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A MAGYAR IPARSZÖVETSÉG SZOLGÁLTATÁSAI 
A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

“Az olyan helyekre vezető utakat, 
ahová érdemes eljutni, nem lehet 
lerövidíteni.” (Helen Keller)

2014.
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A kiadvány „A Magyar Iparszövetség (OKISZ) 
gazdasági és társadalmi együttműködésének 

fejlesztése a közép-dunántúli 
régióban” elnevezésű és a 

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0009 kódszámú pályázat 
keretében valósult meg.

A kiadvány újrahasznosított papírra készült.
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A Magyar Iparszövetség 
(OKISZ) országos munkaadói  
érdekképviseleti szervezet, 
amely tagszervezetei 
önkéntes elhatározásából, 
tagjai gazdasági-társadalmi 
érdekeinek képviseletére és 
védelmére alakult. A Szövet-
ség 2010-ben ünnepelte fen-
nállásának 90. évfordulóját. 
A Magyar Iparszövetséget jelenleg 22 megyei, ill. szakmai tagszövet-
ség, és két társult szakmai érdekképviselet alkotja. 
A Magyar Iparszövetség érdekeltségébe tartozó több ezer vállalkozás 
a nemzetgazdaság fontos szereplője, elsősorban a kis- és középvál-
lalkozások kategóriájában, de az ide tartozók mellett soraiban 
jelentős számban találhatók mikro és egyéni vállalkozások, új típusú 
szövetkezetek csakúgy, mint a jelentős termelési értéket előállító, a 
nemzetközi piacon is jól szereplő nagyobb szervezetek. 
A Magyar Iparszövetség a hazai kis- és középvállalkozások első 
számú érdekképviseleti szerve, amely e feladat ellátása érdekében 
a társadalmi párbeszéd minden formáját felhasználja. Megalaku-
lása óta tagja volt az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, illetve a 
jelen jogszabályi környezetben létrehozott - hasonló tevékenységet 
végző - Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tagja. Munkálkodik 
a Vállalkozásfejlesztési Tanácsban és a Gazdaságfejlesztési Operatív 
Programok Monitoring Bizottságában, ugyanakkor részt vett az Eu-
rópai Unió 2014-2020 pályázati időszak szakmai bizottságaiban vég-
zett munkában, valamint az EU illetékes bizottságaival való egyeztető 
tárgyalásokon. Tagja a Szövetség a Roma Koordinációs Tanácsnak is. 
Az utóbbi öt évben meghatározó szerepe volt a szakképzésben az 
általa gondozott szakmákban, illetve felnőttképzési intézményként is 
számos tanfolyamot indít el évente.
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Jelentős szerepet vállal a hazai kkv-k gazdasági növekedésének 
elősegítésében, a versenyhelyzet és a piacra jutás javításában, vala-
mint a társadalom foglalkoztatási szerkezetének átalakításában.
A Magyar Iparszövetség elsődleges célja, hogy Magyarország 
jövőbeni gazdasági és társadalmi életében is meghatározó szerepet 
vállaló, tekintélyes, európai színvonalú, hagyományaiban és értékei-
ben gazdag, pártoktól független kis- és középvállalkozói munkaadói 
érdekképviseleti szervezete legyen.
A Magyar Iparszövetség célja, hogy a szociális párbeszédben és kon-
zultációban a kapacitását megerősítse, és olyan együttműködések jöjj-
enek létre, melyek révén hatékonyan és felkészülten tudja képviselni 
tagjai érdekeit és ők maguk is legyenek képesek eredményesen bec-
satornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika 
alkotás folyamatába, illetve a döntéshozatalba.
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A Magyar Iparszövetség és tagszövetségeinek szolgáltatásai 
a tagvállalatok és a kkv szektor számára a közép-dunántúli 
régióban
1. Ingyenes jogsegély – szolgáltatás (JOGPONT)

A Magyar Iparszövetség jogi 
tanácsadással támogatja 
tagszervezeteit a számukra 
releváns kérdésekben (JOG-
PONT Hálózat (lezárult), JOG-
PONT+, JOGPONT+ mini).
A Magyar Iparszövetség ebben a nemes feladatban 2008. évtől tevé-
kenyen vesz részt. 
A JOGPONT Hálózat térítésmentes jogi segítséget nyújtott munkavál-
lalóknak, munkáltatóknak, valamint vállalkozóknak a munkaerőpiacra 
való belépésben, a munka-, Tb.-jogi, valamint a vállalkozóvá válás-
sal kapcsolatos tanácsadással. Eredményeként csökkent a bírósági 
ügyek száma, rövidebbé vált az ilyen ügyekre fordított idő, kevesebb 
költség merült fel az ügyfelek számára.
A JOGPONT Hálózat folytatásaként a JOGPONT+ szolgáltatás szintén 
európai uniós támogatással valósult meg, integrált és ingyenes jogi 
szolgáltatás jelentett a munka világában. 
A Magyar Iparszövetség a Közép-Dunántúli JOGPONT+ pá-
lyázat gesztora, és a régió 18 városában (20 helyszínen), 19 ügyvéd 
közreműködésével folytatta tevékenységét. 
Ezen pályázatok folytatásaként a Közép-Dunántúli JOGPONT+ 
mini integrált jogsegélyszolgáltatási rendszer működtetésében is 
közreműködik az OKISZ. 
A JOGPONT+ újabb továbbfejlesztett szolgáltatása, melynek területe 
kibővült a következő jogterületekre:
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! munkajog,  
! társadalombiztosítás  
! társasági és cégjog  
! közigazgatási jog  
! családjog 
! pénzügyi- adójogi 

tanácsadás (kizárólag 
magánszemélyeknek) 

 

	  

• munkajog, 
• társadalombiztosítás 
• társasági és cégjog 
• közigazgatási jog 
• családjog
• pénzügyi- adójogi tanácsadás (kizárólag 
magánszemélyeknek)

Ezen szolgáltatások egyéni tanácsadási formában az 5000-10000 fő 
közötti településeken vehetők igénybe. Az igénybevétel formái is szé-
lesedtek: egyéni jogi információszolgáltatás, zöld szám, online (chat) 
és e-mailen, csoportos jogi információszolgáltatás.
Eddigi eredmények:
A jogsegélyszolgáltatás különböző fórumainak adatai alapján bízvást 
elmondható, hogy a Közép-Dunántúli régióban az OKISZ nevével 
fémjelzett jogsegélyszolgáltatás megvalósítása sikeres volt:
A feladat frontjának számító honlap látogatottságának változása jól 
tükrözi az érdeklődés felívelését, és a kezdeti pár 10 fős látogatószám 
2014. év tavaszára elérte a 12 ezres látogatószámot havonta. 
A telefonos és e-mailes megkeresések száma a 2012. évben a kez-
deti 10 alatti adathoz képest igen felszökött, és 2014. évre minden 
hónapban meghaladta a 100 ügyfél megkeresést.
A személyesen igénybe vehető jogsegélyszolgáltatás már több, mint 
7600 főnek jelentett kapaszkodót országos szinten.
A legnagyobb érdeklődésre továbbra is az eredeti célként megha-
tározott munkajog tart számot, de az újonnan felvett jogterületek 
közül a családjog került a második helyre.
A kistelepüléseket érintő JOGPONT+ mini szolgáltatásai is igen ker-
esettek, a pályázat elindulása óta, majd 1500 fő vette igénybe ezen 
szolgáltatásokat. A szolgáltatáscsomagban viszont már abszolút első 
helyen szerepel a családjog, és második helyre esett vissza a munka-
jog, majd a társadalombiztosítási jogi kérdések köre.
www.jogpontplusz.hu
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2. Tanácsadás, konzultáció

 
A Magyar Iparszövetség 
székházában ingyenesen, illetve 
térítés ellenében a következő 
tanácsadási szolgáltatások vehetők 
igénybe:

Innovációs és technológiai transzfer információk• 
Szabadalmak• 
Mintaoltalmi bejelentés védjegy• 
Jogvédelmi tanácsadás• 
Szellemi termék jogvédelmével kapcsolatos tanácsadás• 
EU-s és hazai pályázatok írása• 
Adózással, pénzügyi, számviteli, könyvvizsgálattal kapcsolatos • 
kérdések, szoftverek, könyvviteli rendszerek választása 
Jogi tanácsadás• 
Jogi képviselet• 
Megvalósíthatósági, piacfelmérő és marketing tanulmányok • 
elkészítése
Piackutatás• 
Megvalósíthatósági, piacfelmérő és marketing tanulmányok • 
elkészítése
Stratégiai célok meghatározása• 
Üzleti terv készítés• 
Marketing stratégia fejlesztése• 
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3. Képzés, oktatás

Az OKISZ 2009. óta akkreditált 
felnőttképzési intézmény (AI-1955.), több, a 
kkv-k versenyképességének javításához 
kapcsolódó akkreditált képzési program-
mal bír. A felnőttképzés jogszabályi hát-
terének átalakítása után már rendelkezik 
felnőttképzési engedéllyel (E-000281/2014) 
a következő képzési programok tekinte-
tében:

• Pénzügyi tervezési tréning
• Marketing ismeretek
• Vezetői HR ismeretek
• Aktualizált vállalkozási ismeretek (Élelmiszerbiztonsági, 
élelmiszerhigiéniai, minőségügyi ismeretek EU irányelv megvalósí-
tása alapján)
• Pénzügyi tervezési stratégia
• Vállalkozás-fejlesztési stratégiai tréning (Vállalkozások 
gazdálkodása, finanszírozási lehetőségei)
• Vállalkozás tervezés és fejlesztés
• Aktualizált vállalkozási ismeretek tréning (Munkajogi és 
munkavédelmi ismeretekről)
• Érdekképviseleti tevékenység az EU-ban (érdekérvényesí-
tési lobbi, EU intézményrendszere - érdekképviseleti vezetőknek, 
apparátusnak)
• Érdekképviseleti tevékenység az Európai Unióban 
(érdekképviselet lobbi és kommunikáció)
• Válságmenedzsment
• Komplex vállalkozói képzés
• Munkavédelmi ismeretek
• Munkaerőpiaci tréning
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A Magyar Iparszövetség 2009. óta összesen 4102 főnek adott, az álta-
la sikeresen elvégzett akkreditált/OKJ-s képzéshez járó tanúsítványt/
bizonyítványt.
A képzési tevékenységének minőségét a Bureau Veritas Magyaror-
szág Kft. tanúsítja.

Az OKISZ abban is segíti a hazai vállalkozásokat, hogy a közép-
dunántúli régióban ingyenesen szervez minden évben Vállalkozói 
Fórumokat több témában (pl. aktuális gazdasági, foglalkoztatáspoli-
tikai, jogi témák). 

2014-ben eddig a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályváltozások, 
adóváltozások, az új Ptk. bevezetése tárgykörökben tartott már sik-
eres rendezvényeket (30-120 fő).
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4. Üdültetés
A Magyar Iparszövetség Szociális, 
Kulturális és Sport Alapítványa közel 
25 éve végzi üdültetési tevékenysé-
gét a hozzá tartozó üdülőszállókban. 
Árai kedvezőek, szolgáltatásai kül-
önösen a gyermekes családok 
számára előnyösek, a szövetség tag-
jai számára külön kedvezményeket biztosítanak. A visszatérő ven-
dégek törzsvendég kedvezményt biztosítanak. Az Alapítvány munka-
társai kérdéseikre részletes információt adnak az üdülésről, és az 
igénybe vehető szolgáltatásokról. 

Üdülők:
HOTEL FAMÍLIA - BALATONBOGLÁR• 
HOTEL NAPFÉNY - BALATONLELLE• 
KEHIDA FAMILY RESORT - KEHIDAKUSTÁNY• 
AQUARELL HOTEL **** - CEGLÉD• 
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL - OROSHÁZA, GYOPÁROSFÜRDŐ• 
BATTHYÁNY KASTÉLYSZÁLLÓ **** - ZALACSÁNY• 
SZELETA HOTEL - MISKOLC - ALSÓHÁMOR• 
BEREKFÜRDŐ TERMÁL HOTEL PÁVAI• 
BALATONALMÁDI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ• 
BALATONVILÁGOSI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ• 
SIÓFOKI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ• 
ERDŐTARCSAI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ ÉS ALKOTÓHÁZ• 
MÁTRAFÜREDI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ ÉS MALOM FOGADÓ• 
MÁTRAHÁZAI AKADÉMIAI TUDÓS ÜDÜLŐ• 
HOTEL AMETYST• 
GÖRBE PANZIÓ - Gyula• 
ARANYSZARVAS PANZIÓ - Zalakaros• 
PANNON HOTEL - Hévíz• 
HOTEL TAGORE - Balatonfüred• 
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IN HOTEL - Hajdúszoboszló• 
VIA HOTEL - Keszthely• 
ENTER-CENTER VENDÉGHÁZ - Hajdúszoboszló• 
HOTEL REÁL - Balatonföldvár• 
HOTEL SOLAR - Nagyatád• 
GYÖNGYVIRÁG HOTEL - Mátrafüred• 

Napfény Hotels Kft.
Cím: 1146, Budapest, Thököly út 58-60.
Telefonszám: +36 (1) 395-6586
Fax számunk: +36 (1) 395-8982
E-mail: info@napfenyhotels.hu
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5. OKISZ Inkubátorház

 Az OKISZ Inkubátorház egy országos 
szervezethez tartozó, egész Mag-
yarországra kiterjedő szolgáltatási 
bázissal bíró igen sikeres kezdemé-
nyezés.
Az OKISZ Inkubátorházban épületében kedvező irodabérleti ajánlattal 
várják a kezdő vállalkozásokat. 
A Szövetség a kedvező bérlési lehetőség mellett egy helyen gyűjti 
össze és a vállalkozók számára rendelkezésre bocsátja azon szol-
gáltatásait, melyek a vállalati működéshez szükségesek: a jogi- és 
pályázati tanácsadás, forráshoz jutásban való közreműködés, sport 
és kulturális szolgáltatás. 
Nagyobb irodahelyiségekkel nem rendelkező vállalkozók számára 
irodatechnikával felszerelt „open office“ lehetőséget biztosít, külön 
tárgyalásra alkalmas elhelyezéssel.
Az irodához parkolási lehetőség is igénybe vehető.
Az Inkubátorházhoz tartozó tanácsadások:

Jogi tanácsadás• 
Pénzügy, számvitel• 
Inkubációs és menedzsmenttámogatás• 
Innovációs szolgáltatások• 
Pályázati tanácsadás• 
Piackutatás• 
Megvalósíthatósági, piacfelmérő és marketing tanulmányok • 
készítése
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Irodák és termek bérlése: 
„open office”• 
oktatótermek• 
tárgyalók• 
irodahelyiségek• 

Irodatechnikai szolgáltatások: 
faxolás• 
másolás• 
nyomtatás• 
scennelés• 
postafiók kezelés• 
postatovábbítás• 

A Magyar Iparszövetség Inkubátorháza fennállása alatt igen szé-
les körben biztosított szolgáltatást a kis- és középvállalkozások 
számára. 
Mára a szolgáltatások igénybevevőinek száma meghaladta a 12.000 
főt.
A legnépszerűbb szolgáltatás - az Inkubátorház működésének 
kezdetétől - a pénzügyi, számviteli kérdéskörben nyújtott szolgálta-
tás. 
A kisvállalkozások állandó problémája: a reprezentatív tárgyalóhe-
lyiség hiánya generálta a másik kedvelt szolgáltatás, az Open Office 
szolgáltatás létrehozását, melynek során az irodatechnikai szolgálta-
tásokkal egy csomagban nyugodt környezetben biztosít a Szövetség 
tárgyalóhelyiséget a vállalkozások számára.

OKISZ Inkubátorház
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Telefon:+361/343-5145 
E-mail : info@okiszinkubatorhaz.hu
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6. A Magyar Iparszövetség pályázati tevékenységéről

A Magyar Iparszövetség igen sokrétű pályázati tevékenységet folyta-
tott és folytat jelenleg is.
Pályázati támogatás révén segítséget nyújtott már munkanélküli 
magánszemélyeknek, vállalkozás vezetőknek, alkalmazottaknak, 
részt vett kismamák munkaerőpiacra történő reintegrációjában, és 
enyhíteni próbálja a fiatalok jelenleg – az egész EU-t érintő - súlyos 
foglalkoztatási problémáit.

A Magyar Iparszövetség – konzorciumban – vett részt a „Bentlakásos 
képzések a Nyugat-Dunántúl leghátrányosabb helyzetű munkanélküli 
állampolgárainak” című projekt (HEFOP-2.3.3-09/1.-2009-05-0013/2.0) 
megvalósításában. 
A projekt során a Nyugat-Dunántúli régióban élő munkanélkül-
iek közül 415 fő számára olyan általános, alapozó, munkaerőpiaci 
ismereteket tartalmazó képzést nyújtott (Munkaerőpiaci tréning), 
amely lehetőséget biztosított a tartósan munkanélküliek és a válság 
miatt munkájukat vesztett egyének munkaerőpiacra való visszaté-
résére. Közülük kiválasztott további 133 fő Munkavédelmi ismeretek 
képzésen vett részt. 
A Magyar Iparszövetség az „OKISZ ERNYŐ” - A mikro- és kis-
vállalkozások humán erőforrás fejlesztéséért elnevezésű, TÁ-
MOP-2.1.4-09/1-2010-0001 kódszámmal bíró pályázatban 3695 fő, 
csak mikro- és kisvállalkozások tulajdonosi köre és alkalmazottai 
számára valósított meg, a vállalkozások piacképesebb működését 
célzó 40-100 órás képzéseket (pl. Vezetői HR ismeretek, Pénzügyi ter-
vezési tréning, Marketing ismeretek, Kereskedő - Boltvezető képzés, 
Üzleti angol nyelvi képzés, stb.)
A tanfolyamok az ország 6 régiójában összesen 1082 vállalkozás 
érintésével zajlottak le 2011-2012 években.
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Az Európai Bizottság 2013.06.19. napján adta ki az Együttműködés az 
európai fiatalokért cselekvési felhívás az ifjúsági munkanélküliség 
ellen elnevezésű közleményét, melyben felhívta a figyelmet az Eu-
rópában uralkodó – fiatalokat – érintő munkanélküliség nehéz he-
lyzetére. Felhívásában megoldásokat is kínált.
Jelenleg közel 6 millió a 25 éven aluli európai munkanélküliek száma, 
de a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fi-
atalok száma eléri a 7,5 milliót.
Az Európai Unió főleg az Európai Szociális Alap által biztosított tá-
mogatásokban látja a megoldást, de országokra lebontva is ad 
iránymutatást az EU-s tagországok számára. Újraindítja az ifjúsági 
munkanélküliséggel foglalkozó munkacsoportokat, és külön segíti a 
munkanélküli fiatalokat alkalmazó vállalkozásokat.
Magyarországon ezen felhívást megelőzően is igen fontos kérdés volt 
a fiatalok munkanélküliségének megoldása. Hazánkban 2013. évben 
29%-os volt a fiatalok munkanélkülisége, ami azt jelenti, hogy minden 
harmadik 25 év alatti fiatal munkanélküliséggel nyitja az életét.
A Kormány intézkedései között a munkanélküliség enyhítése érdeké-
ben új képzési lehetőségek, vállalkozóvá válást segítő támogatás, a 
munkáltatóknak szóló kedvezmények, valamint a munkába állást 
segítő foglalkoztatáspolitikai programok voltak.
A munkanélküli fiatalok egyik kilábalási lehetősége a „vállalkozóvá 
válás” áll a Magyar Iparszövetség nevével is fémjelzett Fiatal Vál-
lalkozók Országos Szövetsége vezette konzorcium Fiatalok válla-
lkozóvá válásának támogatása elnevezésű országos program köz-
pontjában, mely az ország 4 régiójában (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, 
Nyugat–Dunántúl, Észak –Magyarország) valósul meg. A fiatalok a 
saját ötleten alapuló vállalkozásuk elindításához kapnak használ-
ható segítséget az ingyenes 100 órás szakmai képzés keretében (ed-
dig több, mint 2130 fő képzése valósult meg), majd az Üzleti Tervük 
megalkotásával, valamint a vállalkozás alapításával, működtetésével 
kapcsolatos ingyenes tanácsadásban vehetnek részt, végül pedig, a 
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vállalkozás megalapítása után a nehézségeket a 4 régióra kiterjedő 
mentorhálózat segítségével könnyebben, gyorsabban oldhatják meg. 
Amennyiben a pályázatban minden szükséges feltételnek megfelel-
nek, úgy 3-6 millió forintos támogatásért folyamodhatnak a projekt 
második lépcsőjében. Ezek a fiatalok alkalmasak lesznek arra, hogy 
eltartsák saját magukat, idővel pedig mások számára is képesek 
lesznek munkahelyet teremteni.
A Magyar Iparszövetség segítséget nyújtott az Iparfejlesztési Közalapít-
ványon (IFKA) keresztül a Munka kisgyermekkel (MuKi) program 
megvalósításában, mely kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való 
visszatérését célozza meg, piacképes olyan képzésekkel, melyek 
során képzésbe vonják a szülőket és a munkáltatókat egyaránt, hogy 
a munkabarát családok és a családbarát munkaáltatók egymásra ta-
láljanak.
A Magyar Iparszövetség Közép-Dunántúli Régióban működő sz-
ervezetei a következő szolgáltatásokat biztosítják – az eddig felsorol-
takon kívül - tagszervezeteik és szélesebb körben a kis- és középvál-
lalkozások számára:
1. Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” 

EU-s és hazai pályázati tanácsadás.• 
Pályázatok készítéséhez segítségnyújtás.• 
Foglalkoztatást segítő támogatások ajánlása.• 
Forráshoz jutási lehetőség biztosítása (hitelkonstrukciók).• 
Piaci, üzleti információk nyújtása.• 
Hazai és külföldi gazdasági partnerkeresés, üzletember ta-• 
lálkozók koordinálása, szervezése.
Hazai és külföldi kiállítás- és vásárszervezés.• 
Szakmai tanácskozások, menedzsertalálkozók, szemináriumok, • 
tanfolyamok. konferenciák, fórumok szervezése és lebonyolí-
tása.
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Munkaerő-piaci szolgáltatás: munkaerő-piaci információk nyúj-• 
tása munkáltatóknak. 
Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak tanácsadás, vállalkozóvá • 
válást elősegítő tanácsadás.

Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV”
2800 Tatabánya, Komáromi u. 16.
Telefon/fax: +36-34/311-399
E-mail: kemkiszov@upcmail.hu
Web: www.kemkiszov.hu
2. Veszprém Megyei Iparszövetség

Cégvezetői rendezvényszervezése (2014 évben: az új Ptk. beveze-• 
tése) évente.
Szakmai figyelemfelkeltő hírlevél kibocsátása. • 
Segítségnyújtás a gazdasági jogi szabályozásban.• 
Tagszervezetek képviselete a hatóságok felé.• 
Munkalehetőség közvetítése.• 
Keres-kínál szolgáltatás nyújtása felesleges eszközök értékesí-• 
tésére, illetve eszközvásárlásra.
Pályázatfigyelés.• 
EU-s ismereteket terjesztése.• 
Brüsszeli üzleti- és partnerkereső számítógépes hálózat • 
elérhetőségének lehetősége.
Cégvezetők igénye szerint személyes konzultáció a vállalkozást • 
érintő szakmai kérdésekben.

Veszprém Megyei Iparszövetség
8200 Veszprém, Eötvös u. 2. 
Telefon: +36-88/425-256
Fax: + 36-88/423-914 
Email:veszpremmegyei.iparszovetseg@upcmail.hu
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3. Fejér Megyei Iparszövetség 

Szaktanácsadás• 
Információ biztosítás a piac lehetőségeiről, az igénybe vehető bel- • 
és külföldi hitelekről, pályázatokról, kiállításokról és nemzetközi 
vásárokról.
Üzemorvosi szolgáltatás tagszervezetek részére.• 
Céginformációs szolgáltatás biztosítása.• 
Pályázatfigyelés.• 
Nyugdíjas találkozók, kirándulások, egyéb kulturális programok • 
szervezése.
Tagszervezetek számára helyiség, és irodai eszközök biztosítása • 
tárgyalások, előadások lebonyolítására.

Fejér Megyei Iparszövetség
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 19. 
Postacím: 8007 Székesfehérvár Pf. 46 
Tel/Fax: +36-22/505-861
E-mail: info@fmkiszov.t-online.hu
Honlap: www.fmkiszov.hu 
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Magyar Iparszövetség

1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Telefon: +36-1/343-5181

Fax: +36-1-343-5521
E-mail: okisz@okiszinfo.hu

Honlap: www.okisz.hu


