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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

FONTOS A VERSENYKÉPESSÉG ÉS A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS – 
HANGZOTT EL A VOSZ GÖDÖLLŐI VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁN 

 
"A Vállalkozók és Munkáltatók  Országos Szövetsége (VOSZ) a TÁMOP-2.5.3.C-13/1 "A 
munkáért!" című Európai Uniós finanszírozású projekt részeként 2014. október 1-én  
tapasztalatcserével egybekötött szakmai napot  tartott helyi vállalkozások képviselőinek 
Gödöllőn, a Szent István Egyetemen. 
 
A VOSZ projektjének fő célkitűzése a vállalkozások támogatása, az ismeretek bővítése, az 
aktuális gazdasági változások kommunikálása. A TÁMOP-2.5.3.C-13/1 "A munkáért!" című 
pályázat egy nagy szolgáltatás csomag, melynek keretében virtuális tanácsadás van 5 témában 
jog, adó, finanszírozás, munkavédelem és pályázat. Minden régióban a regionális tanácsadók 
a VOSZ irodákban hetente kétszer személyesen is tanácsot adnak. A vállalkozások 
ismereteinek bővítésére  különböző kézikönyvként használható kiadványokat készülnek és 
103 rendezvényt szerveznek regionális, megyei és kistérségi szinteken. A vállalkozói 
akadémia című rendezvények célja a vállalkozások ismereteinek bővítése. A 2 napos megyei 
rendezvények célja az aktuális gazdasági események kommunikálása. A vállalkozói 
tapasztalatcserék célja a vállalkozások gondjainak feltárása, a pályázat eredményeinek 
bemutatása és az aktuális gazdasági változások kommunikálása. Ezeket a rendezvényeket 
főleg kisvárosokban, kistérségekben rendezi a VOSZ.  
A gödöllői vállalkozások strukturált tapasztalatcseréjét Dr.Bujáki Gábor, a Pest Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (PMVA) ügyvezető igazgatója és Dr. Marjay Gyula, a 
VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének (KMRSZ) elnöke nyitotta meg. Ezt 
követően Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere beszélt a város 
gazdaságélénkítési koncepciójáról a 2014-2019-es időszakban. „Fontos a versenyképesség és 
a minőségi szolgáltatás” – vallja Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, 
hozzátéve: Nem szeretnék elvenni a helyi cégektől a lehetőséget, nagyon sok olyan 
szolgáltatás van a városban, amit ezentúl is a vállalkozói szektorral kívánnak megoldani. 
„Óriási lehetőség van a kastély továbbfejlesztésében, a konferencia- és a kulturális 
turizmusban, ám nem lehet itt megállni: újabb attrakciókkal kell a turistákat Gödöllőre 
csábítani” – nyilatkozta a polgármester.  
A versenyképes Közép-Magyarországról Kuszák Miklós, a Pest Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt a konferencián, majd Dr. Pataki Dezső regionális 
tanácsadó mutatta be a VOSZ tanácsadási szolgáltatását. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető 
igazgató a PMVA mikrohitelezési gyakorlatáról nyitott vitaindítót, végül a jelen lévő cégek 
tapasztalatot cserélhettek gazdasági, finanszírozási, üzleti, vállalkozás-működtetési 
kérdésekről is. 
 
 


