankok kritikus helyzete és a valuta bizonytalansága is ennek következményeként alakult ki.

Ebbôl fakadóan nagy az óvatosság a piacokon
és a finanszírozás drágább lett és nehezebben
hozzáférhetô. A magyar gazdaság 83%-os
eladósodottságából adódóan az un. Veszélyzónában van, és csak kockázati felárral finanszírozható. A nemzetközi piac a görög válságot
követôen, nem toleráns, miközben figyelôlistán tartja Spanyolországot, Portugáliát és
Írországot is.
A magyar költségvetésnek egy lehetôsége
maradt a kritikus helyzetben, ha növekedési
pályára akarja állítani a magyar gazdaságot:
transzparens költségvetés, a reáladóság szabály
betartása, az un PAYGO elv betartása, azaz ha
valaki kiadást növelô tételt javasol, annak ellentételezési javaslatot is kell adnia!
A Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztés szekcióban Nyikos Györgyi helyettes államtitkár
asszony a fejlesztéspolitikai korlátokról és lehetôségekrôl szólt. Az EU liszaboni statégiája
megbukott. Jelenleg az EU 2020 stratégia építése folyik, amelynek fôbb indikátorai az átlagos 69%-os foglalkoztatás emelése 75%-ra. A
K+F kiadások emelése a GDP 3%-ra, az oktatásból kimaradók 15%-ról 10%-ra csökkentése, a felsôfokúan képzettek 31%-ról 40-ra való megemelése. A társadalmi különbségek
csökkentése.
Jelenleg a magyar gazdaság négyes deficitben van. Ez az államháztartási hiány, a fizetési mérleg hiány, a gazdaság teljesítmény hiánya és az alacsony hozzáadott érték, továbbá a
tudásmérleg hiány.
A fejlesztés lehetôségei: Az EU források átcsoportosításával 2013-ig magyar hatáskörben
átcsoportosítható 1800 milliárd Ft. A hazai
fejlesztési források jelenleg nagyon szétforgácsoltak, a költségvetés különbözô fejezeteiben
és soraiban találhatók, hatékonyan nem felhasználhatók. Ez a forrás kb. 30-50 milliárd Ft.
A fejlesztési források hatékonyabb felhasználását az intézményrendszer korszerûsítésével, a tervezés, a projektgenerálás, döntéshozatal a támogatás koncentrálásával, ugyanakkor
a regionalitás fenntartásával lehet javítani.
Szepesi Balázs úr az NGM stratégiai államtitkárság titkárságvezetôje a Széchenyi Terv
(USZT) kiindulópontjairól beszélt. Az USZT
nem csak arról szól, hogy hol a pénz és ki
mennyit kaphat belôle. Nem csak a GDP növelés, de elsôsorban a nemzetgazdasági straté-
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giai célok kitûzése és támogatása. Célja az
EU-s támogatások fokuszálása, a növekedés
beindítása, az állami szerepvállalás korlátozása, de a szabályozás fenntartása. Ennek megfelelôen kitörési pontok a következôk: A KKV
szektor fejlesztése bizonyos prioritások mentén, csökkentendô a gazdaság dualitását, a
korlátozó adminisztratív terhek csökkentése,
az innováció bátorítása, támogatása, a kockázat részbeni átvállalása.
Az EU források elosztásának fô problémái:
a rendszer bonyolultsága, a pályázatok életszerûtlensége, a külsô érdekek és elvárások teljesítése a nemzetstratégiával szemben, valamint
az egyértelmû célrendszer hiánya.
Az USZT fontos eszközrendszere a folyamatos konzultáció a kormányzat és az igénybevevô vállalkozások és egyéb felhasználók
közt. Az igenbevevôkkel szemben támasztott
egyértelmû követelmény, hogy a támogatás
révén megvalósított projektek addicionális
teljesítményt mutassanak fel.
Palócz Éva a KOPINT-TÁRKI vezérigazgatója bemutatta legutóbbi kutatásuk eredményeit, amelyet 63 ezer KKV között végeztek 2003-2007 közti idôszakban. Csak azok a
vállalkozások szerepeltek benne, amelyek a
vizsgált teljes periódusban ténylegesen tevékenykedtek. Ezen vállalatok közel fele növekedett, másik fele stagnált, vagy csökkent.
Fôbb megállapítások: a növekedés motorja az
export volt a KKV szektorban is, ott volt érdemi növekedés, ahol hitelforrások rendelkezésre álltak és igénybe is vették, a legkritikusabb helyzetben a kisvállalatok vannak, a külföldi tôkével mûködô vállalatok lényegesen
jobb feltételekkel rendelkeznek, mint a tisztán hazai tulajdonúak.
A gazdaságpolitika számára a következô
megfontolandó szempontok ajánlatosak:
• A hitelfelvétel a növekedés fontos forrása, ezért a hitelcsatornák bedugulása
akadályozhatja a növekedési képességgel bíró vállalatok növekedését;
• A gazdaságpolitikának a növekedési
ambícióit már bizonyító kkv-kra figyelnie kellene. A Nemzeti Fejlesztése
Terv átstrukturálása a kkv-k irányában
nem jelentheti a fejlesztési pénzek
szétaprózását, hanem a jelentôs növekedési potenciállal rendelkezô kisvál-
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lalatokra való koncentrálásra van
szükség.
• Az export a legfontosabb kitörési
pont, ezért a kivitel támogatása nemkonvencionális eszközökkel segítheti a
növekedni képes vállalatok lehetôségeit. Az exporttámogatás nem csak
pénzbeli támogatást jelent, hanem tanácsadást, piackutatást, partnerkeresést, külkereskedelem-technikai stb.
segítséget.
• Mindezt megoldhatja kereskedôházak
létrehozása, amelyek elvégzik a
klasszikus külkereskedelmi feladatokat, amelyekhez a kkv-k nagy része
nem ért. Kezdetben állami részvétellel,
késôbb tisztán magángazdasági alapokon.
Csuhaj Imre úr a START Tôkegarancia
Zrt elnöke ismertette az EU-s források szerkezetét. Megismételte, hogy közel 1800 milliárd
Ft fejlesztési forrás áll rendelkezésre. Kihangsúlyozta, hogy a súlypont eltolódik a visszatérítendô, vagy kombinált támogatások irányába, a hazai források rendelkezésre állítása fókuszba kerül, meghatározó indikátor lesz a
foglalkoztatás bôvítésére irányuló projekttámogatás.
Az állam tudatosan elôsegíti a piacépítést,
amelynek irányai a nemzetközi piac, a hazai
multi cégek, az állami, önkormányzati megrendelések, a lakosság, valamint a KKV
együttmûködés.
Az EU források felhasználási lehetôségei a
GOP új célokra történô átcsoportosítása, a
JEREMIE pénzügyi eszközeinek átstrukturálása, az ESZA források felhasználása vállalkozásfejlesztési célokra, a hazai pénzügyi aktivitás bôvítése az MFB csoporton keresztül, az un
visszaforgó alapok hatékony mûködtetése.
A Közgazdász Vándorgyûlésen, a szekciókban és az informális vitákban jelentôs teret
szenteltek az aktuális gazdaságpolitikai kérdéseknek, is azaz a kormány következô lépéseinek, a költségvetés bevételi és kiadási terveinek, valamint a bér és foglakoztatási intézkedéseknek. Persze ennek kapcsán felvetôdött a
kormány hazai és nemzetközi mozgásterének
korlátai is.
Tardos János

Tájékoztató
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Üzleti hírek

EXPORT LEHETÔSÉGEK

1500 tonna nyers glicerinre van szüksége, de
desztillált glicerin iránt is érdeklôdik.

10-17/E/CZ-1
Cseh cég Magyar finomított, szagtalanított
palackozott (1 literes kiszerelés) étkezési napraforgó olaj termelôktôl való beszerzésében
érdekelt. Igényelt mennyiség: 500 ezer palack/hó. Szállítás: Cseh Köztársaságba.

10-17/E/UA-2

10-17/E/FR-1

IMPORT

Francia cég UHF TV antenna gyártó cégeket
keres. Az érdeklôdôknek fotót küldünk.

10-17/I/CN-1

Ukrán Herszon megyei vállalkozó saját részre
venne 16 méter széles Heliofol mezôgazdasági
fóliát.

10-17/E/FR-2

Kínai optikai gyártó cég termékeit kínálja
eladásra: lencsék, prizmák, tükrök, objektívek, stb.

Francia cég alumínium öntéssel- és kovácsolással foglalkozó magyar cégeket keres.

10-17/I/CN-2

10-17/E/GR-1
Athéni cég inox orvosi felszereléseket keres
kórházak, klinikák, orvosok részére.
Kereskedôk, gyártók is érdeklik.

10-17/E/HR-1
Horvátországi cég kovácsüzemekkel (kovácsmûhelyekkel) keresi a kapcsolatot.

Kínai gyártó cég igényes jó minôségû termékeit kínálja eladásra: papír ajándék dobozok,
bevásárló táskák, papír csomagolási termékek.

10-17/I/SK-1
Szlovák kereskedô cég kizárólagos forgalmazót keres Indiából importált természetes kozmetikumainak (szappanok, samponok, stb.)
magyarországi terítéséhez.
10-17/I/UA-1

10-17/E/UA-1
Desztillált glicerint gyártó vegyipari vállalat
beszállítót keres biodízelt, glicerint gyártó magyar gyárak körében. Saját termeléséhez havi

Agráripari cég „SIZAM” márkanevû új, környezetbarát biológiailag hatékony növekedésserkentô szereket kínál. Felhasználási terület:
mezôgazdasági növénytermesztés. Bôvebb információt a cég honlapja tartalmaz.

Tájékoztató
10-17/I/UA-2
Sporteszközöket és berendezéseket gyártó harkovi cég termékei M.o. értékesítésében érdekelt. Termékei alkalmasak tanintézmények
(általános-felsôfokú) sportlétesítményeinek
felszerelésére is. Bemutatkozó levele mellékelve.
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perspektivikusnak számító régiójában 100 ha
iparterületen, már folyamatban van egy nagykereskedelmi agrárpiac építési projektje megvalósítása. Mivel a projekt nagyszabású s annak megvalósításához meglévô pénzeszköze
nem elegendô, külföldi tôkebefektetés bevonásában érdekelt. A cég bemutatkozó levelét
megküldjük.

10-17/I/UA-3
KÖZBESZERZÉSEK
Környezetvédelmi vállalkozás M.o. vállalatok, egyéni vállalkozók és fizikai személyek részére kínál ingyenes és térítéses hirdetési lehetôségeket az általa üzemeltetett orosz nyelvû
„Mir othodov” szakmai portálon.

A kormányzati és közületi beszerzések - közkeletû nevükön - közbeszerzések a világ minden országában igen jelentôs volument és értéket képviselnek. Egyedül az Európai Unióban a közbeszerzések értéke közel 1800 milliárd euró, vagy másképpen az EU össz GDPjének kb. 16%-a.

VEGYES
10-17/V/RO-1
Kolozsvári cég beton, vasbetongyûrû és más
betontermék gyártásának bôvítéséhez magyarországi befektetô partnert keres.

10-17/V/SK-1
Szlovák cég tanácsadó szolgáltatásait ajánlja
fel olyan magyar vállalatoknak, amelyek
Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Bulgáriában,
Horvátországban, Szlovéniában vagy Szerbiában szeretnének tevékenykedni, fiókot létrehozni, stb. A szolgáltatások körébe beletartozik: könyvvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés,
pénzügyi és ERP megoldások bevezetésének
elôsegítése (SAP, MS Dynamics Navision, helyi szoftverek), illetve komplett vállalatalapítási folyamatok koordinálása.

10-17/V/UA-1
Kijev megyei befektetési vállalkozás üzleti
partnert, befektetôt keres európai színvonalú
nagykereskedelmi agrárpiac létrehozásához
és üzemeltetéséhez. Jelenleg, Ukrajna egyik

A magyar gazdasági kormányzat igen nagy
jelentôséget tulajdonít annak, hogy a magyar
vállalkozók is minél nagyobb mértékben részesülhessenek a közbeszerzési eljárások nyomán megvalósuló áru- és szolgáltatásforgalomban. Az ITD Hungary ezért - a külgazdasági irodák segítségével - összegyûjti és honlapján közzéteszi számos ország közbeszerzési
szabályozását, valamint a magyar szállítók
szempontjából leginkább érdeklôdésre számottartó pályázatok címszerû leírását és a
részletesebb információk feltalálási helyét.
Bôvebb információ:
http://www.itd.hu/engine.aspx?page=
uzleti_lehetosegek

KÖZÉRDEKÛ
Kazahsztáni befektetési lehetôségek
A budapesti kazah nagykövetséggel együttmûködve tájékoztatjuk a kazahsztáni befektetési lehetôségekrôl az érdeklôdô magyar
vállalkozókat, befektetôket.
• Kiváló feltételeket kínál befektetésre,
cégalapításra a kazahsztáni speciális

Tájékoztató
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gazdasági övezet (Special Economic
Zone,SEZ). A 200 hektáros teljes infrastruktúrával ellátott szabadkereskedelmi övezet nemcsak adóelônyöket
kínál, hanem a textilipar teljes vertikuma (gyapotfeldolgozástól-készruha)
mûködik az övezetben.
• További befektetési lehetôségek az ország bányászatában (kimagasló készle-

tek:króm,magnézium,vasérc,réz,ólom)
és a fémfeldolgozásban.
• Turisztikai projektek.
További információ:
Szatmári János vezetô tanácsadó,
ITD Hungary
e-mail: janos.szatmari@itd.hu
vagy tel: 30/938-47-31.

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

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

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

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

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

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

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

Telefon
99-505-445
96-618-650
96-564-439
99-328-004
96-524-704
96-327151
96-420-677
96-470-097
96-523-017
96-595-252
96-593-307
96-576-264
99-506-635
96-561-245
96-518-460
54-402-230
52-384-110
52-422-767
54-460-137
49-540-730
52-573-035
46-507-918
36-514-516
36-511-079
37-312-070
37-541-911
56-513-475
57-505-450
56-350-410
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Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
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
www.voszborsod.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: 96/319-875)
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

9700 Szombathely

8200 Veszprém

8800 Nagykanizsa

1066 Budapest

1158 Budapest

Tolna

Vas

Veszprém

Zala

KVBSZ

Bp.i Regionális

Duna u. 55.

FUVOSZ-Bpest

Késmárk u. 7/b

Teréz krt. 38. I/118.

Király u. 14. I/109.

Szentpéteri kapu 80.

Budafok–Tétény 1221 Budapest
Mária Terézia u. 60.
Ált. Ipartestület
ZRVA
3980 Sátoraljaújhely Rákócui út 18.

1215 Budapest

72-227-800

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

47-523-093

1-229-3801

1-425-2078

46-413-643

1-414-0660

1-302-4706

93-317-733

Budapest u. 8. III.em. 315. 88-420-710

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

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.

Tel.

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

Kürti Péter

Uzonyi Krisztina

Graffelner Katalin

Széplakiné Végh Tímea

Szakács Józsefné

Paulik Mihályné

Bera Melinda

Kosztolányi Anikó

Irodavezetô

zrva@t-online.hu

Fekete Ferencné

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%

Kedvezmények
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CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

InfoRegister Bt.

1113 Budapest,
Elek u. 8.

(06-30)
937-4172

(06-1)
284-0732

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

Horfer Serleg

Magyar Sport Háza
1146 Budapest,
Istvánmezei út 1–3.
sporthaza@horferserleg.
axelero.net
Városi Sport és
Szabadidôközpont
7100 Szekszárd,
Keselyûsi u. 2.
sporthaza@horferserleg.
axelero.net

(06-1)
460-6933

(06-1)
460-6933

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

(06-74)
416-417

(06-74)
416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 4/c

(06-1)
309-7560

(06-1)
309-7561

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

Micro-2000 Oktatási,
Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest,
Vörösmarty u. 2.

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

(06-1)
280-6509

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

Foltech Kft.

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

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

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

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

Comline Budapest Kft.

Varga Márfy Kft.

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

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

LafiSOFT 2001 Bt.
Könnyû- és
Élelmiszeripari
szoftverfejlesztések

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

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

G & O Kft.

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

(06) 20
9411-357

1134 Budapest,
Angyalföldi út 17. I/27.

(06)-70
381-3172

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét,
Áfonya u. 53.

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

(06) 76
321-202

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

Hotel Unió

1077 Budapest,
Dob u.73.

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

(06-1)
479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

Equinter Kiadó Bt.

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

(06)-36
411-201

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

KEDVEZMÉNY

5%
10%

10%

10%

5-10%

11%
50 ezer Ft
felett
12-21%

15%

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

15–25%

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

10%

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

10–20%

Anyag:
5%
Díj:
10%
10%

Kedvezmények
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ARUNDO
Tanácsadó Kft.

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

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

(06-28)
386-692

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

8000 Székesfehérvár,
Sarló u. 11/a.

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

Sunshine Colors Kft.

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%

Kedvezmények
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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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