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2010. december 3-án
újra Prima Primissimákat
választ a VOSZ Elnöksége
és a Prima Primissima
Alapítvány Kuratóriuma

Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony,
az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete
részt vett a VOSZ Elnökségének 2010. november 9-i ülésén
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Hirdetés

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

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

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

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

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

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

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

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

✄

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

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

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

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

……………….............………..
cégszerû aláírás
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Prima Primissima 2010

A Prima Primissima díjat Demján Sándor, a VOSZ Elnöksége támogatásával
2003-ban alapította, amelynek keretében évenként 10 kategóriában 700 000
euró értékû díj kerül kiosztásra. Célja a hazai tudomány, kultúra és mûvészet
kiemelkedô képviselôinek pártoktól független támogatása, díjazása, valamint a
nagyközönség figyelmének felkeltése kulturális, tudományos értékeink iránt.
A kategóriánként 3–3 személy már biztosan legalább Prima Díjas, egyúttal Prima Primissima jelölt.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Elnöksége és a Prima
Primissima Kuratóriuma a Vállalkozók Napja rendezvénysorozatának alkalmából tartott ülésén közvetlenül a Prima Primissima Díjátadó Gálaest elôtt, közjegyzô jelenlétében titkos szavazással dönt kategóriánként a 2–2 Prima díjas és
kategóriánként 1 Prima Primissima díjas személyérôl (Mûvészetek Palotája,
2010. december 3.
Minden kategóriában tehát 1 Prima Primissima Díjat (50 ezer euró) és 2 Prima
Díjat (10 ezer–10 ezer euró) ítélnek oda.
Közönségdíj: A tíz kategóriában jelölt személyek közül, a kommunikációs kampányt figyelemmel kísérôk telefonon, sms-ben, szavazólapokon és online szavazhatnak a jelöltekre. A 30 jelöltbôl a leadott szavazatok alapján kerül ki a Közönségdíj nyertese, aki szintén 50 ezer euró díjazásban részesül, melyet Dr. Csányi Sándor ajánlott fel magánvagyonából.
A Közönségdíj nyertesére szavazók között egy db személygépkocsit sorsolnak ki.

3

Szervezeti Hírek

4

A 2010. évi Prima díjasok (Prima Primissima jelöltek) névsora kategóriánként:

MAGYAR IRODALOM
Czakó Gábor Csaba
Író.
A Várkonyi Krónika, a Luca néni föltámadása,
az Eufémia, az 5 kötet Magyar Rémmese,
az Adorján és Seborján, a Megváltó szerzôje,
több lap szerkesztôje.
A Beavatás címû tv-s esszésorozat készítôje.
Munkásságát József Attila-díjjal is elismerték.

Gergely Ágnes
Író, költô, mûfordító.
Az Ajtófélfámon jel vagy, A tolmács, a Stációk,
az ôrizetlenek szerzôje.
James Joyce és Dylan Thomas mûveit
fordította magyarra.
Összegyûjtött versei az Útérintô címû
kötetben jelentek meg.
Kossuth-díjas.

Moldova György
Író.
A Ha jönne az angyal…, a Malom a pokolban,
Az elbocsátott légió, Negyven prédikátor szerzôje.
Több riportkönyvet írt:
Akit a mozdony füstje megcsapott,
Bûn az élet, a Szabadíts meg a gonosztól!.
A hazai szatíra meghatározó alkotója.
Kossuth-díjas.
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MAGYAR SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZET
Jancsó Miklós
Filmrendezô.
Az Oldás és kötés, a Szegénylegények,
Fényes szelek, a Kék Duna keringô,
Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten
és az Oda az igazság rendezôje.
A Cannes-i és a Velencei fesztiválon is elismerték.
Kétszeres Kossuth-díjas.

Koltai Lajos
Operatôr, rendezô.
Legendás filmek fûzôdnek nevéhez:
a Megáll az idô, az Angi Vera, a Találkozás Vénusszal,
és a Csodálatos Júlia operatôre.
Elsô rendezése a Kertész Imre Nobel-díjas mûve
alapján készült Sorstalanság volt 2005-ben.
Az Oscar-díjas Mephisto operatôre.
Kossuth-díjas mûvész.

Sándor György
Egyszemélyes színház:
író, rendezô, elôadómûvész – humoralista.
15 önálló estet mutatott be, 12 könyve jelent meg.
Legemlékezetesebb tévés alakítása
a „Burda-szabásmintás“.
Fôbb kitüntetései:
Jászai-díj, Magyar Örökség-Díj, Tisztikereszt,
Középkereszt.
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MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET
Farkas Ádám
Szobrászmûvész.
Kôvel, bronzzal és fával dolgozik.
Több egyéni kiállítása volt itthon és külföldön.
Fôbb alkotásai: a Szentendrei Köszöntôszobor,
A Föld ereje, a Kôemlék a jövôbôl, Az erô nyoma
és a Recski emlékmû.
Munkácsy-díjas, érdemes mûvész.

Haraszty István
Szobrászmûvész.
A hazai mobil szobrászat közkedvelt alkotója.
Rendszeresen résztvevôje hazai
és külföldi kiállításoknak.
Fôbb alkotásai: Mintamadár, Fügemagozó,
Agyágyú, Stemplire várva és a Deák Dénes-szökôkút.
Kossuth-díjas alkotó.

Kubinyi Anna
Textilmûvész.
Egyéni szövéstechnikája: plasztikus textil.
Korábban a természet jelenségei, ma az ôsi
és népmûvészeti hagyaték motívumkincse inspirálja.
Fôbb mûvei: Gyökerek, Erôvonalak, Ezeréves Fa,
Erdélyi Töredék, Székelykapuk,
Kôrösi Csoma Emléktextil.
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MAGYAR TUDOMÁNY
Rubik Ernô
Építészmérnök, feltaláló.
A Magyar Mérnök Akadémia örökös tiszteletbeli
elnöke, a Rubik Stúdió igazgatója.
Nevéhez több logikai játék – a Kígyó,
a Bûvös négyzetek – fûzôdik.
A világszerte ismert és népszerû
Rubik-kocka feltalálója.
Kossuth-díjas alkotó.

Tulassay Tivadar
Gyermekgyógyász.
A SOTE I. sz. Gyermekklinika vezetôje.
2003 óta az egyetem rektora.
A születés utáni adaptáció élettanáról
és a koraszülöttség késôi hatásairól végzett
kutatásai nemzetközi hírûek.
Munkásságát Gábor Dénes-díjjal is elismerték.

Vékás Lajos
Széchenyi-díjas jogász professzor,
akadémikus, jogászgenerációk nevelôje,
1990–93 között az ELTE rektora.
Több európai egyetem vendégprofesszora,
a Hamburgi Egyetem díszdoktora.
Kutatási területei: magyar- és összehasonlító
polgári jog, nemzetközi magánjog.
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MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS
Dávid Katalin
Széchenyi- és Magyar Örökség-Díjas
mûvészettörténész.
Több száz tanulmány és könyv szerzôje.
Leghíresebb munkái a keresztény ikonográfia
és bibliai jelképek világát tárják fel.
Egyházi munkásságát a Vatikán
pápai Aranykereszttel ismerte el.

Dévény Anna
Gyógytornász, mûvészi torna szakedzô.
A nevét viselô módszer kidolgozója,
amely a mozgássérülések valamennyi területén
kimagasló eredményeket mutat fel.
A róla elnevezett alapítvány vezetôje.
Batthyány-Strattman László-díjas.

Keserü Katalin
Mûvészettörténész, egyetemi tanár.
Vezette a Mûcsarnokot és az Ernst Múzeumot.
Kiállításai, könyvei és más megnyilatkozásai
a 19–20. századi magyar mûvészet értékeit tárják fel.
Széchenyi-díjas, az Európai Tudományos
és Mûvészeti Akadémia tagja.
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MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÔMÛVÉSZET
Balázs Mihály
Építész, egyetemi docens.
Fôbb középületei: katolikus templomok Budapesten,
Kazincbarcikán, Fehérgyarmaton, Sopronban
és Gyôrben, egyetemi épületek Budapesten
és Nyíregyházán, a MATÁV Igazgatási Központja
Budapesten, a Pécsi Tudásközpont.
Kossuth-díjas alkotó.

Nagy Tamás
Építész.
Elsôsorban templomok és iskolák tervezôje.
Válogatott munkái:
Evangélikus templom Dunaújvárosban
és Balatonbogláron,
Római katolikus templom Gödöllôn
és az Aszódi Evangélikus Gimnázium.
Munkásságát Ybl Miklós-díjjal is elismerték.

Varga Levente
Építész.
Középületeket, fôként oktatási-nevelési
és egészségügyi épületeket tervez.
Fôbb alkotásai: a Pestújhelyi Kórház sebészeti épülete
Tomay Tamással, a debreceni Szívsebészet,
a pécsi Kardiológia új épületei Csikós Zoltánnal.
Kossuth-díjas.
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MAGYAR SAJTÓ

Heltai Péter
Televíziós újságíró, producer, könyvkiadó.
Évekig az MTV vezetô munkatársa.
Az InfoRádió és a Budapesti Kommunikációs
Fôiskola egyik alapítója.
Több könyv szerzôje, kiadója.
Kamera Hungária és Filmszemle- fôdíjas.
Pro Minoritate-díjas.

Kiss Róbert Richárd
Turisztikai szakújságíró.
155 országban forgatott útifilmet,
rangos turisztikai lapok szakírója.
Számos könyve jelent meg.
A Tv2 Világszám Magazinjának házigazdája,
és az InfoRádió Világszám mûsorának
szerkesztô-mûsorvezetôje.
Pulitzer-emlékdíjas.

Veiszer Alinda
Mûsorvezetô.
Záróra címû mûsorában több, mint félezer
mélyinterjút készített.
Volt a Kultúrház, a Miért? címû történelmi magazin,
a Nyugat 100 és a Radnóti 100 éve címû sorozat
házigazdája is.
Munkáját többek között Junior Prima-díjjal is
elismerték.
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MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELÔDÉS
Baán László
A Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatója.
Vezetése alatt az intézmény mûködése
teljesen megújult, s korszerû, európai rangú
múzeummá vált.
Vonzó kiállításaival új utakat nyitott
a közönség felé, így a világ 50 leglátogatottabb
kiállítóhelye közé került.

Csík Zenekar
A Magyarországon immár 22 éve mûködô
Csík Zenekar a magyar népzene
hiteles tolmácsolója.
A népzenét és a könnyû mûfajokat
egyedi módon ötvözi.
Számtalan lemeze jelent meg,
legutóbb, 2010-ben a Szívest Örömest címû.
Az együttes Magyar Örökség-Díjas.

Nyírség Néptáncegyüttes
1984 óta az ország egyik legjelentôsebb,
Csokonai-Díjas és Megyei Prima Díjas tánccsoportja.
Célja a néphagyományok ôrzése, újraalkotása.
Az elmúlt évtizedekben kifejlesztette
a ma már „Nyírség Mûhely” néven emlegetett
pedagógiai rendszert.
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MAGYAR ZENEMÛVÉSZET
Érdi Tamás
Zongoramûvész.
Mozart CD-éi külföldön is sikert arattak.
Schubert szólólemezéért Gundel-díjjal jutalmazták.
Chopin CD-jét 2004-ben adták ki.
25 országban adott koncertet.
Itthon szinte minden szimfonikus zenekarral
fellépett.
Junior Prima-díjas.

Magyar Rádió Gyermekkórus
A 7–16 éves gyerekekbôl álló,
Bartók-Pásztory-díjas,
Grammy-díjra is jelölt kórus 55 éve,
széles repertoárjával különleges szerepet tölt be
a zenei életben.
Rendszeresen fellép rangos európai fesztiválokon is,
számos CD, rádió és TV felvételt készít.

Tokody Ilona
Világhírû operaénekesnô,
az Operaház Örökös Tagja.
A világ nagy operaházaiban, koncerttermeiben
lépett fel.
Híres szerepei: Melinda, Mimi a 3 Tenorral,
Leonorák, Aida, Liú, Desdemona.
Állami díjak mellett Kossuthés Bartók–Pásztory-díj birtokosa.
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MAGYAR SPORT
Buzánszky Jenô
Labdarúgó, edzô.
Olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes,
negyvenkilencszeres válogatott.
Az Aranycsapat tagja volt.
Játszott az 1953-as angolok elleni legendás,
világraszóló találkozón.
A Magyar Labdarúgó Szövetség volt alelnöke.
Széchenyi-díjban részesült.

Erdei Zsolt
Ökölvívó.
Amatôrként olimpiai bronzérmes,
világbajnoki aranyérmes,
kétszeres Európa bajnoki aranyérmes.
Profiként két súlycsoport világbajnoka volt.
2010-ben a Magyar Ökölvívó Szakszövetség
az Év profi bokszolója elismerést
adományozta neki.

Monspart Sarolta
Tájfutó, sífutó, mesteredzô, sportvezetô.
14-szeres magyar bajnok és világbajnok tájfutó.
Sífutásban hatszoros magyar bajnok.
Az elsô nô Európában, aki 3 órán belül futotta
a maratoni távot.
Élsportoló kora óta hirdeti mindnyájunknak:
Mozdulj!
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Tájékoztató a VOSZ Elnökségének
és Ellenôrzô Bizottságának
együttes ülésérôl

Idôpont:
2010. november 9. 10.00 óra
Helyszín:
WestEnd Hilton Budapest
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Jelenlét:
jelenléti ív szerint

3. Elôterjesztés az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím adományozására
Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató
4. Egyebek

Határozatok

Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi
nagykövete, Eleni Tsakopoulos Kounalakis
asszony megtisztelte jelenlétével ülésünket és
a napirendek elôtt rövid tájékoztatót tartott a
testületi tagoknak. A nagykövet asszony hozzászólásában méltatta hazánk és az Amerikai
Egyesült Államok kiváló kapcsolatát és felhívta a figyelmet a két ország gazdasági
együttmûködésének lehetôségeire és fontosságára. Hangsúlyozta, hogy az USA magyarországi befektetôi hisznek országunkban és a jövôben újabb invesztíciók is várhatók.

2010.11.09./1.
Gablini Gábor és Dávid Ferenc tájékoztatást
adott az elôzô testületi ülés óta végzett fontosabb munkákról. A tájékoztatót az Elnökség
egyhangú szavazással elfogadta.

A testületi ülés napirendi javaslata

2010.11.09/3.
Az Év Vállalkozója kitüntetô cím adományozására vonatkozó elôterjesztést az Elnökség
egyhangú szavazással elfogadta.

1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett
munkáról
Elôadó: Gablini Gábor helyettes
soros elnök
Dávid Ferenc fôtitkár
2. A VOSZ álláspontja az Új Széchenyi Terv
vitairatról („A talpra állás és felemelkedés
fejlesztéspolitikai programjáról”)
Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök
Chikán Attila, a VOSZ
Gazdaságpolitikai Bizottság
elnöke

2010.11.09./2.
A testület ismételten napirendre tûzte, megvitatta és véglegezte a Szövetségnek az Új
Széchenyi Terv vitairatról készített álláspontját. Az idevonatkozó határozat egyhangú szavazással került elfogadásra.

2010.11.09/4.
A VOSZ Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szekció megalakulását a testület
egyhangú szavazással jóváhagyólag tudomásul
vette.

Kmf.
Dr. Dávid Ferenc
fôtitkár
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Tájékoztató
a legutóbbi testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról
2010. szeptember 14. – 2010. november 9.

1. Szeptember 16-án Jász-Nagykun-Szolnok
megyében került megrendezésre a 2010.
év elsô Megyei Prima díjátadó gálája. A
rendkívül igényes, magas színvonalú rendezvényen a térség vállalkozóin kívül
részt vettek: a VOSZ ügyvezetô elnöke,
soros elnöke, megyei- és szekcióelnökök,
a titkári szervezet vezetôi, Szlovénia
nagykövetasszonya, számos önkormányzati tisztségviselô is.
2. Szeptember 20-án a VOSZ ügyvezetô
igazgatója részt vett a VOSZ Sportvállalkozási Szekció elnökségi ülésén, ahol a
Széchenyi Kártya Program ismertetése és
az ezzel kapcsolatos kérdések tisztázása
fontos napirendi pontként szerepelt.
3. Szeptember utolsó napjaiban folytattuk a
Széchenyi Kártya Program népszerûsítését szolgáló rendezvénysorozatot. Kecskeméten, Szegeden, Pécsett és Szekszárdon tartottunk nagy érdeklôdéssel kísért
fórumot.

6. Október 11. napján a VOSZ felhívást intézett az üzleti szféra képviselôihez a vörös iszap károsultjainak megsegítése érdekében.
7. Október 14. napján a Parlament Felsôházi termében - az OTSZ-szel közösen - tartottuk a "Szövetkezeti Bankok és a Kis és Középvállalkozások 3. Európai Fóruma" címû rendezvényt. A konferencián
beszédet mondott a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke is.
8. Október 18-án ülést tartott a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága. Napirend: Az
Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos VOSZ
álláspont véglegezése
9. Október 18-án és október 19-én a KAVOSZ Zrt.-vel közösen kétnapos szakmai továbbképzést szerveztünk a VOSZ
Irodák és a VOSZ pontok munkatársai
részére.

4. Október 1-jén elindult a VOSZ Borsod
megyei internetes oldala a www.voszborsod.hu címen.

10. Október 21. napján levélben jeleztük a
nemzetgazdasági miniszternek, hogy az
ágazati különadóról szóló - már elfogadott - törvényt pontosítani kell.

5. Október 6-án a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése kapcsolatépítô találkozón
vett részt Szlovénia hazánkba akkreditált
nagykövetével és elsô ügyvivôjével.

11. Október 22-én megrendezésre került a
Somogy Megyei Prima díjátadó gála,
ahol a térség vállalkozói, valamint mûvészei, tudósai, közéleti személyiségei
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töltöttek együtt egy színvonalas estét és
adóztak a magyar géniusz elôtt.

kedelem Napja, "Verseny, Foglalkoztatás, Kereskedelem" címmel.

12. Október 22-én megkezdôdött az adó -és
járuléktörvényeknek az OÉT fórumán
történô megtárgyalása, november 5. napján a 2011. évi bérekrôl is konzultált a
plenáris fórum.

17. November 4-én tárgyalást folytattunk a
Magyar Szerkezetépítô Vállalkozók Szövetsége vezetôivel, a szervezet VOSZhoz való csatlakozásáról.

13. Október 25-én megbeszélést folytattunk
Kemény Péter úrral, aki a VOSZ delegáltja az újjáalakult Közbeszerzések Tanácsában.
14. Október 26-án és október 27-én kétnapos szakmai fórumot szervezetünk a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba
delegált VOSZ képviselôk, a megyei és
szekció elnökök részvételével.
15. A VOSZ október 31-én együttmûködési
megállapodást kötött a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Elômozdításának Kínai Tanácsával (China Council for the
Promotion of International Trade,
CCPIT). A megállapodást a VOSZ részérôl Demján Sándor írta alá Sanghajban.
16. November 3. napján hatodik alkalommal
került megrendezésre az Európai Keres-

18. November 5-én megrendezésre került a
Gyôr-Moson-Sopron megyei Prima díjátadó gála, amely mára a térség kiemelkedô kulturális és közéleti rendezvényévé nôtte ki magát.
19. A beszámolási idôszakban hat alkalommal készítettünk elektronikus hírlevelet, amely széles körben került terjesztésre.
20. Megnyitottuk legújabb VOSZ pontunkat a Haller utcában, amelynek fô profilja a Széchenyi Kártya Program termékkörének forgalmazása a térség vállalkozóinak körében, erôsítve ezzel a Szövetség jelenlétét Budapesten.
Budapest, 2010. november 8.

Dávid Ferenc
fôtitkár

Perlusz László
ügyvezetô igazgató
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A VOSZ
Együttmûködési Megállapodást írt alá
a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanáccsal

2010. október 31-én Sanghajban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és hivatalos delegációja jelenlétében Demján Sándor,
a VOSZ ügyvezetô elnöke együttmûködési
megállapodást irt alá Wan Jifei-jel, a Kínai
Kereskedelemfejlesztési Tanács elnökével.
A dokumentumban a két fél delegációk
cseréjét, információk kölcsönös áramoltatását
vállalja annak érdekében, hogy a két ország illetve a két szervezet tagjai közötti gazdasági és
befektetési kapcsolatok tovább fejlôdjenek.

Az aláírást követô kétoldalú megbeszélésen
Demján Sándor és Wan Jifej abban is megállapodott, hogy 2011-re munkaprogramot dolgoznak ki a következô hónapokban a megállapodás megvalósítása érdekében. A VOSZ
ügyvezetô elnöke meghívta partnerét, hogy az
OECD mellett mûködô BIAC (Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottság) 2011 áprilisában Budapesten sorra kerülô konferenciáján vegyen
részt és ismertesse azokat a lehetôségeket, melyet Kína külföldi partnereinek ajánl.
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Az Európai Kereskedelem Napja:
hatodik éve Magyarországon
A VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának szervezésében, a VOSZ támogató
közremûködésével immár hatodik alkalommal került megrendezésre „az Európai Kereskedelem Napja” szakmai konferencia, amelyre az érdekvédelmi és érdekérvényesítô szövetségek egyedülálló országos összefogása mellett az EuroCommerce nemzetközi lobbi szövetség bevonására idén is sor került.
Az Európai Parlament mellett mûködô
legnagyobb kereskedelmi szövetség, az EuroCommerce valamennyi uniós tagállam legfontosabb kereskedelmi szövetségeit, szervezeteit és vállalatait képviseli. Az idei Európai
Kereskedelem Napja érdekessége, hogy tíz ország képviseletében, Dr. Rainhardt von Leoprechting elnökletével az EuroCommerce november 2-án Magyarországon ülésezett, és Európát érintô aktuális kereskedelmi témákat
vitatták meg.
Krisán László, a VOSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Szekciójának elnöke nyitotta meg
a szakmai találkozót, majd felkérte az elôadókat beszédjük megtartására.

Alkotmányba is ütközhet a különadó
A szokásosnál keményebb hangot vettek az
Európai Kereskedelem Napján az elôadók,
amely elsôsorban a magyar kormány stabilizációs programjához kapcsolódó ágazati különadóval magyarázható.
Diszkriminatív és az alkotmányba is ütközhet az egyes ágazatokat terhelô különadókról
szóló törvény. Problémás, hogy a kiskereskedelemre vonatkozó közteher legnagyobb részét
összesen hat vállalkozás fizeti meg – mondta Dr.
Rainhardt von Leoprechting, az Európai Kereskedelem Napját életre hívó EuroCommerce
(európai kereskedelmi érdekvédelmi szervezet)
elnöke. Leoprechting kitért arra is, hogy a kereskedelem fejlôdésében itthon elengedhetetlen,
hogy a bankok csökkentsék a bankkártyás
tranzakciók után az interchange díjakat.
Dr. Horváth Endre, a Nemzetgazdasági
Minisztérium helyettes államtitkára megköszönte a kiskereskedelemnek a közös tehervállalást, illetve megerôsítette, hogy a kormány különadó tervei három évre szólnak.
Azt is elmondta, hogy a különadó mellett
élénkíteni kívánják a keresletet, a személyi
jövedelemadó csökkentésével, ez pedig kompenzálhatja a kiesô forgalmat.
Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi
Szövetség elnöke kiemelte, hogy nehéz csendben elsiklani azon tény mellett, hogy a kormány olyan kereskedelmi forgalmat is
megadóztat a kereskedelmen keresztül, amelyhez magának a kereskedelemnek semmi köze.
A forgalom 75 százaléka jellemzôen a beszállítókat, gyártókat illeti.
Gablini Gábor, a VOSZ helyettes soros
elnöke kitért a feketegazdaságra. Úgy véli az
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elsôdleges ellenségei a gazdaságnak az illegálisan mûködô vállalkozások. Gablini leszögezte, hogy a VOSZ elvárja a kormánytól,
hogy fogalmazza meg markánsan és közérthetôen, hogy a törvényes keretek között mûködô vállalkozásoké az elsôbbség, és a feketegazdaság szereplôit vagy a legalitás irányába kell
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terelni, vagy meg kell szüntetni tevékenységüket.
Az Európai Kereskedelem Napja alkalmából rendezett szakmai fórum résztvevôi a hazai
és az uniós kiskereskedelem jövôjérôl beszéltek. A szakemberek szerint a magyar és egyben az uniós GDP növekedésbôl aligha lehet
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kihagyni a kiskereskedelmet, lévén az ipar
után a második legnagyobb termelôje a nemzeti összterméknek. Vagyis a kiskereskedelem
versenyképességét szem elôtt kell tartania a
kormányoknak. Ugyancsak szóba került a feketekereskedelem, a résztvevôk szeretnék, ha
a kormány a jelenleginél határozottabban
lépne fel az illegális vállalkozásokkal szemben.
„Számomra a kerekasztal beszélgetésben a
legérdekesebb az volt, hogy három különbözô
véleménycsoport rajzolódott ki. Egyrészt a
kormányzatnak az álláspontja, másrészt az
operatív oldalról a kereskedelmi szervezetek
képviselôjének álláspontja és egészen más
kérdéseket feszegettek az EuroCommerce
szervezet vezetôi. Ily módon nem született hazai kereskedelmi ágazatot érintô konszenzus,
de ami még ennél is érdekesebb, hogy egészen
más problémák feszítik az Európai Unió legfeljelentebb kereskedelmi szereplôit, mint
ahogy 2010-ben mi látjuk ezt Magyarországon” – összegezte a fórumbeszélgetés moderátora, Kozák Ákos a GfK Hungária Piackutató
Intézet ügyvezetô igazgatója.

Az Európai Kereskedelem Napjának 2010.
évi kitüntetettjei:
Klauzál Gábor Díjak:
Gyalay-Korpos Gyula, ECE Projektmanagement Budapest Kft. ügyvezetô
igazgatója
Kiss Sándor, a Vas megyei Kereskedelmi
és Iparkamara fôtitkára
Tóthné Prenner Beáta, egyéni vállalkozó
Tóth Géza, az Univer COOP Zrt. vezérigazgatója
Krénusz Ferenc, az Óbudai Autójavító
Kft. ügyvezetô igazgatója
Miniszteri Elismerés:
Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. elnök vezérigazgatója
Széplakiné Végh Tímea, a VOSZ Fejér
megyei Információs és Szolgáltató irodavezetôje
Magyar Kereskedelemért Nagydíj:
Csoltó Tiborné, az Unió Coop Zrt. boltvezetôje

Szél Krisztina, az Ivanics Kft. biztosítási
ügyintézôje
Jámbor Andrea, a dm Kft. eladó-pénztárosa
Molnár Mária, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. dolgozója
Lakatos Tamás, az Auchan Magyarország
Kft. dolgozója
Jakab Tibor, a Zarges Kft. logisztikai vezetôje

Háttéranyag
A konferencia ebben az évben három fô téma
– verseny, foglalkoztatottság és kereskedelem – köré épült, hiszen a jelen gazdasági
helyzetben e tényezôknek külön-külön, de
összefüggéseiben is rendkívül fontos és meghatározó szerepe van a gazdaság fellendítésében. A konferencia jelentôségét adta, hogy
kereskedelemi szektort érintô égetôen fontos
kérdések is napirendre kerültek.
Verseny
A magyar kereskedôk törekednek arra, hogy
boltjaik polcain belföldön gyártott termékek
legyenek túlsúlyban, mert saját érdekük is,
hogy az ebbôl fakadó logisztikai és ár elônyöket kihasználják. Az ár és minôség tekintetében a hazai termékek versenyképessége azonban elengedhetetlen, melynek megteremtése
a gazdaságpolitika feladata.
Foglalkoztatottság
Az idei harmadik negyedévben javultak a foglalkoztatási adtok; a 15-74 éves foglalkoztatottak létszáma 3 millió 823 ezer fô volt, ami
39 ezer fôvel több, mint az elôzô év azonos
idôszakában – derült ki a Központi Statisztikai
Hivatal októberi jelentésébôl. A munkanélküliségi ráta az idei legalacsonyabb szintre
csökkent, 11 százalék alá süllyedt. A férfiak
foglalkoztatási mutatói az elôzô év azonos idôszakához képest nem romlottak, foglalkoztatási arányuk megegyezett az egy évvel korábbival. Eközben a nôk foglalkoztatása már 2010
elsô negyedévétôl folyamatosan javult.
A következô években kiemelt figyelmet
kell fordítani a kereskedelmi szektor munkál-
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tatói szerepének hangsúlyozására. Tíz százalék
feletti munkanélküliség mellett a szakma
munkaerô-felvevô képessége meghatározó jelentôségû. Az unió országaiban a kereskedelemben dolgozók száma meghaladja a 30 millió fôt, a teljes európai GDP 11 százalékát a
kereskedelmi szektor adja. A kereskedelmi
szektort vizsgálva a nôk foglalkoztatása különösen magas. Magyarországon meghaladja az
550 ezer fôt az ágazatban dolgozók száma,
melynek 55%-át a nôk adják 305.000 fôvel.
Az élelmiszer kereskedelemben a nôk aránya
80-90% közötti.
A kereskedelemben jól alkalmazható a
részmunkaidôs (atipikus) foglalkoztatási forma, ahol a hölgyek ismét hangsúlyos szerepet
kapnak. Világszerte a vállalati vezetôk 44 százaléka számít arra, hogy az elkövetkezendô két
évben nôni fog az újra munkába álló anyák
száma – derült ki a Regus 2010 márciusában
készített felmérésébôl. A rugalmas munkakörülmények kialakításával a munkába visszatérô anyák és a vállalatok egyaránt nyerhetnek.
Egy hazai, a KSH által végzett felmérés
szerint 2010 januárjától júniusig terjedô idôszakban a 1.613.100 nô dolgozott teljes munkaidôben, míg a részmunkaidôben foglalkoztatott nôk száma elérte a 137 ezret. Hazánkban a kormány növelni szeretné a nôk részmunkaidôs foglalkoztatását, amely elsôsorban a kisgyermekes anyáknak jelenthet
megoldást. Járulékcsökkentésen alapuló ösztönzô rendszer is szerepel a kormány idei második akciótervében. „Ha valaki nyolc óra helyett kétszer négy órában nôi munkaerôt alkalmaz, 27 helyett 20 százalék tb-járulékot fizet csak” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A hölgyek részmunkaidôs foglalkoztatása tehát jelentôs vállalkozói élômunkaköltség megtakarítást eredményezhet.
Kereskedelem
A kereskedelmi szektor nemzetgazdaságban
betöltött fontos, - méltánytalanul figyelmen kívül hagyott – szerepét a VOSZ évek
óta hangsúlyozza. A hagyományos értelemben vett kiskereskedelmi egységeknek nemcsak a foglalkoztatásra gyakorolt hatása
meghatározó, hanem az árbevételi oldalról
eredô adófizetési képesség sem elhanyagolható.
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Az Eurostat gyorsbecslése szerint 2010. augusztusban az Európai Unió 27 tagállamában
az elôzô év azonos idôszakához mérten átlagosan 0,8, az eurózóna országaiban 0,6%-kal növekedtek a kiskereskedelmi eladások. Az országok nem teljes körére rendelkezésre álló
adatok szerint 10 tagállamban tapasztaltak
bôvülést, 1-ben stagnálást, 9-ben csökkenést.
A legnagyobb növekedést (6,7%) Lengyelországban, a legnagyobb visszaesést (6,9%) Litvániában mérték.
A KSH felmérése alapján, Magyarország
tekintetében a kiskereskedelmi szektor forgalomára vonatkozó, 2005 óta tartó növekedési
tendencia 2008-ban megállt és az elôzô évhez
képest hazánk összes régiójában csökkenést
mutatott. Míg a kiskereskedelmi szektor
7.558 milliárd forint forgalmat realizált 2008ban, addig a tavalyi érték megközelítôleg a
7.282 milliárdot érte el. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelmi üzletek
eladásai 2010 augusztusában lényegében nem
változtak, az elsô nyolc hónapban 2,8%-kal
kisebb volumenû forgalmat bonyolítottak az
elôzô év azonos idôszakához képest.
A konferencia célja
Az Európai Kereskedelem Napja rendezvény
fô üzenete volt, hogy a kereskedelmet, - mint
az egyik legnagyobb GDP elôállító, a legnagyobb ÁFA – befizetô és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató ágazatot – fókuszba állítsa.
A konferencia mindezek érdemi megvitatását, a hazai és nemzetközi tapasztalatok
átadását, a szakmai és politikai döntéshozókkal történô eredmény centrikus párbeszédét
segítette.
Meghívottak ebben az évben is a kereskedelmi szövetségek képviselôi, az EuroCommerce vezetôsége, a kormányzat témáért felelôs tisztségviselôi, a gazdasági élet fontos
kiemelkedô szereplôi, az Európa Parlamenti
képviselôk és kereskedelmi partnerek voltak.
A szakmai fórum célja volt, hogy a mai
magyar közéletben a jelenlegi kereskedelemellenes hangulatot enyhítse, valamint javítsa
az értékesítô munka és a kereskedelem társadalmi megítélését.
VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció
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Somogy Megyei
Prima gála

Zongoratanár, plébános, tûzoltó ezredes
a legkiválóbbak között
Somogyi prímákat ismertek el

nevezte a tehetséget, amellyel helyesen élnek
a jelöltek, és külföld helyett itthon maradva
gazdagítják e nemzetet.

Negyedik alkalommal adták át október 22-én
a Somogyi Príma Díjakat Kaposváron. A Dorottya Szálló tükörtermében rendezett díjkiosztó gálamûsoron a tíz jelöltön kívül a megye és a város közéleti személyiségei is részt
vettek – köztük a vállalkozók és az érdekképviseleti szervek képviselôi, valamint a támogatók.

Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere örömének adott hangot, hogy e
rangos kezdeményezés szárba szökkent, és köszönetet mondott a jelöltek tevékenységéért.

A VOSZ Somogy Megyei Szervezete ezúttal is emlékezetessé tette e jeles eseményt, hiszen egy rendkívül elegáns helyszínen rendezte meg az ünnepi mûsort, s a Füred Rock Szín
Kör elôadásában felcsendülô operaáriák és
musicalrészletek az értékre, a szeretetre, a tehetségre és magyarságunkra fókuszáltak. Jakó
Gergely, a Somogy Megyei Közgyûlés alelnöke
köszöntôjében Istentôl kapott talentumnak

Daxner Gábor, a VOSZ Somogy Megyei
Szervezetének elnöke, a rendezvény házigazdája megköszönte a somogyi vállalkozók nemes lelkû támogatását. Mint mondta, név
nélkül teszi mindezt, hiszen az adományozóknak bôven megtérül lelkiekben az önzetlenség, mivel ez az örömteli, jó érzés boldogsághormonjainak elszaporodásával jár együtt.
A zsûri ezúttal dr. Gallai Istvánnénak, a
megyeszékhely neves zenepedagógusának, a
cigány gyerekek felzárkóztatásáért (is) dolgozó Somos László kaposfôi esperes-plébánosnak,
valamint Heizler György tûzoltó ezredesnek, a
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának ítélte a személyenként 1
millió forinttal járó Príma-díjat, amelyhez
Kling József kaposfüredi szobrászmûvésznek
köszönhetôen egy fehérmárványból készített
lófej-relief is társult.
A beérkezett szavazatok alapján ebben az
esztendôben a népes utánpótlást is felvonultató balatonszabadi népdalkör kapta a 300
ezer forintos közönségdíjat.

A díjazottakkal rövid interjúk készültek a
színpadon. Mindegyikük vallomásából kitûnt
a humánum, a szolgálat, a figyelem, a tenni
akarás jelentôsége, hiszen csak ezáltal futhat-
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tak be ilyen figyelemre, s elismerésre méltó
pályaívet.

A Somogyi Príma-díjakon kívül az Év somogyi vállalkozója címeket is itt adták át.

A gálamûsor díszvendége, dr. Cey-Bert
Róbert Gyula, a Gasztronómia Világszövetség
tiszteletbeli elnöke a szülôföldhöz, a nemzethez való kötôdés fontosságát emelte ki, hiszen
nemcsak a díjazottak, hanem a jelöltek is
olyan kincsek, amelyeket meg kell becsülnünk.

A gálamûsor közönségét dúsan terített asztalok várták, valamint jóféle Bujdosó borok a
család balatonlellei pincészetébôl, és egy
óriástorta Megyei Príma Díj 2010 felirattal.
Lôrincz Sándor
Fotó: Vígh István Ádám
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Gyôr–Moson–Sopron Megyei
Prima gála

A decemberi Prima Primissima Gálaestet
megelôzôen, az ôsz folyamán szokás szerint a
Megyei Príma Díj átadókra is sor kerül.
Megyénkben 2005 óta kerül megrendezésre e neves esemény, melyen a meghívottak alkalomhoz illô estélyi viselete is emeli a pompát.
Ez évben november 5.-én tartottuk ünnepélyes mûsorral egybekötve Gyôrben a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemûvészeti Intézetben (Zsinagóga) este 19 órai
kezdettel a megyei Príma Díj gálát.
Az idei gálán is a hagyományoknak megfelelôen 3 príma díj talált méltó gazdájára.
Megyénk díjazottjai a Demján Sándor Úr
által rendezett Príma Primissima Gáláról már
jól ismert Ajka ólomkristály Kincsem ló szobrot vehetik minden évben át, valamint mûvészi készítésû, névre szóló emlékplakettet kapnak.
Nem utolsó sorban, megyénként három
millió forint a prímák díjazása, melybôl egymillió forintot Demján Sándor, egymilliót a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének központi költségvetése biztosít, egymilliót pedig a helyi vállalkozók adnak össze.
2010. évben a Gyôr – Moson – Sopron
Megyei Príma Díj nyertesei:
Bede Fazekas Csaba színész,
Kammerer Zoltán sportoló
Kardos Károly egyetemi oktató lettek.

A gála keretein belül két vállalkozót is
elismert a Megyei Szervezet, a soproni Hotel
Fagus tulajdonosát, Szekeres Lászlót és a gyôri Kenvéd Kft. ügyvezetô igazgatóját, dr. Szakál Lászlót, mint Gyôr-Moson-Sopron Megye
2010. év vállalkozóit.
S az est folyamán minden olyan vállalkozó, aki támogatást nyújtott köszönetként emlékplakettet kapott.
Természetesen, mint ahogy azt a résztvevôk megszokhatták, a mûsor után mûvészien megalkotott ételkölteményeket, valamint idén a Pannonhalmi Apátság kiemelt
minôségû, díjnyertes borait kóstolhatta meg
a nagyérdemû. Koktélbár várta azon résztvevôkre, akik esetlegesen nem szeretik a
bort.

VOSZ
Gyôr-Moson-Sopron Megyei Szervezet
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Új tagja van a VOSZ-nak és bôvül
az Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási
Szekció is

Interjú Dénes Rajmunddal,
az Magyar Munkaerô-kölcsönzôk
Országos Szövetségének alelnökével
Az Ön cége, a Humancentrum Kft. mikor
kezdett el foglalkozni munkaerô kölcsönzéssel és mi indította erre a területre?
DR: Munkaerô-kölcsönzéssel, közvetítéssel
foglalkozó Társaságunkat tulajdonos társaimmal 1993.-ban alapítottuk. A kilencvenes
évek elején nem volt még ennyire ismert, elterjedt az atipikus foglalkoztatás, a Megrendelôink munkaerô igénye, megrendelés állománya kiszámíthatóbb, tervezhetôbb volt. Nem
volt szakképzett munkaerôhiány sem ilyen
mértékben illetve nem voltak a munkaerô
piacon sem ekkora regionális különbségek.
Személyes tapasztalat volt, hogy barátaim a
fôiskola elvégzését követôen munkatapasztalat nélkül már akkor is nehezen tudtak elhelyezkedni, valamint sem idôben sem pedig területileg sok esetben nem találkozott a munkaerô piaci kereslet a kínálattal. Éreztem,
hogy ez nagyon komoly szakmai kihívás Számomra és ez inspirált.
Ez idô alatt kb. hány fôt foglalkoztattak bérmunkaerôként a megbízók Önökön keresztül?

DR: Közel 18 év alatt havonta 850-930 fô került átlagosan foglalkoztatásra a Humán
Centrum Kft. – továbbiakban HC – keresztül, éves szinten ez a fizikai állományban tapasztalható fluktuáció miatt 1200-1500 fôt jelentett, azaz a 18 év alatt ez átlagosan 22-25
ezer fô foglalkoztatását érintette. Cégcsoportunk munkaerô szervezéssel foglalkoztató
1989.-ben alakult Szövetkezetével együtt a
foglalkoztatottak létszáma elérte, megközelítette a 100 000 fôt.
Mi a véleménye ezek a bérmunkában dolgozók el tudnának helyezkedni alkalmazottként, munkaviszonyban?
DR: Húsz éves munkaerô szervezési tapasztalatom alapján mondhatom, hogy pozitív
arányban nagyon sokat változott a munkaerô
kölcsönzési tevékenység megítélése, a Megrendelôk és a Munkavállalók számára is elfogadott a kölcsönzött státus a munkaerô piacon. Társaságunk a megfelelô munkaerô kiválasztásán kívül felkészíti a jelölteket az interjúkra, azaz a munkaerô piacon jobban ,,eladhatóvá” teszi a jelöltet. Pályakezdôk esetében
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az utolsó évben lehetôség nyílik a gyakornoki
foglalkoztatásra, munkatapasztalat, gyakorlattal és piacképes diplomával felvértezve pedig
a pályázó Maga választhat, nem ôt választják
ki. Személyes tapasztalatom, hogy a nehéz
gazdasági helyzet miatt sokan egy biztos munkahelyet elveszítve feladják a munkakeresést,
segítségünkkel jelöltek közel 80% visszanyeri
önbizalmát és megtalálja a gyakorlatának,
képzettségének megfelelô munkalehetôséget.
Minden munkaerô-kölcsönzéssel foglalkozó
cég érzékenyen figyeli a 2011-es Európai
Uniós jogharmonizációra vonatkozó kormányzati lépéseket. Mit tart Ön a legkritikusabb pontoknak?
DR: A foglalkoztatás bôvítését a kormány 10
éves tervében az egyik legfontosabb, ha nem
a legfontosabb céljaként fogalmazta meg.
Magyarországon a környezô EU országokhoz
képest is nagyon alacsony 55% körüli a munkaképes foglalkoztatottak aránya és ez fokozatosan csökken. A régiónkat is érintô nehéz
gazdasági helyzetben az egyik kitörési pont az
atipikus foglalkoztatási formák bôvítése, rugalmasságának elôsegítése. Az EU országokban a munkaerô-kölcsönzés keretében foglalkoztatottak aránya jelentôsen, nagyságrendekkel magasabb, akár a teljes munkaviszony
keretében foglalkoztatott létszám 15%-át is
eléri.
Amennyiben a Kormány a magyarországi
munkaerô piaci sajátosságokat, gyakorlatot is
figyelembe veszi és az ideiglenességet határozott idôtartamban, min 5 évben definiálja, abban az esetben lehetôvé teszi a kölcsönzés rugalmasságának megtartását, úgy, hogy a kölcsönzött munkaerô jogai ne sérüljenek.
Természetesen a munkaerôpiacunkon az
atipikus foglalkoztatási formák bôvítése, versenyképesebbé tétele, visszaélések kiszûrése a
legfontosabb és ennek megfelelôen olyan törvényi változások melyek valóban a foglalkoztatás bôvítéséhez járulnak hozzá és nem a
Szakszervezetek által képviselt irányvonal szerinti munkaerô piaci átrendezôdést erôsítik.
Konkrét számokkal is alá tudja támasztani a
kedvezôtlen jogharmonizáció hatását a foglalkoztatás atipikus formájára nézve?

DR: Természetesen igen. Megrendelôink
minden területen – vegyipar, telekommunikáció, szállítmányozás, elektronika, informatika és élelmiszeripar - kiszámíthatatlanabb
gazdasási környezetben mûködnek. Tevékenységük gazdaságosabbá tétele érdekében
a Munkaerô gazdálkodás komoly kiemelt szerepet kapott. Létszámleépítéssel vagy jobb
esetben létszám stoppal jobban rákényszerülnek a rugalmas munkaerô szervezési, atipikus
foglalkoztatási formákra, mint munkaerô
kölcsönzés, diákmunka, részmunkaidô, távmunka.
Társaságunk 100% magyar tulajdonban
van, alapító tagja az MMOSZ – Magyar
Munkaerô Kölcsönzôk Országos Szövetségének – érdekvédelmi szervezetnek. Fô célunk
a EU irányelv megfelelô, a Magyar munkaerô
piaci sajátosságokat is figyelembevevô adaptációja. Szervezetünk tagja más érdekvédelmi
szervezeteknek MGYOSZ, VOSZ, így lehetôségünk van szakmai álláspontunkat az OÉT
felé eljuttatni, így a kormányzati szándékkal
szinkronban javaslataink alapján a munkaviszony keretében foglalkoztatottak száma növekedhet.
Amennyiben az ideiglenesség idôtartama
rövid, akár 2-3 évben kerül meghatározásra,
abban az esetben foglalkoztatási korlát hatására a Kölcsönbevevô cégek kényszerhelyzetbe kerülnek, saját dolgozót nem tudnak felvenni, így nô a munkanélküliek aránya, a
fluktuáció, a kölcsönzési státusban több éve
kialakult bizalom, foglalkoztatási biztonság
megszûnik.
MMOSZ által készített, közel 10 000 fôt
érintô statisztikai adatai alapján a betanított
kék galléros kölcsönzött munkaerô átlagos
foglalkoztatási idôtartama 2-3 év, a szellemi,
szakmai fehérgalléros munkakörökben pedig
több mint 5 év.
Mit tart gyakorlati oldalról a munkaerô kölcsönzés legfôbb elônyeinek?
DR: A Munkaerô-kölcsönzés a XXI. században egy olyan alternatíva a rugalmas munkaerô foglalkoztatására, mely alapján a Megrendelôket két csoportra osztja, aki kipróbálta,
gyakorlatban rendszeresen alkalmazza és azokra a potenciális Cégekre aki még nem.
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További elônyök:
– szakképzett munkatársak, szakmai háttér
– VIP projectmanagement
– költséghatékonyság
Cégcsoportunk közel 50 fô olyan szakképzett, toborzásban és kiválasztásban jártas vezetôvel rendelkezik akik 5-15 éves munkaerô
piaci tapasztalataik alapján a Megrendelô igényeinek megfelelô munkatársakat tudják biztosítani.
Az MMOSZ miben tudja segíteni a munkaerô-kölcsönzô cégeket és a Megbízó vállalatokat is?
DR: Szervezetünknek megalakulásának célja
az érdekvédelem hatékony képviselete a szakmai és politikai döntéshozók felé. A Mt. 2001
óta kiemelten külön szabályozza a munkaerôkölcsönzést. Az utóbbi években az atipikus
foglalkoztatási formákon belüli versenyképes-
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sége folyamatosan csökkent annak ellenére,
hogy a környezô EU országokban ez a foglalkoztatási forma dinamikusan nôtt.
Célunk a Munkavállalók, Megbízó Vállalatok által is egyre jobban elismert, elfogadott
foglalkoztatási forma törvényi szabályozásának rugalmasabbá tétele, mely figyelembe veszi a Magyar munkaerô piaci sajátosságokat is,
úgy, hogy illeszkedik a kormányzat által
kiemelten kezelt Európai Unió jogharmonizációs törekvéseihez.
Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a
munkaerô-kölcsönzés jogi környezetét úgy
alakítsuk ki, hogy a munkaerô-kölcsönzési tevékenységet végzô szakemberek és vállalkozások, valamint a Megbízói oldalon dolgozó
szakemberek és vállalatok is kiszámítható,
hosszabb távon kalkulálható, biztos együttmûködésre számíthassanak.
Korcsok Kitty
Inis Business Kft.

Tájékoztató
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Tartalmas ôszi GÁPB programok

A konferencia formájú rendezvények nagyon
informatív konzultációkat foglaltak magukba,
amelyek a jelen és jövôbeli feladat meghatározásaikban segítik a szociális partnereket. Érvényes ez a saját munka szervezésére és a közös fellépések fô irányait illetôen egyaránt.
Ezek részint az ÁPB törvény és a vonatkozó
alacsonyabb jogszabályok megvalósításához,
illetve az Új Széchenyi Tervhez kötôdnek.
Az áttekintett témakörök közül az ÁPB
fórumot alkotó szervezetek körén túl is figyelmet érdemlô az utóbbi két fontos területe.
Mindkettô a hét kitörési pont közé tartozik,
éspedig a 4. azaz a Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés; és a 6. a Foglalkoztatás. A konzultációs partnerek a felelôs intézmények témagazda vezetôi voltak, így „elsô
kézbôl” tájékozódhattak a résztvevôk.
Kiemelést érdemlô, hogy a következô
négy év során a Nemzetgazdasági Miniszter által megteremteni tervezett 400 000 fôs foglalkoztatás bôvülésbôl 150 ezer munkahely létrejöttét a KKV-k támogatása révén tervezik
megvalósítani.
Látni kell, hogy ma a KKV-k aránya az
összes vállalkozáson belül 99,9%, az alkalmazottaik aránya 73,8% és részesedésük a
nettó árbevételbôl 61%. Mindeközben a részesedésük a versenyszféra hozzáadott értékébôl 56,1% az export részesedésük pedig
csak 25,1%. Mindezek utalnak arra, hogy a
vállalkozások szabályozása és jogi környezete
teljesítmény visszafogó. Minden esély megvan tehát arra, hogy a korábban kiépült állami kezelési környezetük megfelelô átalakításával mind a hozzáadott érték tömege,
mind pedig a foglalkoztatási igény növelhetô körükben.

Elhangzott, hogy a támogatási rendszer
alapelvei a következôk:
• Egyszerû adminisztráció, egységes keretek – igazodjunk a vállalkozásokhoz
• Tervezhetôség, kiszámíthatóság – 4
évig egységes szabályok
• Kialakult intézmény rendszerre támaszkodás – ne kezdjünk újabb intézmények felállításába (bürokrácia burjánzásának csökkentése)
• Eredményorientált (indikátor alapú)
pályázási és elszámolási rendszer.
A támogatási eszközök körében pedig többek között – a Széchenyi Kártya program
kiterjesztése is szerepel:
2010 augusztus elsejétôl Széchenyi Forgóeszköz hitel: A vállalkozás tevékenységéhez szükséges forgóeszközök (árukészlet, alapanyag) és/vagy szolgáltatások számlával igazolható beszerzésének
finanszírozására szolgál 1–25 millió forint összegben.
2010. szeptember elsejétôl Széchenyi Beruházási Hitel: Fejlesztések, beruházások finanszírozására, ingatlanok, gépek, berendezések beszerzésére, 1–50
millió forint között.
2011. január elsejétôl Széchenyi Önerô
Hitel: A pályázati források nagyobb
arányú kihasználását és a sikeresen
megvalósuló projektek számának növelését célozza meg, hitelösszege 1–50
millió forint.
A fejlesztés programjait a mellékelt ábrán
lehet áttekinteni.
A foglalkoztatás terén központi kérdés a
felkészültség frissítése. Ez a tartalmi összetételét illetôen rendkívül összetett és széles teret térségeket lefedô feladatkör gazdag és változa-
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tos megjelenési formákat igényel az aktív
munkaerô-piaci politikáktól. A számosság
nagy, egymillió munkavállaló adózó munkahelyen való megjelenését célozza a politika,
miközben a kormányzati források nyilvánvalóan korlátosak. Az élethelyzetek változatosak és sokféle eltérést mutatnak, azok lefedésére a mai felkészültség kevés. A motiváció-,
készség és képességhiány szinte reménytelenné teszi a hátrányos helyzetû foglalkoztatandók számára aktivitásuk folytatását, illetve a
még alkalmazásban lévôknek a rugalmas alkalmazkodás szüksége szerinti megfelelést. A
részletek kidolgozása most aktuális és már
megkezdôdött.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a közelmúltban kifejezetten felhívta a figyelmet arra, hogy
Magyarországon
mindössze 0,5 millió ember végez tényleges
termelômunkát, miközben 1,5 millióra lenne
szükség. A kormány azon célkitûzésének
megvalósításához, amely szerint 10 év alatt
egymillió új munkahelyet kíván létrehozni
Magyarországon, az is szükséges, hogy a mindennapokban hasznosítható tudást birtokoljanak az érintettek.
A kihívás tehát körvonalazódott a szociális partnerek elôtt, akiknek az ÁPB törvény
(2009. évi LXXIV tv.) hatáskörébe utalta az
ágazat helyzetét, fejlôdését, gazdasági és munkaügyi folyamatait érintô kérdésekkel foglalkozást (4.§).
A konzultációkon a tervek kiegészítésére
hangzottak el fontos területeket érintô javaslatok, elsôsorban a szociális partnerek együttmûködési igénye, illetve hozzájárulási lehetôségei alapján.
Így felmerült, hogy az EU ajánlás szerinti
nemzetközi szakmai standardok kidolgozásával,
az ebben való szociális partneri közremûködéssel kell gyakorlat-közelivé tenni az OKJ képzések kimeneteit, felzárkóztatva ehhez a felnôttképzésben, illetve a munkatapasztalatok alapján megszerzett felkészültségek tanúsítását.
A munkaerô-piaci szolgáltatások a munkaadói igényekben foglalt, vagy azokból le-
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szûrhetô kompetenciák szerinti feladatellátásra álljanak át, követve és harmonizálva az
OKJ szakmai és vizsgakövetelmények ilyen
fejlesztését a FEOR és más kategorizálások terén is.
Mindezek, és más programok célszerûen
egy – a most formálódó paradigmaváltást követô – munkaerô-piaci modell kialakításával,
kifejlesztésével foglalandók keretbe.
A foglalkoztathatóság bôvülése csak a
munkaerôpiac bôvülésével, azaz a vállalkozások piaci kapcsolatai, értékesítési csatornái
bôvülése szerint várható el, hiszen a munkavállalók jövedelme és a rájuk vonatkozó közösségi befizetések a bevételbôl, lehetôség szerint exportbevételbôl eszközölhetôk. A technológiai szféra duális foglalkoztatási piaca ebbôl a szempontból sajátos hiátusa az önálló és
globálisan beágyazott kereskedelmi tevékenység.
A hazai gépipari tevékenységek a korábbi
állami külkereskedelmi monopólium szétesése
után a világpiacra alapvetôen nemzetközi
cégek révén kerültek, és kerülnek. A külpiacokra jutásban azok, akik nem részei ezen cégek belsô kereskedelmi hálózatának, a változások óta vajmi kevés támogatással számolhatnak. A megszerezhetô többletérték ma elfolyik, nem marad a hazai szervezeteknél, a
munkavállalóknál, a közösségnél. A legújabb
tervek szerint az ITDH a kereskedelemfejlesztés egyetlen hazai ügynöksége is Hivatallá
alakul. Ha van szándék az igazgatás részérôl, és
közremûködési lehetôség a szociális partnerek
részérôl a változtatásra, akkor itt van annak a
terepe, legyen az üzletfejlesztési program harmadik eleme a kereskedelemfejlesztési összefogás!
A kereskedelmi hálózat újraépítésének
példája lehet az „Új Hangya Szövetkezet”
megalapítása. Annak idején, a „régi” nagyon
sok gépipari termékkel látta el a belpiacot, zömében hazai gyártásból. Mára a helyzet
annyiban megváltozott, hogy a kereskedelmi
horizont nem ér véget az országhatárnál. A
„hangyák” legalább az EU piacán kell szorgoskodjanak.

Tájékoztató
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A programok és az elérendô célok egymással összefüggésben állnak. A piaci közvetlen
kapcsolatok hiányában a gépipari tevékenységek emberi erôforrásai ma a lehetségesnél alacsonyabb szinten hasznosulnak. A torz munkaerôpiacon sajátos leértékelés valósult meg.
A nemzetközi cégek hazai üzemeiben felsôfokú végzettséggel látnak el olyan feladatokat,
amelyeket a központok országaiban legfeljebb
technikusok, és azoknak még így is több a ke-
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resetük, mint a mérnökeinké. Tartósan jól fizetett álláshelyekre van szükség az inaktívak
kihívására, no meg a fekete gazdasággal szemben is.
Vajon a munkavállalói érdek, és a hazai
munkaadókéi is, nem egyesülhet az ÚSZT célokkal abban, hogy ezen változtatni szükséges,
és kell?
dr. Hajdú László
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Tájékoztató
a 2010. november 1-jét követô idôszakban
alkalmazandó szabályokról
a magánnyugdíjpénztári tagdíjakkal
kapcsolatban

A magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010.
évi CI. törvény rendelkezései alapján módosul a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérôl szóló 1997. évi LXXX.
törvény (a továbbiakban: Tbj.). A Tbj. 19. §
új (7) bekezdése szerint a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendô nyugdíjjárulék mértéke
9,5 százalék, ezzel egyidôben a tagdíj mértéke
0 százalékra módosul a Tbj. 33. § új (3) bekezdése szerint.
Az említett rendelkezéseket a 2010. október 1-jétôl 2011. november 30-ig terjedô bevallási idôszakokra vonatkozó, ennek következtében 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti idôszakban esedékessé
váló járulékokra, illetve tagdíjakra kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a 2010. október
havi járulékalap után teljesítendô bevallási,
valamint fizetési kötelezettséget (melynek
esedékessége 2010. november 12.) már a módosított mértékû járulékokkal kell teljesíteni.
Tehát a 2010. október 1-jétôl 2011. november 30-ig terjedô bevallási idôszakokra vonatkozó kötelezettségek esetén a nyugdíjjárulék
mértéke magánnyugdíjpénztár tagja esetében
is 9,5 százalék, a tagdíj mértéke pedig 0 százalék lesz.
Az említett idôszakban esedékes 9,5 százalék nyugdíjjárulékot magánnyugdíjpénztár
tagjai esetében is az APEH Nyugdíjbiztosítá-

si Alapot megilletô bevételek beszedési számlára (1032000-06056236) kell befizetni.
A tagdíj-kiegészítést a változás nem érinti,
azt továbbra is az érintett magánnyugdíjpénztár számára megnyitott tagdíj beszedési számlára kell megfizetni.
A magánnyugdíjpénztár tagjára vonatkozó
önellenôrzés, pótlás esetén is a 2010. október
hónapra vonatkozó bevallás jelenti a választóvonalat, mivel a 2010. szeptemberi és az
azokat megelôzô idôszakokra vonatkozóan a
„régi” (8 + 1,5 százalék) mértékkel kell a
nyugdíjjárulékot, illetve tagdíjat önellenôrizni vagy pótolni, mert ezen kötelezettségek
eredeti esedékessége megelôzi 2010. november 1. napját. A 2010. október havi, illetve
ezt követô idôszakra vonatkozó önellenôrzést,
illetve pótlást az új (9,5 + 0 százalék) mértékekkel kell elvégezni.
A 2010. szeptember hónapra, illetve az azt
megelôzô idôszakra vonatkozó önellenôrzés,
illetve pótbevallás során kimutatott magánnyugdíjpénztári tagdíj befizetése továbbra
is az érintett magánnyugdíjpénztár számára
megnyitott tagdíj beszedési számla javára történik. A magánnyugdíjpénztárat megilletô
önellenôrzési pótlékot, illetve késedelmi pótlékot szintén az érintett magánnyugdíjpénztár
számára megnyitott önellenôrzési, illetve késedelmi pótlék beszedési számlára kell megfizetni.

Tájékoztató
Az elôzôekkel összhangban módosult a
magánszemélyt terhelô egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás felosztása. 2010. november 1-jétôl magánnyugdíjpénztár tag esetében a magánszemélyt terhelô ekhoból az ekhoalap 3,9 százaléka minôsül nyugdíjjáruléknak az eddigi 0,1 + 3,8 százalékos (nyugdíjjárulék + tagdíj) mérték helyett.
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gánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatott utáni
közteher felosztása is (az elôzôekkel összhangban) módosul, a közteher összegébôl a Nyugdíjbiztosítási Alapot 91,8 százalék illeti meg,
az eddigi 69,9 + 21,9 százalékos (nyugdíjjárulék + tagdíj) mérték helyett.

Egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás választása esetén, ha a foglalkoztatott magánnyugdíjpénztár tagja, a közterhet az APEH
Magánszemélyt terhelô ekho beszedési számlára (10032000-06056377) kell teljesíteni, illetve a bevallásban a 191-es adónem kódon
kell feltüntetni.

Ez azt jelenti, hogy az egyszerûsített foglalkoztatásnál a magánnyugdíjpénztári tag munkavállaló esetén a közterhet az APEH Egyszerûsített foglalkoztatásból eredô magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezô munkavállalót érintô közteher befizetések beszedési
számlára (10032000-06057763) kell megfizetni, illetve a kötelezettséget a bevallásban a
239-es adónem kódon kell feltüntetni.

A magánnyugdíjpénztár tagjára vonatkozó, 2010. október 1-jét megelôzô idôszakot
érintô önellenôrzés, pótlás esetén a magánnyugdíjpénztári tagdíj befizetése továbbra
is az APEH Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15 %-os ekho beszedési számla
(10032000-06057660) javára történik, a bevallásban a régi (3,8 + 0,1 százalék) mértékkel
kell a nyugdíjjárulékot, illetve tagdíjat önellenôrizni vagy pótolni a 195-ös adónem kódon.

A magánnyugdíjpénztár tagjára vonatkozó, 2010. október 1-jét megelôzô idôszakot
érintô önellenôrzés, pótlás esetén a magánnyugdíjpénztári tagdíj befizetése továbbra
is az APEH Egyszerûsített foglalkoztatásból
eredô magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintô közteher befizetések beszedési számla (0032000-06057770) javára történik, a bevallásban a 249-es adónem kódon kell önellenôrizni vagy pótolni.

Egyszerûsített foglalkoztatási jogviszony
esetén (pl. alkalmi munkavállaló) ma-
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A termékimportot terhelô
általános forgalmi adóról

Az elkövetkezô idôszak nagy bizonyossággal
lényeges változásokat hoz az adózás területén,
hiszen a bejelentett kormányzati intézkedésterv jó néhány adóváltozást elôrevetít. Témakörünk jogszabályi hátterét jelenleg az adójogi és a vámjogi rendelkezések egyaránt átszövik, ezért összetett látásmódot igényel értelmezésük. Fontos ugyanitt kiemelni, hogy az
országgyûlés elfogadta azt a törvényt, amelynek alapján az APEH és a Vám- és Pénzügyôrség összevonása várható, ami természetesen
a jelenlegi szabályozás részleteit is befolyásolhatja. Arra való tekintettel, hogy a termékimportból származó költségvetési bevétel 2009.
évben 211 milliárd forintot tett ki, ami az általános forgalmi adó bevételeken belül – nem
elhanyagolható – 10% körüli összeget mutat,
valamint a termékimportot terhelô Áfa
komplex szabályozási jellegére figyelemmel
indokolt áttekinteni a jelenlegi rendelkezéseket.

A termékimport meghatározása
A termék importja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazási hatálya alatt áll,
azaz általános forgalmi adót kell fizetni utána.
Az Áfa tv. az olyan tényállások megvalósulását minôsíti termékimportnak, amikor az Európai Közösség területén kívülrôl hoznak,
vagy egyéb módon juttatnak be terméket a
Közösség területére, feltéve, hogy az adott termék még nincs szabadforgalomban. Az Áfa tv.
a szabadforgalom értelmezésekor az Európai
Közösséget létrehozó Szerzôdésre utal, amely
szerint a termék akkor minôsül szabadforgalomban lévônek, ha a vele kapcsolatos import
eljárások lezárultak és a fizetendô – a vámvisszatérítéssel nem érintett – vámterheket

kivetették. Meg kell jegyezni azonban, hogy a
Közösség forgalmi adó szempontjából vett területe és vámterülete nem teljes mértékben
fedik egymást. Vannak ugyanis olyan területek, amelyek a Közösség vámterületét képezik
(pl.: Csatorna-szigetek, Aland-szigetek, a
Francia Köztársaság tengerentúli megyéi,
Athosz-hegy, Kanári-szigetek) de forgalmi
adózás szempontjából harmadik ország területének minôsülnek, ezért az Áfa tv. ezen speciális területekrôl történô termékbehozatalt is
termékimportnak minôsíti.

A teljesítés helye
A termékimport tehát a Közösség területén
kívülrôl a Közösség területére való behozatalával valósul meg. Azt, hogy melyik tagállamban kell a termékimport után adót fizetni, a teljesítési hely határozza meg. A termékimport – alaptényállás esetén – abban a
tagállamban teljesül, ahol a termék a Közösség területére történô behozatalkor van. Az
Áfa tv. 53. § szerint abban az esetben, ha a
Közösség területére olyan termék kerül,
amely az erre vonatkozó szabályok alapján
nincsen szabadforgalomban, a teljesítés helye az a tagállam lesz, ahol a termék a Közösség területére történô behozatalkor van, azaz
ahol a termék belép a Közösség területére
(import tagállam). Ugyanakkor a fentieket
figyelembe véve a termékimport akkor valósul meg, amikor a szabadforgalomba bocsátás megtörténik, így az iménti jogszabályhely alkalmazásában is csak akkor lehet a
belépés tagállamát import tagállamnak tekinteni, ha ott a terméket szabadforgalomba
is bocsátják.
Abban az esetben, ha a szabadforgalomba
bocsátás rögtön a termék Közösségbe történô
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belépésének helye szerinti tagállamban nem
történik meg, hanem a termék felett rendelkezésre jogosult személy kérelmére különleges
vámeljárás alá helyeztek, vagy a termék különleges vámjogi helyzetbe került, akkor a
termékimport teljesítési helyének meghatározását az Áfa tv. 54. §-a rögzíti.
A termék vámjogi helyzete akkor különleges helyzetû, ha az a vám elé állítás során átmeneti megôrzés alatt áll, vagy vámszabad területre, vámszabad raktárba betárolandó, a
vámraktározási, vámfelügyelet melletti feldolgozás vagy aktív feldolgozás felfüggesztô eljárás hatálya alá vonandó; továbbá ha a teljes
vámmentességgel járó ideiglenes behozatali
eljárás, valamint a külsô közösségi árutovábbítási eljárás alatt áll.
Az ilyen különleges vámjogi helyzetû,
vagy vámeljárás alá helyezett termék importja abban a tagállamban teljesül, ahol kikerül a
speciális vámeljárás alól, illetve, ahol a termék speciális vámjogi helyzete megszûnik.
Amennyiben a termék felett rendelkezésre jogosult személy a terméket a különleges vámeljárás alól ki akarja vonni, vagy a termék
ilyenforma vámjogi helyzetét meg akarja
szüntetni, akkor kérnie kell a termék szabadforgalomba bocsátását az adott tagállam illetékes hatóságától.
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lajdonképpen a vámkötelezettséggel egyidejûleg keletkezik. Amennyiben tehát kivetéssel
történik az import-áfa megállapítása, akkor a
vámhatározat kelte lesz a teljesítés idôpontja.
Az Áfa tv. 156. §-a szerint azonban az adót
önadózással állapíthatja meg az az adófizetésre
kötelezett, akinek (amelynek) részére azt –
kérelmére – a vámhatóság engedélyezi.
Önadózásos import esetén a fentiekkel
egyezô módon alakul a teljesítés idôpontjának
meghatározása, így az import Áfa szempontjából releváns idôpontnak a vámhatározat keltét kell tekinteni, ezzel keletkezik az adóalanynál a termékimportra vonatkozóan az
adófizetési kötelezettség. Az önadózásra jogosító engedéllyel rendelkezô adóalanyok a termékimportjukra vonatkozó adókötelezettségüknek a 1065, 1065-01-01, 1065-01-02,
1065-01-03, 1065-03 számú Áfa-bevalláson
tesznek eleget.
Megjegyzendô az is, hogy mivel a vámjogszabályok szerint – amennyiben vám elé állítás történik – határozatot kell hozni minden
esetben, ezért, függetlenül attól, hogy a termék vámmentes, vámhatósági határozat készül, ebben az esetben a mentesség tényének
megállapításáról. Éppen ezért, amennyiben
vámmentes termékrôl van szó – hasonlóan a
vámköteles ügyletekhez –, a vámhatározat kiadmányozásának napját kell az adófizetési kötelezettség keletkezésének tekinteni.

A teljesítés ideje:
az adófizetési kötelezettség keletkezése
Az önadózás engedélyezése
Az Áfa tv. 64. § (1) bekezdése értelmében az
Áfa tv. 54. §-ában meghatározott esetekben
teljesítés a termék különleges vámjogi helyzetének megszûnése, illetôleg a terméknek a nevezett eljárások hatálya alóli kikerülése lesz.
Ez az idôpont pedig a vámhatározatban szerepel, tehát a teljesítés idôpontja a vámhatározat kelte.
Az Áfa tv. 155. §-a rögzíti a termékimport
utáni adófizetés fôszabályát, amely szerint az
adót a vámhatóság állapítja meg az adófizetésre kötelezettre. Ilyen esetekben az import
Áfát a vámhatározatban megjelölt módon és
határidôvel kell megfizetni. Tekintettel arra,
hogy az adófizetési kötelezettség keletkezésének idôpontjára a vámjogi rendelkezéseket
kell alkalmazni, ezért az adókötelezettség tu-

A fentebb hivatkozottak szerint az adó önadózással történô megállapítását a vámhatóság
engedélyezi. Az Áfa tv. 2009. szeptember 01tôl hatályba lépô módosításának eredményeként kibôvült az a személyi kör, akik önadózásra vonatkozó engedélyt kérelmezhetnek a
vámhatóságnál, ugyanis azoknak a kérelmére
is a vámhatóság engedélyezi az importot terhelô Áfa önadózással történô megállapítását,
akik a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex) végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
2454/93/EGK bizottsági rendelet (továbbiakban: VK-VHR) 14a. cikk (1) bekezdésének a)
vagy c) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkeznek; vagy a
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Vámkódex 76. cikke (1) bekezdésének c)
pontja szerinti egyszerûsített eljárásra vonatkozó, szabadforgalomba bocsátáshoz kiadott
engedéllyel rendelkeznek.
Az import Áfa önadózással történô megállapításához szükséges vámhatósági engedély
megadásának jelenleg hatályos feltételeit az
Áfa tv. 156. § (2) bekezdése határozza meg a
következôk szerint:
A) Az adóalany belföldön adóalanyként
szerepel az állami adóhatóság nyilvántartásában, és akinek (amelynek) nincs olyan, az Áfa
tv.-ben szabályozott jogállása, amelynek alapján tôle adó megfizetése ne lenne követelhetô. Így a tárgyévet megelôzô évben, valamint
a tárgyévben nem tekinthetô kizárólag a tevékenység közérdekére vagy speciális jellegére
tekintettel adómentes tevékenységet folytató
adóalanynak, alanyi adómentességet választó
adóalanynak, vagy kizárólag mezôgazdasági
tevékenységet folytató különleges jogállású
adóalanynak.
Az iménti pontban foglaltakon túl az alábbi követelmények egyikének is meg kell felelnie a kérelmezônek:
B) A kérelmezô a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény
(továbbiakban: Vám tv.) 1. § (3) bekezdése 3.
pontja szerint megbízható vámadós, akire
(amelyre) egyúttal teljesül, hogy a kérelem
benyújtását megelôzô naptári évben az Áfa tv.
89., 98-109. és 111-112. §-ok szerint adómentes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása
ellenértékeként megtérített vagy megtérítendô – éves szinten göngyölített – összeg eléri
vagy meghaladja:
– az ugyanezen idôszakban a 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékeként megtérített vagy
megtérítendô – adó nélkül számított és éves
szinten göngyölített – összeghez viszonyítottan a 67 százalékos hányadot, de legalább a 10
milliárd forintot vagy
– a 20 milliárd forintot; vagy
C) a kérelmezô a VK-VHR 14a. cikke (1)
bekezdésének a) vagy c) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal (AEO)
rendelkezik; vagy
D) a kérelmezô a Vámkódex 76. cikke (1)
bekezdésének c) pontja szerinti egyszerûsített
eljárásra vonatkozó, szabad forgalomba bocsá-

táshoz (helyi vámkezelésre) kiadott engedéllyel rendelkezik.
A 2009. szeptember 01-et megelôzô szabályozás szerint az A) és B) pontban foglaltaknak együttesen kellett teljesülnie. Továbbá
nem szerepelt az Áfa tv.-ben a C) és a D)
pont.
A gazdasági válság hatásainak enyhítése
érdekében az Áfa tv.-t módosító (2009. évi
LXXVII.) törvény az import utáni Áfa önadózással történô megállapítására vonatkozó feltételrendszer enyhítésével szélesítette a fenti
idôponttól az önadózásra jogosult alanyi kört.
Ennek keretében egyrészt az önadózásra jogosító, adómentes értékesítések korábban
megemelt összeghatára visszaáll a módosítás
elôtti állapotra. Másrészt az értékesítések
összeghatárára tekintet nélkül jogosulttá válnak az önadózásra azon gazdálkodók, amelyek
engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal,
vagy egyszerûsített eljárásra vonatkozó, szabad
forgalomba bocsátáshoz kiadott engedéllyel
rendelkeznek. Ez a gazdálkodói kör olyan széles – a vámjogban szabályozott pénzügyi, biztonsági, nyilvántartási és mûködési – feltételrendszernek felel meg, hogy a jogalkotó szerint a vámjogi engedélyezés és ellenôrzés kellô garanciát jelent a gazdálkodók jogkövetô
magatartására.
A fentiekkel kapcsolatban kiemelendô,
hogy a változások 2009. szeptember 01-el hatályosak azzal, hogy az az adófizetésre kötelezett, aki (amely) termék importja esetében
2009. augusztus 31. napján az adó önadózással
történô megállapítására jogosult, e jogosultságát az Áfa tv. 2009. augusztus 31. napján hatályos 156. §-a szerint gyakorolhatja 2009.
szeptember 01. napját követôen is, de legfeljebb 2010. június 30. napjáig.
A csoportos adóalanyokra (Áfa tv. 8. §)
vonatkozóan az Áfa tv. 156. § (3) bekezdése
ad szabályozást az engedélyezés tekintetében.
Így, ha a kérelmezô csoportos adóalany, vagy
ha az engedélyes jogutódlással úgy szûnik
meg, hogy jogutódja csoportos adóalany, a feltételrendszer a következô
A csoportos adóalany belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akinek nincs olyan
jogállása, ami alapján tôle adó fizetése ne
lenne követelhetô, a megbízható vámadósi
státusz feltételét a csoport minden tagjának
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külön-külön teljesítenie kell, míg az értékhatárra vonatkozó feltételt az Áfa-csoport
tagjaira összesítetten kell vizsgálni
(amennyiben az önadózásra jogosító engedélyre vonatkozó kérelmet a csoportos adóalany az éves gazdasági tevékenységének forgalmára alapítja). Amennyiben az önadózásra vonatkozó engedély kérelmezésére az egyszerûsített eljárásra vonatkozó engedély
(fenti D) pont) vagy a megfelelô AEO tanúsítvány birtokában kerül sor (fenti C)
pont), abban az esetben a csoportos adóalany valamennyi tagjának rendelkeznie
kell a megfelelô engedéllyel, illetve tanúsítvánnyal.
Az engedély érvényességét tekintve rögzítendô, hogy a fenti B) pont szerinti önadózásra vonatkozó engedély iránti kérelmeket az
ott említett naptári évet követô év szeptember 30. napjáig kell benyújtani. Az engedélyes
az adó önadózással történô megállapításárra az
engedélyezô határozat jogerôre emelkedésének napjától számított 12 hónapig jogosult.
Az egyszerûsített eljárásra vonatkozó engedéllyel (fenti D) pont) vagy a megfelelô AEO
tanúsítvánnyal (fenti C) pont) rendelkezôk
az önadózásra vonatkozó engedély iránti kérelmeket bármilyen idôpontban benyújthatják, és a kiadott engedély az Áfa tv. 156. § (6)
bekezdés b) pontjában foglaltak szerint határozatlan idôre szól – feltéve természetesen,
hogy az önadózási kérelmük is ezekre alapított.
Kiemelendô, hogy amennyiben az adóalany a megbízható vámadós jogállást elveszíti, AEO tanúsítványát, az egyszerûsített eljárásra vonatkozó engedélyét visszavonják, vagy
adózási módja akképpen változik meg, hogy
tôle adó fizetése nem követelhetô, illetve jogutód nélkül megszûnik, vagy jogutódlással úgy
szûnik meg, hogy a jogutódra az önadózásra
jogosító engedély kiadásának feltételei nem
állnak fenn, úgy a vámhatóság az Áfa tv. 156.
§ (7) – (8) bekezdése szerinti felhatalmazás
alapján az önadózásra jogosító engedélyt
visszavonja.
Az engedély iránti kérelemhez célszerû a
http://vam.gov.hu honlapon közzétett adatlapot is mellékelni, amellyel egyúttal ellenôrizhetô az adatok és mellékletek teljes
körûsége.

39
– A termékimportot terhelô Áfa alapja
A termék importálásakor a Vámkódex alapján megállapított vámérték képezi az adó
alapját, továbbá adóalapot képeznek az ügylethez kapcsolódó adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más
kötelezô jellegû befizetések. A termékimporthoz kapcsolódóan, az elsô rendeltetési helyig
felmerült járulékos költségek – így például a
bizományi, vagy egyéb közvetítôi költségek, a
csomagolási, fuvarozási, biztosítási költségek –
beletartoznak az adó alapjába, függetlenül attól, hogy az ilyen költségek alapját képezô
szolgáltatást az importáló adóalany az importált termék értékesítôjétôl vagy mástól rendelte meg. Az elsô rendeltetési helynek az minôsül az Áfa tv. 75. § (3) bekezdése szerint,
amely a fuvarlevélen vagy az importált terméket kísérô egyéb okiraton ilyen értelemben
szerepel. Ilyen értelmû jelzés hiányában, vagy
ha az egyértelmûen nem állapítható meg, elsô
rendeltetési helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol az elsô le- vagy átrakás történik az importáló közösségi tagállamban.
A termék importjának adóalapjába sem
tartoznak viszont bele a teljesítésig adott árengedmények.
Az Áfa alapja tehát a fentiek szerint alakul, s értelemszerûen az Áfa összegét a megfelelô Áfa tétel alkalmazásával kapjuk meg. Ez a
vámeljárás során benyújtott árunyilatkozaton
a 33. rovat (vámtarifaszám) 5. alrovatában
kerül meghatározásra, ahol a következô kódok
határozzák meg az Áfa tételt:
– X0XX: az Áfa tv. rendelkezéseit nem
kell alkalmazni,
– X1XX: 5%-os Áfa az Áfa tv. 82. § (2)
bekezdése alapján,
– X2XX: 15%-os Áfa (2006. szeptember
01-ét megelôzôen),
– X3XX: 25%-os Áfa az Áfa tv. 82. § (1)
bekezdése alapján,
– X4XX: 20%-os Áfa (2009. július 01-ét
megelôzôen),
– X5XX: 18%-os Áfa az Áfa tv. 82. § (3)
bekezdése alapján,
– X9XX: adólevonási joggal nem járó
adómentes ügyletek (a 2008. január 01.
elôtt hatályos Áfa tv.-ben tárgyi adómentesség fogalma alá esô ügyletek).
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Külön kiemeli a termék importja esetében
az Áfa tv., hogy ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történô átszámításhoz azt az árfolyamot kell alkalmazni, amelyet a vámérték megállapításánál kell alkalmazni (81. §).

– Az adófizetésre kötelezett
Az Áfa tv. 145. § (1) bekezdése szerint termék
importja után fôszabály szerint az importálót
terheli adófizetési kötelezettség. Az Áfa tv.
nem definiálja az importáló személy fogalmát,
hanem azt a vámjogi rendelkezésekre bízza. A
termékimport utáni Áfa megfizetésére kötelezett lehet olyan személy, szervezet is, aki
egyébként nem adóalany.
Abban az esetben, ha az importáló adóalany az import során közvetett vámjogi képviselôvel jár el, akkor az import Áfa fizetésére
a képviselô kötelezett az Áfa tv. 145. § (2) bekezdése szerint.

– Az adólevonási jog
Az adólevonási jog megnyílásától (keletkezésétôl), meg kell különböztetni annak gyakorlását
(érvényesíthetôségét). Az Áfa tv. fôszabálya
(119. §) alapján az adólevonási jog keletkezésének idôpontja a fizetendô adó megállapításának
idôpontjához – azaz a teljesítéshez – kötôdik.
Az Áfa tv. 120. §-a értelmében az adóalany – fô szabály szerint – csak olyan mértékben jogosult adólevonásra, amilyen mértékben a beszerzését (termék, szolgáltatás) adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, hasznosítja. Az Áfa
tv. ügylettípusonként rendelkezik a levonási
jog mértékérôl, így levonásba helyezhetônek
tekinti a termék importjához kapcsolódóan az
adóalany vagy közvetett vámjogi képviselôje
által megfizetett, vagy fizetendô adóként
megállapított adót (Áfa tv. 120. § c) pont).
A levonási jog gyakorlásához szükséges
dokumentumokról az Áfa tv. 127. §-a rendelkezik. A termék importjakor a törvény külön
tárgyi feltételt ad a kivetéssel, illetve az önadózással történô adómegfizetés esetére az
iménti paragrafus c) pontjában, azonban

mindkét esetben szükséges az adólevonás gyakorlásához az importált termék szabadforgalomba bocsátásáról rendelkezô határozat.
Kivetés esetén a tárgyi feltétel az adólevonási jogot gyakorolni kívánó adóalany nevére
szóló, az adó megfizetését igazoló határozat, ha
pedig az adót a közvetett vámjogi képviselôje
fizette meg, akkor a közvetett vámjogi képviselônek az adóalany nevére szóló nyilatkozata
az adó megfizetésérôl. Önadózás esetén a tárgyi feltétel mindazon okirat, amely a fizetendô
adó összegszerû megállapításához szükséges, ha
pedig a fizetendô adót a közvetett vámjogi
képviselôje állapította meg, akkor a közvetett
vámjogi képviselônek az adóalany nevére szóló nyilatkozata az adó fizetendô adóként történt megállapításáról és bevallásáról.
Amennyiben az import során az adóalany
közvetett vámjogi képviselôvel jár el, úgy az
import Áfa fizetésére a képviselô lesz kötelezett. Ennek ellenére a levonási jog az importáló adóalanyt illeti meg, nem pedig a közvetett képviselôt. Az Áfa tv. 129. §-a és 130. §a azonban úgy rendelkezik, hogy abban az
esetben, ha az importáló – feltéve, hogy a terméket közvetlenül ô importálná – teljes egészében levonásba helyezhetné az Áfát, valamint ha ez utóbbi teljesülésérôl az importáló
nyilatkozik vámjogi képviselôjének akkor
mégis a képviselô gyakorolhassa az importáló
helyett az import Áfa levonási jogot.
Az importáló azonban nem gyakorolhat
levonási jogot azon import Áfa vonatkozásában, amelyet a képviselô helyezett helyette
levonásba. Amennyiben a képviselt személy
nem vonhatja le teljes egészében – vagy
egyáltalán nem helyezheti levonásba – az
adott termékimport utáni áfát, akkor a képviselô nem gyakorolhatja az importáló helyett a
levonási jogot.
A termékimportot terhelô, a vámhatóság
kivetése alapján fizetendô adóból levonható
(visszafizetendô) Áfa részletezésérôl adózó a
1065-02 számú bevallásban nyilatkozik.

– Adómentes termékimport
Az adó alóli mentesség szabályait termék importja esetében egyrészt az Áfa tv. 93-97. §
rendelkezései szabályozzák.
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Ezek szerint adómentes a termék importja, ha
– az értékesítés is adómentes,
– az valamilyen vámmentességet élvez
(akkor is, ha a termék nincs szabadforgalomban a Közösség területén),
– ugyanazon személy a korábban Közösségen kívülre exportált, vámmentes
terméket változatlan formában importálja,
– ugyanazon személy a korábban Közösségen kívülre ideiglenesen kivitt, vámmentes terméket változatlan formában
(ideértve a garanciális ügyintézést is)
importálja,
– az diplomáciai és konzuli kapcsolatok
keretében történik és vámmentes a
termék,
– az nemzetközi szervezet által történik,
és nemzetközi szerzôdés elengedi/visszatéríti az árba foglalt adót,
– az valamely más NATO tagállam fegyveres ereje által történik és az állomány használatára, ellátására szolgál,
– az az Egyesült Királyság fegyveres ereje
által történik és a Ciprus szigetén állomásozó állomány használatára, ellátására szolgál,
– az a nyers állapotú tengerbôl kifogott
hal, illetve egyéb halászati termék kikötôbe irányuló importja tengeri halászati vállalkozás által,
– az arany importja bármely állam központi bankja által,
– az gáz földgázcsôvezeték-hálozaton keresztüli importja,
– az villamos energia importja,
Adómentes a szolgáltatás nyújtása abban
az esetben, ha annak ellenértéke úgy épül be
az importált termék adóalapjába, hogy a vám
az adóalap, vagy a járulékos költségeket is tartalmazza a Közösség területén lévô utolsó rendeltetési helyig.
Továbbá adómentes a termék importja, ha
az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
– az importáló a terméket a 89. § szerint
adómentesen értékesíti,
– az ilyen értékesített termék szállítása
belföldön/belföldrôl legkésôbb a vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról
szóló határozat közlésétôl számított 30
napon belül megtörténik (indokolt
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esetben 30 nappal meghosszabbítható),
– az importáló (vagy pénzügyi képviselôje) a termékre adóbiztosítékot nyújt,
– a terméket belföldön nem hasznosítják
és
– a terméket a vámhatóság felhívására
bemutatják.
A fentiektôl függetlenül adómentes a termék importja, ha az nemzetközi szerzôdésben
szabályozott kötelezô vámmentességen alapul
– kivéve az oktatási, tudományos, kulturális
jellegû tárgyak behozataláról szóló nemzetközi szerzôdésben szabályozott vámmentességet.
Az Áfa tv. másrészrôl adó alóli mentességet biztosít a termék nemzetközi forgalmához
kapcsolódó egyes tevékenységek esetében
(111-118. §), így az egyes vámeljárások hatálya alatt álló, illetve meghatározott vámjogi
helyzettel bíró termékek esetén:
– A meghatározott vámjogi helyzettel
bíró (vám elé állítás során átmeneti
megôrzés alatt álló, illetve vámszabad
területre vagy vámszabad raktárba betárolandó), illetve vámeljárás hatálya
alatt (vámraktározási, vámfelügyelet
melletti feldolgozás vagy aktív feldolgozás felfüggesztô eljárás) álló termékek értékesítése, Közösségen belüli beszerzése mentes az Áfa alól (Áfa tv.
111.§).
– Adómentes a vámáru jellegét megtartó (szabadforgalomba nem helyezett)
importált termék külsô közösségi árutovábbítási eljárás keretében történô
értékesítése, továbbá a teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatal
(Áfa tv. 112.§ (1) a) pont).
A beszerzô a termék harmadik országból
Magyarországra történô behozatalakor tehát
dönthet úgy, hogy nem helyezteti a vámhatósággal szabadforgalomba a terméket, hanem
használat nélkül, változatlan formában a Közösség más tagállamába való értékesítésre tekintettel külsô közösségi árutovábbítási eljárás
alá helyezteti. A külsô árutovábbítási eljárás
lehetôvé teszi a nem közösségi áru elszállítását
a Közösség vámterületén belül egyik tagállamból, másikba, anélkül, hogy arra vámot, Áfát
és más terhet kirónának. Ez esetben az import
utáni vámot és adót nem Magyarországon kell
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megfizetni, hanem a Közösség azon tagállamában, ahol a terméket vámjogi szabadforgalomba helyezik (ahol a nem közösségi áru elnyeri
a közösségi áru vámjogi helyzetét).
Amíg a termék külsô közösségi árutovábbítási eljárás hatálya alatt áll, addig valamennyi, a termékre irányuló értékesítés adómentes. Ez azt jelenti, hogy ha egy adóalany
által teljesített – belföldi teljesítési helyû –
termék értékesítése a teljesítési idôpontjában
külsô közösségi árutovábbítási eljárás hatálya
alatt áll, vagyis az értékesítés során nem történik meg a szabadforgalomba helyezése, akkor
az értékesítés adómentes.
– Adómentes a szabadforgalomban lévô
termék értékesítése abban az esetben, ha az
értékesítés belsô közösségi árutovábbítási eljárás hatálya alá tartozik (Áfa tv. 112. § (1) b)
pont).
A belsô árutovábbítási eljárás lehetôvé teszi a Közösség vámterületén lévô egyik pontról a másikra közösségi áruk harmadik ország
területén keresztül történô szállítását vámjogi
helyzetükben történô változás nélkül.
Fontos, hogy a termék az értékesítéskor a
fent felsorolt eljárások hatálya alatt álljon, illetve a meghatározott vámjogi helyzettel bír-

jon. Ha a vámeljárás, vámjogi helyzet megszûnik, akkor természetesen import címén Áfa fizetési kötelezettség keletkezik.
Az Áfa tv. 117. §-a értelmében abban az
esetben, ha az adómentes vámeljárások hatálya alóli kikerülés miatt más jogcímen is adófizetési kötelezettség keletkezne (termékértékesítés, Közösségen belüli beszerzés), akkor
csak import címén kell megfizetni az adót. Tehát, ha a termék végleges vámjogi helyzetének rendezésével egyúttal Közösségen belüli
beszerzés, illetve termékértékesítés is történik, akkor adómentesség érvényesül a termékértékesítés, illetve Közösségen belüli beszerzés kapcsán.
– Adómentes a szabadforgalomba helyezés
nélküli vámeljárás hatálya alatt álló termékekhez, valamint a szabadforgalomba helyezés
nélküli értékesítéséhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás, például a vámügynöki tevékenység és a vámraktározás során végzett árumozgatás, raktározás, csomagolás, fuvarozás,
valamint a terméken végzett munka vagy közvetlenül a termékre irányuló szakértôi értékelés (Áfa tv. 118. §).
(forrás: www.onadozo.hu)
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VOSZ projektzáró megbeszélés
2010. 10. 26–27.
Szakképzés-foglalkoztatás

Az VOSZ országos és regionális szakmai testületekbe és bizottságokba delegált tagjai beszámoltak az elmúlt évben végzett munkájukról és érdekérvényesítô tevékenységükrôl. A megbeszélésen különös hangsúlyt kapott a kereslet-vezérelt szakképzés kialakítása területén és a Regionális Munkaügyi Tanácsokban végzett munka.
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Harmincnapos határidô a számlák
rendezésére
Brüsszel, 2010. október 25.
Mindenekelôtt a kis- és közepes vállalkozások érdekeit óvja az a késedelmes kifizetésekrôl szóló jogszabály, melynek múlt héten
adott zöld utat az Európai Parlament. A
most jóváhagyott tervezet általános szabályként harmincnapos fizetési határidôrôl rendelkezik.
Az Európai Parlament szerdán elsöprô
többséggel (612-12-21) elfogadta a késedelmes fizetésekrôl szóló jelentést. A fô célkitûzés nem más, mint hogy az eddigieknél nagyobb védelemben részesítsék elsôsorban a kis
és közepes vállalkozásokat. Ezek ugyanis gyakorta lehetetlen helyzetbe kerülnek amiatt,
mert partnereik nem rendezik idôben a kiállított számláikat.
Az elfogadott, a Tanáccsal már egyeztetett
javaslat értelmében harminc nap lenne az általánosan kötelezô fizetési határidô. Ez tehát
azt jelentené, hogy az egyes szolgáltatásokért,
termékekért a magán- és a közszférában is harminc nap alatt kellene rendezni a számlákat.
Az EP számára fontos szempont volt, hogy a
kiskapukat lehetôleg bezárják, így az általános
szabálytól csak speciális esetekben lehet majd
eltérni.
A vállalkozások egymás közötti fizetési határideje legfeljebb hatvan naptári nap lehet.
Ezen túlmenôen is van lehetôség a kifizetésre,
igaz, csak és kizárólag akkor, ha ebben az adós
és a hitelezô a szerzôdésben kimondottan
megállapodott, illetve ha a hosszabbítás a hitelezôre nézve nem tekinthetô „nagymértékben tisztességtelennek”.
Az állami szektorra ennél szigorúbb elôírások vonatkoznának. Eszerint az általános határidô meghosszabbításához nem csupán a felek ilyen értelmû kikötése lesz szükséges, ha-

nem az is, hogy ez „objektíven indokolható”
legyen. A Parlament delegációja a tárgyalásokon elérte, hogy az állami hatóságok ne fizethessenek hatvan napnál hosszabb határidôvel.
A késedelmi kamat a referenciakamaton
felül legalább 8 százalék lesz, a hitelezô pedig
legalább 40 eurós kompenzációra lesz jogosult
az adós részérôl.
A megállapodást hivatalosan még a Tanácsnak is jóvá kell hagynia. 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.
Az Európai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (Eurochambres) üdvözölte az EP-szavazás végeredményét, és úgy vélte: az fontos
lépés lehet afelé, hogy végre véget vessenek
a „késedelmes fizetés kultúrájának” Európában.
Arnaldo Abruzzini, a szövetség fôtitkára
elmondása szerint jobban szerették volna, ha
a direktíva hatálya nem terjedt volna ki az üzleti vállalkozások közötti tranzakciókra, de az
elért megállapodást ennek ellenére elfogadhatónak nevezte, mivel az lehetôvé teszi a
vállalkozások számára, hogy a fizetési határidôt kitolják hatvan napon túlra – feltéve, ha
errôl a felek a szerzôdésben kimondottan
megegyeztek, és ha az a hitelezô szempontjából nem tisztességtelen. A fôtitkár hozzátette
azt is, hogy ez a passzus tiszteletben tartja a
szerzôdési szabadság alapelvét.
A szövetség mindezeken túl úgy vélte:
most a jogszabály gyors végrehajtása a legfontosabb, a kamarák pedig azt ígérték, hogy a
kétéves átvételi idôszakban szorosan nyomon
követik majd a folyamatot.
2010 BruxInfo

Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Szentlôrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Forró és Vidéke Takarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
BORSOD Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Pillér Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
DUNA Takarék
DUNA Takarék
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

Megye
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
Békés
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Fejér
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S
Gyôr-Moson-S

Ir.sz.
6000
6120
6449
6060
6344
6050
6000
7754
7626
7720
7700
7623
7634
3795
3849
9700
3530
3910
3441
3530
5900
6753
6782
6722
6723
8000
9022
9200
9330

Város
Kecskemét
Kiskunmajsa
Mélykút
Tiszakécske
Hajós
Lajosmizse
Kecskemét
Bóly
Pécs
Pécsvárad
Mohács
Pécs
Pécs
Boldva
Forró
Kazincbarcika
Miskolc
Tokaj
Mezôkeresztes
Miskolc
Orosháza
Szeged-Tápé
Mórahalom
Szeged
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Mosonmagyaróvár
Kapuvár
Dózsa Gy. u. 31.
Petôfi u. 29/1.
Páfrány u. 2/a.
Mátyás király u. 76.
Fô út 58.
Egressy B. út 52.
Bajcsy-Zs. E. u. 18.
Bethlen G. u.1.
Dózsa Gy. u. 37.
Vörösmarty u. 43.
Thököly u.15.
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Millenium sétány 1.
Mérey u. 5.
Retek u. 23-25.
Vörösmarty tér 1.
Árpád u. 93.
Magyar u. 17-21.
Fô tér 21.

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

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

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

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

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

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

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

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

Megye
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Komárom-E
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Somogy
Somogy
Somogy
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Szabolcs-Sz.B
Tolna

Ir.sz.
2510
2536
2851
2840
2900
2890
2360
2351
2373
1053
2340
1054
2220
2200
1181
2760
2377
2376
2364
2119
1093
2310
1201
8700
7400
7500
4600
4465
4400
4400
4700
4900
7140

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

Utca
Bécsi u. 64.
Tó u. 1.
Alkotmány u. 14.
Rákóczi F. u. 7/a.
Igmándi u. 45.
Ady E. út 17.
Kôrösi út 116.
Fô út 66/a
Kossuth Lajos út 1.
Képíró u. 9.
Rákóczi u. 9.
Bajcsy-Zs. u. 37.
Telepi u. 50/a.
Mátyás kir. u. 15/a.
Üllôi út 399.
Dózsa Gy. út 10.
Kossuth L. u. 34/a.
Köztársaság u. 47/b.
Falu Tamás u. 65.
Kovács u. 2.
Czuczor u. 2-10.
Tököli u. 19/b.
Kossuth u. 32-36
Rákóczi u. 16.
József u. 19.
Kossuth L. u. 16.
Szent László u. 68.
Szent István u. 25.
Fazekas J. tér 9/a.
Országzászló tér 4.
Bajcsy-Zs. u. 30.
Móricz Zs. u. 19.
Budai út 24.

Telefon
33-503-091
33-504-120
34-573-204
34-361-252
34-540-760
34-586-356
29-540-040
29-537-015
29-560-170
1-266-6624
24-430-441
1-354-3960
29-350-354
29-410-396
1-297-1635
29-640-266
29-510-023
29-374-110
29-378-160
28-547-750
1-456-5072
24-530-371
1-421-5809
85-515-028
82-411-220
82-552-820
45-410-161
42-371-333
42-455-526
42-597-562
44-500-278
44-511-018
74-493-805
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Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
SAVARIA Takarékszövetkezet
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
KINIZSI BANK Zrt.
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet

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

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

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

Utca
Villany u. 4.
Szabadság tér 9.
Széchenyi u. 62.
Hunyadi tér 42.
Szabadság tér 41.
Petôfi S. u. 50.
Széll K. u. 3-5.
Bathyány u. 42/B.
Petôfi S. u. 18.
Thököly u.1.
Kert u. 18.
Szabadság tér 6.
Budapest út 16.
Táncsics M. u. 39.
Fô u. 30.
Zimmermann u. 1.
József A. u.4.
Munkácsy u. 1.
Világos u. 19.
Széchenyi tér 2.
Kossuth u. 61-63.
Takarék köz 4.
Király u. 31/d.
Széchenyi u.66.
Pethô u. 1.
Kossuth u. 18.
Tompa u. 1-3.
Kovács Károly tér 1.

Telefon
75-511-240
74-550-940
74-529-400
74-464-190
74-471-831
95-588-666
94-511-530
95-320-380
94-512-660/142
94-410-313
87-471-611/107
88-575-506
88-579-165
88-423-623
88-506-505
89-313-710
88-593-510
88-569-260
89-510-377
92-581-901
92-550-651
92-551-158
93-516-711
83-545-952
83-510-990
83-335-007
92-511-328
92-510-227
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A VOSZ megyei szervezetek székhelye,
elérhetôsége
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Elnök: Radács Ferenc
1158 Budapest, Késmárk u. 7.
(Tel/Fax.: 1- 410-6004)
radacs.ferenc@radiant.hu
www.vosz-kmrsz.hu
Baranya megye
Ügyvivô társelnök: Zámbori Bíró Tamás
zbt@zg-consulting.hu.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
8200 Veszprém, Budapest u. 8. 3/315.
voszvp@invitel.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
Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció
Cser László
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
(Tel.: 06-20-209-9498)
laszlo.cser@recruitmentkft.com

Környezetvédelmi és Hulladékfeldolgozó
Szekció
Zalán Barnabás
9024 Gyôr, Puskás Tivadar út 12.
Tel.: 96-313-109
info@edmeh.hu
Oktatási és Szakképzési Szekció
Sepsi Zsigmond
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
30-9863-099
sepsi.zsigmond@adu-csepel.hu

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

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

Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekció
Dr. Kiss Zoltán
1093 Budapest, Czuczor u. 6. (Tel.: 217-6426,
Fax: 218-8680)
kiss.zoltan@universitas.hu

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

Informatikai szekció
Dr Kádas Péter
1013 Budapest, Pauler u. 11.
06-20579-6659
peter.kadas@protege.hu

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

Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció
Krisán László
1062 Budapest, Váci út 1-3. West End „A”
irodatorony
kszsz@vosz.hu

9700 Szombathely
8200 Veszprém
8800 Nagykanizsa

Vas
Veszprém
Zala

KVBSZ
1066 Budapest
Bp.i Regionális 1158 Budapest
Együttmûködési megállapodfás alapján
FUVOSZ-Borsod 3526 Miskolc
FUVOSZ-Bpest 1215 Budapest
Budafok–Tétény 1221 Budapest
Ált. Ipartestület
ZRVA
3980 Sátoraljaújhely
Haller Vállalkozói 1096 Budapest
Hiteliroda

Salgótarján
Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd

3100
7400
4400
7100

Nógrád
Somogy
Szabolcs-Sz.
Tolna

Város
Pécs
Kecskemét
Békéscsaba
Szeged
Székesfehérvár
Gyôr
Debrecen
Eger
Szolnok
Tatabánya

Ir.sz.
7621
6000
5600
6726
8000
9023
4025
3300
5000
2800

Megye
Baranya
Bács
Békés
Csongrád
Fejér
Gyôr-M-S
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-NK-Sz.
Komárom

1-302-4706
1-414-0660
46-413-643
1-425-2078
1-229-3801
47-523-093
1-705-7081

Szentpéteri kapu 80.
Duna u. 55.
Mária Terézia u. 60.

Rákócui út 18.
Haller u. 23–25.
B. ép. fsz. 1.

94-323-193
88-420-710
93-317-733

1-705-7082

46-505-160
1-425-2078
229-3801

1-302-4737
1-414-0661

94-323-193
88-420-710
93-317-733

32-423-860
82-410-478
42-504-338
74-510-594

56-512-370
34-305-092

56-512-370
34-305-092
32-423-860
82-410-475
42-504-337
74-510-593

Fax
72-227-800
76-481-380
66-448-190
62-409-127
22-319-772
96-424-719
52-541-414

Tel.
72-227-800
76-481-380
66-448-190
62-409-127
22-319-772
96-412-803/132
52-541-301

Fô tér 36.
Budapest u. 8. III.em. 315.
Bíbor Center,
Petôfi u. 1.
Teréz krt. 38. I/118.
Késmárk u. 7/b

Utca
Rákóczi út 1.
Csányi krt. 12. II/201.
Andrássy út 6. I/20.
Fürj u. 92/B
Királysor 19.
Magyar u. 8.
Iskola u. 3. fsz. 1.
Bem u. 2.
Óvoda u.2.
Bárdos lakópark 4/a
fsz. 3.
Fô tér 1. II/5.
Bajcsy-Zs. u. 50
Pazonyi tér 12.
Kölcsey ltp. 21.

Németh Józsefné
Dr. Varga Józsefné

Kóczán Katalin
Spengler Veronika
Horváth Péterné

Varga Tamás
Kiss Jánosné
Czomba Tímea
Takács Sándorné

Irodavezetô
Kosztolányi Anikó
Bera Melinda
Paulik Mihályné
Szakács Józsefné
Széplakiné Végh Tímea
Graffelner Katalin
Uzonyi Krisztina
Kürti Péter
Czakó Istvánné
Pordánné Balázs Ibolya

zrva@t-online.hu
szkhaller@digikabel.hu

Fekete Ferencné
Karácsonyi Noémi
Nádor Péter

szkartya@chello.hu
Ádám Imre
fuvosz@fuvosz.com
Gugcsó Zoltánné
szechenyikartya1@ipartestulet22.hu Bárány Károly

koblos.kati@hdsnet.hu
v.agi@szkvoszbp.t-online.hu

voszvasm@voszvasm.axelero.net
voszvp@invitel.hu
zalavosz@chello.hu

vosznograd@chello.hu
vosz.somogy@t-online.hu
voszszab@t-online.hu
vosztm@t-online.hu

E-mail
voszbaranya@t-online.hu
vosz.bacs@gmail.com
bcsvosz@internet-x.hu
csongradvosz@vnet.hu
vosz@vosz-fejer.t-online.hu
voszgyor@gmail.com
voszhbm@gmail.com
voszhm@gmail.com; voszhm@chello.hu
voszjm@mail.externet.hu
voszkom@.gmail.com

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-228-8090

30-6268-067

20-501-1962

30-500-2572

70-3444-704

30-696-2354
20-980-6602

30-312-1579

30-922-0553

20-243-9802
30-456-5843
20-453-7096
70-291-2213
30-336-9675
20-364-8918

Mobil
30-361-3130
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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

Vosz-Hírek

Jegyzetek
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

57

Vosz-Hírek

58

Jegyzetek
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Vosz-Hírek

Tartalom
Belépési Nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Prima Primissima 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tájékoztató a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô Bizottságának együttes ülésérôl . . . . . . . . 14
Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl
és az elvégzett munkáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A VOSZ Együttmûködési Megállapodást írt alá a Kínai Kereskedelemfejlesztési
Tanáccsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Az Európai Kereskedelem Napja: hatodik éve Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Somogy Megyei Prima gála . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Gyôr–Moson–Sopron Megyei Prima gála . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Új tagja van a VOSZ-nak és bôvül az Emberi Erôforrás és Foglalkoztatási Szekció is . . . . . 27
Tartalmas ôszi GÁPB programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tájékoztató a 2010. november 1-jét követô idôszakban alkalmazandó szabályokról
a magánnyugdíjpénztári tagdíjakkal kapcsolatban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A termékimportot terhelô általános forgalmi adóról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VOSZ projektzáró megbeszélés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
EU hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A VOSZ megyei szervezetek székhelye, elérhetôsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
A VOSZ szekciók székhelye, elérhetôsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
A VOSZ Információs és szolgáltató irodái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Hogy Ön is jól járjon! Kedvezményes szolgáltatások csak VOSZ-tagoknak! . . . . . . . . . . . . 52

59

Vosz-Hírek

60

Kiadja a VOSZ
H-1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182 Fax: (36-1) 414-2180
Felelôs kiadó: Dr. Dávid Ferenc
Szerkeszti a Szerkesztô Bizottság
Szerkesztô bizottság elnöke: Csicsáky Péter
ISSN 0864-8751
Készítette: FOLPRESS Nyomda
Felelôs vezetô: Várlaki Imre
1145 Budapest, Bosnyák utca 20-22.
Telefon/fax: 383-6760, 383-6922, 383-0773

