
VÉROSZ Vállalkozás Integrátori Program rendszer - VÉROSZ V.I.P. -  bemutatkozó 
 
2002.12.13. napjától a Vállalkozók Érdekegyeztető Re-integrációs (2002-2015 között Roma) Országos Szervezetnek 
elnöke vagyok (VÉROSZ H-1046. Budapest, Erkel Gyula u. 21., Mobil: +36-20-553-4767 e-mail: janos@birta.hu 
vagy elnok@verosz.hu )  
 

Nemzetközi név: National Organization of Re-integration Entrepreneurs for the Coordination of Interests 
(NORECI) Nyilvántartási szám: 01-02-0010223., Adószám: 18110087-1-41., EU közösségi adószám (EU 
VAT number): HU18110087. TEÁOR: 9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, Department: - 
9499 - Activities of other membership organizations n.e.c., EU intézmény kódja ( EU PIC code of the 
institution ): 947742769 

  
                        VÉROSZ Alapszabály:    http://www.verosz.hu/html/20160328_alapszabaly_hiteles.pdf  

  
A Magyar Kormány igazságügy-minisztere jelentette a Parlamentben, hogy a VÉROSZ már 2003-ban „a 
bűnmegelőzést is szolgáló programokat dolgozunk ki, az azonos szociális helyzetben élők, ill. romák/cigányok 
és a fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzésére” a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési 
programja végrehajtásáról szóló J/13633. számú Jelentés 47-48. oldalán. 

  
http://www.parlament.hu/irom37/13633/13633.pdf  

 
2010.01.22 napján megválasztottak meg az Európa Tanácsban működő Európai Romák és Utazók Fóruma (ERTF 
www.ertf.org Strasbourg  c/o  Council  of  Europe  Batiment  G-1  quai  Jacoutot)  a  Magyar Delegáció 
vezetőjének. 
 

http://www.verosz.hu/html/hirlev_kisebbsegi_2010_jan.pdf  (37. oldal) 
  
A kompetencia alapú felnőttképzési ’ROMAINNOV’ felnőtt képzési oktatási programtervünket publikáltuk az 
Iskolakultúra 2004/5 szám 101-108 oldalain: „Kísérlet fiatal roma felnőttek felzárkóztatására”  
 

http://www.verosz.hu/html/iskolakultura_EPA00011_2004_05_101-108.pdf  
  
Több mint egy évtizedes tapasztalatok alapján a VÉROSZ kidolgozott, a nemzetgazdaság lelkének számító Kkv-
szektor re-integrációjára, - etnikai hova tartozástól független - mindenki számára megvalósítható hosszútávon 
fenntartható komplex Vállalkozás Integrátori Program rendszert. (VÉROSZ V.I.P.)  
   

I.                  Hazai és nemzetközi alap és alkalmazott kutatás-fejlesztés a nagy élőmunka-igényű szociális termelési 
rendszerek kialakításában, az alulképzett halmozottan hátrányos helyzetű leszakadt társadalmi csoportok 
vállalkozóvá és önfoglalkoztatóvá válásával kapcsolatos módszerek és eljárások kutatása.  

II.  Innovatív és alternatív finanszírozási struktúra közép-, és hosszú távú kialakítása, beleértve a mikro-
hitelezést, az alulképzett, halmozottan hátrányos helyzetű leszakadt társadalmi csoportok érdekében megvalósuló 
programokra, amelyek a gazdaság valamennyi ágára kiterjednek. 

III.   Az alulképzett, halmozottan hátrányos helyzetű leszakadt társadalmi csoportok Kkv 
szektorba történő bevonása, ill. a meglévő vállalkozások hosszútávon fenntartható továbbfejlesztése és a 
regionális fejlesztési programokba történő adaptálása. 

A VÉROSZ V.I.P. rendelkezik a legkritikusabb problémákat illető intézkedésekből összeálló komplex rendszerszerű 
megoldásokkal – kompetencia alapú felnőttképzéssel –, amelyben paralel egymás mellet több száz  projekt 
fenntarthatósága kellően, ill. bankgaranciával hosszú távon – 10-15-20-30 év – biztosítható.  
 
Ennek következtében mérhetően hasznosulnak tapasztalatok egyes problématerületeken, így az intézkedések, 
a különböző irányú – a munkavállaláshoz, oktatáshoz, a lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz, valamint az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és társadalmi beilleszkedést biztosító – programok egységes 
beavatkozásokká állnak össze. 
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A VÉROSZ V.I.P.,  elsődlegesen egy olyan gazdaságélénkítő Nonprofit Holding Rendszer, amely biztosítja a 
halmozottan hátrányos helyzetű leszakadt társadalmi csoportok vállalkozóvá és önfoglalkoztatóvá válását, kis- és 
középvállalkozások (Kkv-szektor) versenyképességét segítő re-integrációval.  
  
VÉROSZ Vállalkozás Integrátori Program Rendszer (VÉROSZ V.I.P.) Bemutatkozó magtekinthető: Magyar, 
Angol, Német, Francia, Szlovák, Román, Orosz, Szerb, nyelveken. 
 
Évekkel ezelőtt felkészültünk a 2014. és 2020. közötti finanszírozások lehívhatóságára, a 1080/2006/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezett előírásai alapján, ami 2013. december 20. napján jelent meg – 
más rendeletekkel összhangban – az Európai Unió Hivatalos Lapjának 56. évfolyam L 347 sorszámán.  
 
A 2014-2020 EU-s támogatások 60 %-os felhasználását a Kkv. szektor felzárkóztatásának forrás kiegészítésére 
írták elő a rendeletek, amelyek itt tekinthetőek meg: 

  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:L:2013:347:TOC 

  
A VÉROSZ – a tagjai-, és tagvállalatin keresztül - több MILLIÁRD EURO összegű hosszútávon fenntartható 
(5-10-15-30 éves) megvalósíthatósági tanulmányokkal rendelkezik a 2014-2020 EU-s támogatások minél 
szélesebb körű lehívhatósága érdekében, amelyeket közös megvalósításra, térítés nélkül átadtunk a Magyar 
Kormány társadalmi felzárkózás területi koordinációjáért felelős állami intézményének a Türr István Képző és 
Kutató Intézetnek hazai és nemzetközi felhasználására. 
  
2012.07.12 napi TKKI – VÉROSZ Megállapodás: 
 
    Magyar nyelven:   http://www.verosz.hu/html/TKKI_VEROSZ_20120712_hu.pdf  
    Angol nyelven:     http://www.verosz.hu/html/TKKI_VEROSZ_20120712_en.pdf  
 
2012.08.31 napi TKKI – VÉROSZ 1. sz. Megállapodás Kiegészítés:  
 
    Magyar nyelven:   http://www.verosz.hu/html/TKKI_VEROSZ_20120831_hu.pdf  
    Angol nyelven:     http://www.verosz.hu/html/TKKI_VEROSZ_20120831_en.pdf   
 
A VÉROSZ V.I.P. Rendszer lemodellezésével, már az elő lépésekben, megközelítőleg százezer  5-10-15-30 
évig, hosszú távon fenntartható munkahelyet szándékozunk létrehozni országonként, programrendszerünk 
minden elemében beleilleszkedik a DUNA 2014-2020 – Új transznacionális együttműködési programba: 
 
 DUNA2014-2020 – Új transznacionális együttműködési 
program:https://www.nth.gov.hu/hu/dunaprogram  
 
 
Az adóhatóság által leellenőrzött saját magánvagyonomból több milliárd forint összeget fordítottam, a 
halmozottan hátrányos helyzetű – főleg alulképzett cigány/roma – emberek tartós foglalkoztatásának (oktatás, 
foglalkoztatás, lakhatás, egészségügyi, szociális problémák… stb.) megoldására.  

  
Tevékenységünkről a birosag.hu lapon vagy az alábbi linken megjelentetett szöveges beszámolónk és abban 
megnyitható nemzetközi jogvédett megvalósíthatósági tanulmányinkból megállapítható, hogy több MILLIÁRD 
EURO összegű projekteket dolgoztunk ki, magyar és angol nyelven:  
 

http://www.verosz.hu/html/beszam/EB00097972.pdf  
 
Magyar Kormány Nemzetgazdasági Minisztériuma 2016.05.09. napján visszaigazolta bejelentkezésünket a DUNA 
2014-2020 – Új transznacionális együttműködési programba: 
 
 http://www.verosz.hu/html/VEROSZ_bejelentkez_Duna_Transznacionalis_Programba_00000360.pdf  
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A megvalósításához szükséges alternatív, innovatív, hazai és nemzetközi finanszírozási források és a potenciális 
konzorciumi tagokat felkutatunk, az előkészítő tárgyalásokat lefolytattuk annak érdekében, hogy a felsorolt 
programok tovább bővítsék a társadalmi felzárkózás lehetőségeit, és növeljék a hasonló célú programokkal való 
szinergikus hatásokat. 

  
Nonprofit Szervezetünk – az öt éves jogvesztő határidőn belül – bejelentette Lázár János Miniszterelnökséget 
vezető miniszternek, hogy VÉROSZ és a TKKI Stratégiai Partnerségre kötött Együttműködési Megállapodás 1. 
számú kiegészítés 3. pontjában vállat szerződéses kötelezettségét teljesítette:  
 

http://www.verosz.hu/html/VEROSZ_TKKI_Teljesitesi_Jelentes_20170824.pdf  
  
A VÉROSZ Vállalkozás Integrátori Program Rendszer megvalósítására elkészítettük a műszaki 
tervdokumentációinkat.   

  
A VÉROSZ Vállalkozás Integrátori Program Rendszer megvalósítását a 2014-2020 EU-s keretek megnyílását 
követően jövő év első negyedévében kezdjük el megvalósítani és 100.000 tartós önfoglalkoztató 
munkahelyet fogunk az elkövetkezendő 5 évben létrehozni. A nemzetközi jogvédett megvalósíthatósági 
tanulmányaink az alábbi linkeken tekinthetők meg:  
  
    Magyar nyelven:   http://verosz.hu/html/100000_munkahely.pdf  
    Angol nyelven:     http://verosz.hu/html/100000_jobs.pdf   

  
Tisztelettel,  
 
Birta János  
Elnök / President 
VÉROSZ / NORECI  
  
Vállalkozók Érdekegyeztető Re-integrációs (2002-2015 között Roma) Országos Szervezete  
National Organization of Re-integration Entrepreneurs for the Coordination of Interests 

 
Európai Romák és Utazók Fóruma Magyar Delegáció 
European Roma and Travellers Forum: ERTF  
Európa Tanács/Council of Europe (Strasbourg, c/o Council of Europe Batiment G-1 quai Jacoutot) 
 
Mobil:    +36-20-553-4767 
                H-1046. Budapest, Erkel Gyula srt. 21.  
Nyilvántartási szám: 01-02-0010223., Adószám: 18110087-1-41 
EU közösségi adószám (EU VAT number): HU18110087 
TEÁOR: 9499 -   Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  
Department: - 9499 - Activities of other membership organizations n.e.c.,  
EU intézmény kódja (EU PIC code of the institution): 947742769 
Homepage:  www.verosz.hu    www.ertf.org  
E-mail:   elnok@verosz.hu  janos@birta.hu  
 

  
BIZALMASSÁGI ZÁRADÉK:  
A fentiekben küldött információk bizalmas jellegűek, így azok kizárólag a címzettként megjelölt személy által tekinthetők meg.  Az üzenet 
teljes tartalma az üzleti titokra vonatkozó törvény védelme alatt áll. Amennyiben az üzenet tévesen került Önhöz, úgy kérjük azt e-mailben 
jelezni szíveskedjen. Köszönjük. 
  
 
CONFIDENTIAL INFORMATION: 
This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named above. If you are 
not the intended recipient or the agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any 
disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please 
notify the sender by phone or by replying this message as soon as possible, and then promptly delete this message from your system. 
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