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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
100 millió, 15 év,  
250.000 Széchenyi Kártya 

 

 

Ünnepélyes keretek között adták át ma Budapesten a 250 ezredik Széchenyi Kártyát 
és az első 100 milliós Széchenyi Kártya igénylésért járó emlékkártyát a KAVOSZ Zrt. 
és a Program fennállásának 15. jubileumi évében. 
 
 
A hazai mikro- és kisvállalati ügyfélkör finanszírozási nehézségeinek megoldására Demján 
Sándor 2000-ben javasolta Orbán Viktor akkori Miniszterelnök részére (az akkori gazdasági 
miniszter Matolcsy György támogatása mellett) egy államilag támogatott kedvezményes fel-
tételrendszerű, tárgyi biztosíték nélküli folyószámlahitel bevezetését.  
A Kormányzat felkarolta a kisvállalkozások finanszírozásának újszerű megoldását és meg-
hirdették a Széchenyi Kártya Programot.  A Program megvalósítására egyúttal felkérték a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát (MKIK) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségét (VOSZ), mely szervezetek a Program működtetésére és koordinálására létre-
hozták a KAVOSZ Zrt-t. 

15 év telt el azóta. A Program keretében összesen 1 841 milliárd forint hitelösszeg került 
kihelyezésre, 258 ezer létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan. 

Ez azt jelenti, hogy ez idő alatt a hazai vállalkozások 343 ezer hiteligénylést nyújtottak be 
(az idei év végére a beadott kérelmek száma várhatóan eléri a 350 ezret), melyek 84%-a 
vidéki és 16%-a budapesti vállalkozások általi igénylés.  

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel maximális hitelösszege kezdetben 1 millió forint volt. 
A hitelkeret az elmúlt 15 évben többször emelkedett - 2003-ban 5 millió, 2004-ben 10 millió, 
2006-ban 25 millió, 2015-ben 50 millió, és most, 2017 őszén 100 millió forintra - mindig a 
vállalkozók igényeket kiszolgálva. 

A zártkörű rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök úr jelentette be a Széchenyi Kártya 
Program valamennyi hiteltípusában a felvehető maximális hitelkeret 100 millió forintra 
történő emelését. A Kormányzat az emelt összegű hitelügyletekre is biztosítja az eddigi 
mértékű kamat-és kezességi díjtámogatást (egyedüli kivétel az idei évben létrejött 50 millió 
forint feletti Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, ahol kezességi díjtámogatás egyelőre még 
nem kapcsolódik az emelt összegű hitelszerződésekhez.)  
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A Széchenyi Kártya Program hat hiteltípusból áll, ezáltal a kis- és középvállalkozások 
mindennemű pénzügyi problémájára megoldást tud kínálni.  

A KAVOSZ Zrt. és a Kormányzat a Program valamennyi konstrukciójában igyekszik azonnal 
reagálni a piaci körülményekre. Erre kiemelendő példa a kedvezőtlen időjárás miatt kárt 
szenvedett gazdák támogatása (legutóbb fagy- és jégkár sújtotta agrárvállalkozások), akik 
az Agrár Széchenyi Kártya keretében költségmentes hitelt kaphattak. 

A Program vállalkozások tömegét éri el sikeresen. Jelenleg havonta átlag 17 milliárd forint 
hitel kerül kihelyezésre, hetente 300 hitelszerződés jön létre, óránként 100 millió forint 
összegű hitelhez segítik a vállalkozásokat. 

A Széchenyi Kártya Programban valamennyi résztvevő szervezet a közös munkát, a 
vállalkozók fejlődését tartja szem előtt, ennek köszönhető a töretlen együttműködés, hogy 
a piaci igények felmerülésekor gyorsan és hatékonyan megvalósíthatóak különböző 
támogatási programok. 
Ennek az együttműködésnek a keretein belül és a kölcsönös megbecsülés jegyében szá-
mos Széchenyi Kártya Programban résztvevő vállalkozót jelképes elismerésben részesített 
Orbán Viktor miniszterelnök úr, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke, Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója és a 
partner bankok (Budapest Bank, az ERSTE Bank, a Gránit Bank, az MKB Bank, az OTP 
Bank, a Raiffeisen Bank, a Sberbank, a Takarékbank és az Unicredit Bank) első számú 
vezetői.  
Az eredmények méltó megünneplésében részt vett továbbá az MNB Elnöke, a nemzeti fej-
lesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, a Földművelésügyi Minisztérium államtit-
kára, valamint a vállalkozók hitelhez jutását készfizető kezességvállalással segítő garantőr 
intézmények vezetői is. 

 

Budapest, 2017. szeptember 7.  

 

További információ: 

Exterde Rita 

Telefon: 06-70-935-7767 

E-mail: exterde@kavosz.hu 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

3 

2017.09.08. 

.  

 

Vállalkozói összefogással valósul meg a Kreatív és Kulturális 
Ipari Park projekt  

 

 
 

Családi otthon, munkahely és értékteremtés!” mottóval folytatódik a Kreatív és Kulturális 
Park megvalósítása Velencén az M7 autópálya 44. km Velencei pihenőhelynél a Balaton 
felé haladó irányban. 125.000 m2-en 1000 – 2000 m2-es összközműves építési telkekre, 
illetve a 60 – 70%-os készültségben megépült 21 társasházi lakásba első sorban kreatív és 
kulturális iparból várják a vevőket. 

Budapesttől mindössze 20 percre az ország 
közepén, az M7 autópálya által bárhonnan jól 
megközelíthető helyen a Vértes kapujában, a 
Velencei hegységgel és a Bence heggyel kör-
bevett 125.000 m2-es kiváló természeti adott-
ságokkal rendelkező terület rendkívül alkal-
mas arra, hogy a kreatív és kulturális ipar mű-
velőinek otthont és munkahelyet is adjon. 

Szirbik István projektgazda koncepciója alap-
ján 2500 m2-en a meglévő 800 m2-es vásár-
csarnok jellegű épületben elkezdődött a Tu-
rista Piac, rendezvényközpont és a Gasztro 
Udvar kialakítása. A Turista Piacra összesen 
12 darab, 9 – 18 m2-es megvásárolható üz-
lethelyiségekbe várnak olyan vállalkozásokat 
akik az M7 autópályáról betérő turista buszok 
utasait és a helyieket szolgálják ki jó minő-
ségű termékeikkel. 

A Turista Piacra kizárólag minőségi termékeket forgalmazó árusokat várnak, az üzletek 
pályázat útján kerülnek értékesítésre. A csarnok 400 m2-es rendezvényközpont részén 
egész évben koncertek, kiállítások kerülnek megrendezésre ahol a kreatív ipari termékek 
értékesítése fog zajlani.  
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Szeptembertől megnyílik az Országinfó Turisztikai Információs Pont ahol Magyaror-
szág és Világ turisztikai termékeiről kaphatnak információt az érdeklődők. 

Az irodához kapcsolódva megnyílik állandó egész évben látogatható szabadtéri Országinfó 
– Világkiállítás ahol a Világ országait bemutató Óriás Képeslap Kiállítás és 220 m2-en 80 - 
100 fő ültetett befogadására alkalmas, mobil szabadtéri rendezvényhelyszín is létesül. 

  

(forrás: turizmus online)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumi konferenciák az ELTE ÁJK  
alapításának 350. Évfordulója alkalmából 
 
Péntek 13 – Kritikai kiadás címmel 
 

Az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi konferenciák 
újabb állomásaként „Péntek 13 – Kritikai kiadás, Gondolatok a hatályos munkajogi és tár-
sadalombiztosítási szabályozásról” címmel rendeznek tanácskozást a 75 éve született 
Ádám Lóránt emlékére. 

Ádám Lóránt (1942–2002) az ELTE ÁJK Munkajogi Tanszékének adjunktusa, az ELTE 
Jogi Továbbképző Intézetének igazgatója, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfe-
lügyelőség első elnöke és a Legfelsőbb Bíróság Tanácselnök munkaügyi bírája volt. A szak-
ember munkássága előtt tisztelgő tanácskozáson Menyhárd Attila, az ÁJK dékánja mond 
köszöntőt, az előadásokon pedig szó lesz a munkaviszonyt érintő jogi kérdésekről, a mun-
kaügyi kapcsolatokról és közszolgálati témákról is. 

Időpont és helyszín: 2017. október 13-án (péntek) 09 órától kerül sor az ELTE ÁJK  

Dísztermében  (Budapest V., Egyetem tér 1–3., I. em.)  

A részvétel ingyenes, a regisztráció – figyelemmel a létszám korlátozottságára – kötelező a 
szaboivett@ajk.elte.hu email címen 2017. október 9-ig!  

 

További információ:  https://www.ajk.elte.hu/content/pentek-13-kritikai-kiadas.e.708 

 

https://www.ajk.elte.hu/content/pentek-13-kritikai-kiadas.e.708
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A növekedés csapdái – 2017 

A növekedésben lévő vállalatok éves 
tanácskozása 

 

Tisztelt Partnerünk! 

Örömmel értesítjük, hogy a VOSZ tagjaként, partnereként a Piac & Profit A növekedés 
csapdái - 2017 konferenciára egyedi, kedvezményes részvételt biztosít, ugyanis a VOSZ a 
Piac & Profit konferenciák állandó Szakmai partnere. 

 

A konferencia kedvezményes részvételi díja: 12.000 Ft+Áfa 

 Kérjük, a regisztrációkor a kedvezmények közül ezt jelölje meg: VOSZ kedvezmény 

 

Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont, 15. ker. Szentmihályi út 
173. 3. emelet 

Időpont: 2017. szeptember 14. csütörtök. 9.00−17.30 

 

Cégnövekedés menedzselése felsőfokon! 

Ismerje meg a növekedés tempóját megsokszorozó vállalatvezetők titkait! 

 

Miről szólunk?  

A növekedés öröm, siker, de gond és veszély is egyszerre. Nagyot lehet ugrani, de nagyot 
lehet bukni is, ha nem tudjuk a növekedést folyamatosan menedzselni. A növekedés 
tempójának követése nem csak a gyorsan növekvő cégek kihívása! Várjuk a konferencián, 
ha meg szeretné ismerni a legújabb szemléleteket, gyakorlatokat, módszereket. Sok, a 
növekedést sikeresen menedzselő cég példájából is meríthetünk új ötleteket, 
gondolkodásmódot. Tanuljunk egymástól! 

 

Kinek hasznos 

A fejlődésben, növekedésben levő kisvállalatok, a középvállalati mérettel éppen ismerkedő, 
vagy éppen a nagyvállalati méretekbe növő cégek vezetőinek, döntéshozóinak. 
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Témák 

 A növekedés hazai gazdaságpolitikai környezetének változása. 

 Arra növekedjünk, amerre a világ halad. Világtrendek. 

 A teremtő vezetés, a 21. század cégeire optimalizálva.   

 Organikus vagy felvásárlásokkal történő cégnövekedés. 

 Piaci trendek és konkurencia figyelése, a technológia fejlődés követése 

 Az okos adatok szerepe a nyereséges növekedésben.  

 Az erős fejlődési tempó kordában tartásának titka.  

 Növekedés új külpiacok meghódításával. 

 Növekedjünk innovációval! Vegyük át a startupos módszereket!   

 Ha kidől az alapító. Cégutódlás. 

 Cégpéldák – beszélgetések 

 Családban marad. Folyamatos fejlesztés generációk együttélésével 

 

Meghívott előadó szervezetek, cégek 

Pomázi Gyula (NGM), Vértes András (GKI), Borbély László (SPA), Kővágó János (Grandt 
Thornton), Jagodics Tamás (Cégmenedzser), Keleti József (Bisnode), Bohner Tamás 
(Drukka), Gyaraki József (Regio), Szabó Zoltán (Ghibli), Gyurácz Németh Iván (M27 
Absolvo), Virágh Rajmund (Hammel & Hochreiter), Deák Dóra (Biofilter), Szabó Lajos, 
(iData)  

 

Lásd bővebben előadókkal a programpontra kattintva 

 

Networking különprogram  

A Piac & Profit Klub Networking programja a résztvevők számára. Kapcsolatépítés. 
Plenáris bemutatkozás, névjegyalbum, kötetlen beszélgetés. 

A Networking programon részvételről bővebben 

 
 (a konferenciára külön és a Networking programra és konferenciára együtt) 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/novekedes-konferencia/reg=1/
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/novekedes-konferencia/
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/novekedes-konferencia/reg=1/
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/novekedes-konferencia/reg=1/
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása  

számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

 
Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 

 
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 

tanácsadónknak: 
Dankó Tibor 

Tel: 20/947-4282 
e-mail: iwt@t-online.hu 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


