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Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet neve:

Az egyszerűsített beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Szöveg

(Adatok ezer forintban.)
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0 1 950
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Szervezet neve:

PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (I+II)

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

I. Pénzügyileg rendezett
bevételek

ebből:

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- egyéb bevételek

- támogatások

II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráfordítások
(III+IV+V+VI)

III. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások

IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások

VI. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(I-III-VI)

D. Nem pénzbeli realizált
eremény [II-(IV+V)]

E. Adózás előtti eredmény
(I+II)-(III+IV+V)

(Adatok ezer forintban.)

132 132 0 0 132 132

132 132 0 0 132 132

0 0 0 0 0

0 487 0 0 0 487

0 209 0 0 0 209

0 278 0 0 0 278

132 -77 0 0 132 -77

0 -278 0 0 0 -278

132 -355 0 0 132 -355
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Szervezet
neve: 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

F. Fizetendő társasági adó

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

G. Adózott eredmény (E-F)

H. Jóváhagyott osztalék

I. Tárgyévi eredmény (G-H)

A. Központi költségvetési
támogatás

Tájékoztató adatok

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Végleges pénzbevételekből,
elszámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenység érdekében
felmerült pénzkiadás, ráfordítás

I. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a
személyi jellegű ráfordítás

   - ebből: vezető tisztségviselők
 juttatásai

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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132 -355 0 0 132 -355
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Szervezet
neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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Alapszabály (Articles of Association)1 

Kivonat (Extract)2   
Aláírási címpéldány (Specimen Signature)3  

Vagyon (Property)4  
 

                                                           
1  http://www.birta.hu/verosz/VEROSZ_articles_of_association.pdf 
2  http://www.birta.hu/verosz/VEROSZ_extract.pdf 
3  http://www.birta.hu/verosz/VEROSZ_specimen_signature.pdf 
4  http://www.birta.hu/VEROSZ_property.pdf 
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http://www.birta.hu/verosz/VEROSZ_specimen_signature.pdf
http://www.birta.hu/VEROSZ_property.pdf


Preambulum: 
 

A Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezete (VÉR SZ) mint Civil Szervezet, független a roma kisebbségek politikai 
szervezeteitől. Minden politikai szervezettől és politikai szervezeten kívüli roma tömörüléstől igyekszik egyenlő távolságot tartani, de nyitott 
minden olyan programban való részvételre, amely a romák és egyéb kisebbségek, hátrányos helyzetűek gazdasági felzárkóztatására 
irányul. A VÉROSZ, Birta János magánvagyonából, vezető szociológiai-, és oktatási intézményekkel, egyetemekkel, jogi-, gazdasági-, 
pénzügyi szakértőkkel, kidolgoztatta és Magyarországon indította el a halmozottan hátrányos helyzetű, főleg alulképzett romák/cigányok 
részére kidolgozott, szociális érzékű, de szigorú gazdasági alappal rendelkező komplex, zárt rendszerű visz garanciákkal biztosított 
finanszírozási, kompetencia alapú oktatáshoz (’Romainnov’) kötött tartós, minimum 10-15 év időtartam alatt elérhető vagyon-, és évenkénti 
nyereségrészesedést garantált, önfoglalkoztatási Vállalkozás Integrátori Programot (V.I.P. VÉROSZ).  
 

Az egzisztenciálisan leszakadt csoportok piaci termelőként és fogyasztóként történő megjelenése olyan közös társadalmi érdek, 
melyek megteremtése hozzájárul a gazdaság dinamizálásához és az alacsonyabban fejlett régiók felzárkóztatásához, valamint a periferizálódott 
rétegek tartós piaci szerepvállalása elősegíti a társadalmi béke megőrzését, az egyenlőség és az igazságosság elveinek 
érvényesítését.  

 
 

Európa által megfogalmazott komplex problémakérdésekre a VÉROSZ, első nemzetközi konferenciáján (2003.08.29-315), 
képzési-,6 társadalmi-,7 finanszírozási8 felzárkóztatási program terveket dolgozott ki.  
 
A VÉROSZ V.I.P. Know-how9 felzárkóztatási programrendszer komplex, azonnali és határozott válaszokat ad, egyben a 
súlyos, égető problémára is gyors megoldásokat biztosít, mérhetően hasznosulhatnak tapasztalatok egyes problématerületeken, 
ebből adódóan a különböző irányú intézkedések – a munkavállaláshoz, az oktatáshoz, a lakhatáshoz és az alapvető 
szolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és társadalmi beilleszkedést biztosító – programok 
egységes beavatkozásokká állhatnak össze. 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya: „a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja végrehajtásáról” 
szóló J/13633. számú Jelentés 48. oldalán10 elismerte, hogy a Szervezetünk „a bűnmegelőzést is szolgáló programokat dolgozott 
ki, az azonos szociális helyzetben élők, ill. romák/cigányok és a fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzésére. ( Roma people, 
Roma young people, serving parallel the Crime Prevention, in harmony with the regulations shown page 48. of Report J/13633. 
of the Hungarian Government on the “National Crime Prevention Strategy and Execution of the Related Action Program”. 
 
Az Iskolakultúra 2004/5 szám11 101-108 oldalain publikáltuk a „Kísérlet fiatal roma felnőttek felzárkóztatására” kompetencia 
alapú felnőttképzési ROMAINNOV oktatási programterveket. (No. 2004/5 of journal “Iskolakultúra”, titled “Attempt to 
Young, Roma Adults’ Development and Integration)  
 
A Birta János elnök a Magyar Külügyminisztérium, Európai Főosztály II. EBESZ-ET Osztály, Európa Tanács testületeiben 
szakértő, mert 2010.01.22 napján választottak meg – 37 oldal – az Európa Tanácsban működő Európai Romák és Utazók 
Fórumának (ERTF www.ertf.org Strasbourg c/o Council of Europe Batiment G-1 quai Jacoutot) a Magyar Delegáció 
vezetőjének. 

                                                           
5   http://www.birta.hu/verosz/ppp/20030829_31_VEROSZ_I_Konferencia.pdf 
6   http://www.birta.hu/verosz/ppp/20030830_Kraicine.pdf 
7   http://www.birta.hu/verosz/ppp/20030830_Tibori.pdf 
8   http://www.birta.hu/verosz/ppp/20030830_VEROSZ_RMC_plan.pdf 
9   http://www.birta.hu/verosz/ppp/VEROSZ_VIP_pres.pdf 
10  http://www.parlament.hu/irom37/13633/13633.pdf 
11  http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2004/5/szemle2004-67.pdf 
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2012 
 
A mélyszegénységben élők piaci termelőként és fogyasztóként történő megjelenése érdekében az integrációra alkalmas meglévő 
KKV-k bevonásával, ill. a vállalkozói szellem ösztönzésével új KKV csoportok piaci bevezetésének támogatásával a gazdaság 
dinamizálásában és hátrányos helyzetben fejlődő régiók felzárkóztatásában, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
1080/2006/EK RENDELETE 5. Cikkében meghatározott „Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság” minél szélesebb 
körben történő érvényre juttatásában, tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló COM(2011) 614 végleges 2011/0275 (COD)12 Javaslatra, ill. a közös cél megvalósítására, 
hosszútávon fenntartható: 
 

Vállalkozás Integrátori Program Rendszert 
aktualizáltuk  

(VÉROSZ V.I.P. Rendszer) 
 
A VÉROSZ V.I.P. Rendszer NEM egy roma/cigány program, mert addig, amíg NINCS működő nemzetgazdaság, addig 
NINCS is mihez integrálni a romákat, és egy fenntartható-, átlátható-, az eredményeiben mérhető rendszer, az ún.: 
„romainvázió”, a betelepítés, vagy kitelepítés lehetőségére sem adhat alapot. 
 
A VÉROSZ V.I.P., egy olyan gazdaságélénkítő Nonprofit Holding Rendszer, amely a választási ciklusokon átnyúló, minden 
rászoruló-, azonos szociális helyzetben élő előtt nyitva áll, országhatároktól-, valamint a politikai-, és etnikai hovatartozástól 
függetlenül biztosítja a munkavállaláshoz, oktatáshoz, a lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi 
ellátáshoz – prevenció – való hozzáférést, ill. a gazdasági-, és társadalmi beilleszkedést: 
 

szociális érzékű, de szigorú gazdasági alapú komplex, 
zárt rendszerű-, 10-15-30 év időtartamra hosszútávon fenntartható-, 

garantált vagyonszerzést-, és évenkénti nyereségrészesedést biztosító-, 
lokális közösségek újraélesztését generáló-, visz- garanciákkal biztosított finanszírozási-, 

elvándorlást megakadályozó, lakhelyen végezhető önfoglalkoztató gazdaságélénkítő program, 
amelyhez lehet a statisztikai átlag, ill. a helyi lakosság arányában kompetencia alapú, 

előzetes tudásméréshez kötött oktatással, integrálni az adott területen, a jelenleg is ott élő romákat/cigányokat. 
 
A nagyobb települések, városok részére adaptálható, saját energia ellátását-, és a hulladék-hő felhasználását-, távfűtést is biztosító 
az Energiastratégia 2020-ig és Romastratégia 2020-ig előírásait összehangoló VÉROSZ V.I.P. Rendszer megtekinthető pl. 
magyarul Oroszlány_HU13, ill. Bátonyterenye_HU14 és angolul Oroszlány_EN15: 
 

„a biomassza termelésen, megújuló energiaforrásra épülő villamos energia előállításon és 
hőhasznosításon alapuló komplex – foglalkoztatást, oktatást, lakhatást  

és egészségügyi ellátást biztosító – felzárkóztatási programok kialakításának bemutatása” (2012.02.13) 
 
A bárhova adaptálható, és módosítható projektjeink, komplex megoldásokat biztosítanak lokális területeken mind a gazdasági-, 
mind a roma integrációval kapcsolatos összes probléma körre, lefedik a teljes termékskálát az elő-termeltetéstől, a betakarításon-
, logisztikán stb. keresztül a végtermék, azaz az olcsóbb élelmiszer előállításáig, a hulladék-kezeléstől az olcsóbb energia-
felhasználásáig, és a nemzetgazdaság lelkének számító Kk-V szektor szinte valamennyi szektorát lemodellezik. 
 
A fás szárú mezőgazdasági melléktermékek begyűjtésén túlmenően a VÉROSZ V.I.P. Rendszer a lágy szárú nővényeknek a 
biomassza termelés, megújuló energiaforrásra épülő villamos energia előállítás folyamatos beszállítói szerződését is biztosítja pl. 
magyarul Szudánifű16, angolul Sudan Grass17, vagy magyarul Miszkantusz-Kínai Nád18, angolul Miscanthus – China Grass19 Elő-
termeltetéssel. 
 
A VÉROSZ V.I.P. Előtermeltetési Rendszer, vonatkozik a kisállat-tenyésztési programok alapján képező Takarmány-
előtermeltetési Rendszerre is, amely kirekeszti az ÁFA csalásra szakosodott lánckereskedelmet, és így a megtermelt 
végtermék, azaz az élelmiszer – csirke, liba, kacsa, sertés, nyúl, birka stb. hús – sokkal olcsóbban kerülhet a felvásárlók, azaz a 
családok asztalára. 
 
                                                           
12  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_hu.pdf 
13  http://verosz.hu/html/BJ_2012_196_form_R2VG_HU.pdf   
14  http://verosz.hu/html/VEROSZ_VIP_Batonyterenye_2013_R.pdf   
15  http://verosz.hu/html/BJ_2012_196_form_R2VG_EN.pdf   
16  http://verosz.hu/html/BHD_KI_0314_1_melleklet.pdf   
17  http://verosz.hu/html/BHD_KI_0314_Encl_No_1.pdf   
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Európa által a romastratégiákban megfogalmazott komplex problémakérdésekre, a VÉROSZ V.I.P. Know-how komplex, 
azonnali és határozott válaszokat ad, egyben a súlyos, égető problémára is gyors megoldásokat biztosít.  
 

Birta Jánost a VÉROSZ elnökét fogadta az akkreditációval rendelkező fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium 
Igazgatója, akivel áttekintették a VÉROSZ által kidolgozott oktatási rendszert, amely tartalmazza a vállalkozási és állampolgári 
ismereteket, a programban résztvevők eltérő felkészültségéhez illeszkedő, személyre szabott, ellenőrzött keretek közötti 
oktatását.  A program központi részét képezi, a kompetencia alapú mérési, oktatási, szakmai képzések. A Deák Ferenc 
Gimnázium vállalta, kizárólag roma osztályok beindításához a kettő éves felnőtt oktatási képzés rendszerének kidolgozását. 
 
A kistérségi önkormányzatok számára kidolgoztuk, a saját energia ellátását-, és a hulladék-hő felhasználását biztosító, az EK 
Rendeleteket-, az Energiastratégia 2020-ig és Romastratégia 2020-ig előírásait összehangoló, a vidéken élőket érintő, lakhatási-, 
és kertészeti-, tartós 30 éves foglalkoztatás megvalósítására elvi építési engedéllyel rendelkezünk, amely alapján szinte valamennyi 
hazai és külföldi kis-településre adaptálható: pl. Tokaji Borvidéken_HU20 magyarul és Tokaji Borvidéken_EN21 angolul is 
megtekinthető: 

„Mezőgazdasági melléktermékek energetikai célú feldolgozása és 
hasznosítása komplex – foglalkoztatást, oktatást, lakhatást 

és egészségügyi ellátást biztosító – felzárkóztatási program” 
 

Az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás regionális központjában, Brüsszelben tájékoztatást adtunk mindkét 
projektről, melyet a résztvevők nagy tetszéssel fogadtak. 2012. március 22-én Brüsszelben lezajlott az európai országok nemzeti 
romastratégiáinak programzáró konferenciája, mellyel lezárult a jogi és gazdasági környezetet szabályzó keretrendszer kialakítása. 
A projektjeink leírását eljuttattuk a finanszírozás előkészítéséért felelős szerveknek. 
 
A több mint 10 év alatt folyamatosan tökéletesített VÉROSZ V.I.P.  Know-how-t, amely a nemzeti kormányok nélkül – nem 
ország specifikus – határokon átnyúló civil regionális gazdaságélénkítő fejlesztési rendszert, bemutattuk a Türr István Képző és 
Kutató Intézetnek (TKKI., 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. képviselte: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás főigazgató) decentralizált 
konzorcium létrehozásának céljából:.  
 
VÉROSZ V.I.P.  Know-how komplexen biztosítja a munkavállaláshoz, a lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz, az 
egészségügyi ellátáshoz, valamint az alulképzettek részére a ’Romainnov’ kompetencia alapú felnőttképzésével az oktatáshoz 
való hozzáférést, ami megvalósítja a társadalmi beilleszkedést, lokális területeken a békés együttélést.  
 
A forradalmian új gazdasági integrációval a VÉROSZ a romaintegráció komplex szakmai megvalósítására a nemzeti 
romastratégia keretrendszerében meghatározottak szerint, az álabbi bemutatkozót és hozzájuk kapcsolódó digitális 
tanulmányokat küldtük meg a TKKI22 részére: 
 

VÉROSZ V.I.P. Bemutatkozó: 
                        Magyar: http://verosz.hu/html/VEROSZ_alt_bemutat.pdf 
                        Angol: http://verosz.hu/html/VEROSZ_en.pdf  
                        Német:  http://verosz.hu/html/VEROSZ_de.pdf  
                        Francia:  http://verosz.hu/html/VEROSZ_fr.pdf 
                        Szlovák:  http://verosz.hu/html/VEROSZ_sk.pdf 
                        Román:  http://verosz.hu/html/VEROSZ_ro.pdf 
                        Orosz:  http://verosz.hu/html/VEROSZ_ru.pdf 
                        Szerb:  http://verosz.hu/html/VEROSZ_rs.pdf 
 
VÉROSZ V.I.P Angol:       http://verosz.hu/html/V.I.P.VEROSZ_en.pdf 
VÉROSZ V.I.P Orosz:       http://verosz.hu/html/V.I.P.VEROSZ_ru.pdf 

 
A VÉROSZ V.I.P. Know-how rendelkezik a legkritikusabb problémákat illető intézkedésekből összeálló komplex rendszerszerű 
megoldásokkal, amelyben paralel egymás mellet több száz  projekt fenntarthatósága kellően, ill. bankgaranciával hosszú távon, 
10-15 évre tartós emberhez méltó megélhetést biztosít.  
 

VÉROSZ Rabbit Modellprogram:  
                         Magyar:  http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_rv.2010.pdf 
             Angol:  http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_en.2010.pdf 
                          Román:  http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_ro.2010.pdf 
                           Szerb:      http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_rs.2010.pdf 

 
VÉROSZ V.I.P Rabbit breeding Plan:   http://verosz.hu/html/VEROSZ_RABBIT_breeding.pdf  
VÉROSZ V.I.P Rabbit Plan:   http://verosz.hu/html/VEROSZ_RABBIT.pdf 

                                                           
20  http://verosz.hu/html/BJ_2012_25R_1M_HU.pdf   
21  http://verosz.hu/html/BJ_2012_25R_1M_EN.pdf   
22  http://birta.hu/verosz/ppp/20120525_VEROSZ V_I_P_bemutatkozo_Dr_Kopeczi_TKKI.eml 
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VÉROSZ V.I.P. 'ROMAINNOV' kompetencia alapú felnőttképzés választ ad arra, hogy az alulképzettek milyen non formális 
és informális tanulási utakat, személyre szabott tanulásszervezési módokat tudnak kínálni? Képesek-e identifikálni a 
munkaerőpiacon romák számára hosszabb távon kurrens szakma területeket és ezek sikeres elvégzéséhez képes-e megteremteni 
a felnőtt romák tanulási képességeihez és életvezetéshez igazodó tanulási környezetet, speciális motivációs rendszereket. 
 
VÉROSZ V.I.P. 'ROMAINNOV' olyan pedagógiai-andragógiai kérdésre ad választ, ami második esélyt biztosít 
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés módszertani szempont szerinti felkészülésre, az iskolarendszerből lemorzsolódott, iskolai 
kudarcokkal teli, de sok esetben jelentős élet- és munkatapasztalattal rendelkező roma népesség hatékony képzésére. 
 

Magyar:  http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_rv2009.pdf 
Angol: http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_en2009.pdf 

 
VÉROSZ V.I.P Human a hátrányos helyzetű munkaerő piaci esélyeinek mobilitás emelésével, önfoglalkoztatás révén emeli 
roma közösségekben meghatározó szerepet játszó nők gazdasági, kulturális, szociális szerepének tudatosodását, identitásuk 
megőrzése mellett életvitelük többségi társadaloméhoz történő közelítéséhez. A képzés és munkahelyteremtés kapcsán a fehér 
gazdaságba bevont emberek és családjaik életminőségének gyökeres változása, valamint annak a társadalomra és a gazdaságra 
gyakorolt hatását mérhetően biztosítja.  
 

Magyar:     http://verosz.hu/html/VIP_human_rv2009.pdf 
Angol: http://verosz.hu/html/VIP_human_en2009.pdf 

 
VÉROSZ V.I.P. Know-how garantálja, hogy mérhetően hasznosuljanak a tapasztalatok egyes problématerületeken, 
amelynek következtében több irányú intézkedések, és a különböző célú, szociális, gazdasági, mediátor, stb. programok 
egységes beavatkozásokká álljanak össze.  

Amennyiben felkeltettük az érdeklődést, és konkrét igény jelentkezik, abban az esetben a VÉROSZ V.I.P. Know-how alapján 
kidolgozott projektekhez tartozó megvalósíthatósági tanulmányainkat, az adott ország előírásaihoz, jogrendszeréhez adaptáljuk.  
 
Minden bemutatkozót, az egyes konkrét lokális igényfelmérés és az adott területi adottságok figyelembevételével kell át-, és 
kialakítani. Meg kell jegyeznem, hogy minden lehetőség csak annyit ér, amennyit kihasználnak belőle, ezért igyekeztünk 
programunk etapjait a pártoktól, kampányoktól és a magyarországi romapolitikától függetlenítve a lehető legnagyobb titokban 
tartani, tekintettel arra, hogy a VÉROSZ V.I.P., a politikai ciklusokon átnyúlóan, minden rászoruló, azonos szociális helyzetben 
élő előtt nyitva áll, országhatároktól-, politikai-, és etnikai hovatartozástól függetlenül. 
 
TKKI Angol: VÉROSZ has begun the complex technical implementation of Roma integration with a revolutionary 

new way of economical integration according to the national Roma strategy framework: 
 

VÉROSZ V.I.P. Know-How gives complex, immediate and decisive answers to the complex questions in connection with Roma 
strategies formed by Europe, and also ensures quick solutions for serious problems.  
 
We introduce the 10-year-long continuously improved VÉROSZ VIP Know-how, which is a civil regional economy activating 
development system without the help of the national government, being not country specific and spreads over borders. VÉROSZ V .I.P. 
Know-how provides the access to employment, housing and basic services, health care, the 'Romainnov' competency-based adult 
training for under-educated people, which implements social inclusion and peaceful coexistence on a local level: 
 
VÉROSZ V.I.P. Introduction:  
 

·         English:    http://verosz.hu/html/VEROSZ_en.pdf   
·         Germany:   http://verosz.hu/html/VEROSZ_de.pdf  
·         French:     http://verosz.hu/html/VEROSZ_fr.pdf   
·         Slovakia:    http://verosz.hu/html/VEROSZ_sk.pdf  
·         Romania:   http://verosz.hu/html/VEROSZ_ro.pdf  
·         Russia:   http://verosz.hu/html/VEROSZ_ru.pdf  
·         Serbia:   http://verosz.hu/html/VEROSZ_rs.pdf  
·         Hungary:   http://verosz.hu/html/VEROSZ_alt_bemutat.pdf  
·         VÉROSZ V.I.P English: http://verosz.hu/html/V.I.P.VEROSZ_en.pdf 
·         VÉROSZ V.I.P Russia:  http://verosz.hu/html/V.I.P.VEROSZ_ru.pdf  

 
The VÉROSZ V.I.P. Know-how has complex systematic solutions concerning the most critical issues in which sustainability of more 
100 projects running at the same time, long-term bank guarantee, 10-15-year-long lasting model and unpriestly living are secured. 
 
 
 

http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_rv2009.pdf
http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_en2009.pdf
http://verosz.hu/html/VIP_human_rv2009.pdf
http://verosz.hu/html/VIP_human_en2009.pdf
https://www.tkki.hu/
http://verosz.hu/html/VEROSZ_en.pdf
http://verosz.hu/html/VEROSZ_de.pdf
http://verosz.hu/html/VEROSZ_fr.pdf
http://verosz.hu/html/VEROSZ_sk.pdf
http://verosz.hu/html/VEROSZ_ro.pdf
http://verosz.hu/html/VEROSZ_ru.pdf
http://verosz.hu/html/VEROSZ_rs.pdf
http://verosz.hu/html/VEROSZ_alt_bemutat.pdf
http://verosz.hu/html/V.I.P.VEROSZ_en.pdf
http://verosz.hu/html/V.I.P.VEROSZ_ru.pdf


VÉROSZ Rabbit Model Program:  
 

English:  http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_en.2010.pdf 
Hungary:  http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_rv.2010.pdf  
Romania:  http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_ro.2010.pdf   
Serbia:   http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_rs.2010.pdf  

 
VÉROSZ V.I.P Rabbit Breeding Plan:  http://verosz.hu/html/VEROSZ_RABBIT_breeding.pdf  
VÉROSZ V.I.P Rabbit Plan:   http://verosz.hu/html/VEROSZ_RABBIT.pdf 

 
V.I.P. 'ROMAINNOV' competency-based adult education gives an answer to the question: what kind of ways of non-formal, formal and 
personalized learning can be offered for the low-qualified people. Is it possible to define the available trades on labor market for Roma 
people and is it possible to create the appropriate learning circumstances and motivational systems being suitable for their lifestyle in 
order to fulfill successfully. 
 
VÉROSZ V.I.P. 'ROMAINNOV' gives an answer to a pedagogical and adult-training questions which provides a second chance for 
adult education outside the school system preparing everyone according to methodological aspects, in order to train those Roma people 
who are full of disappointment, have school failure, but having full in many cases significant life and work experience: 
 
English:  http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_en2009.pdf 
Hungary:   http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_rv2009.pdf 
 
VÉROSZ VIP Human rises – by advancing disadvantaged members of labor market and self-employment - economic, cultural and social 
awareness of the role of those women who play and important and determining role in the society, while preserving their identities and 
lifestyles to those of who belong to the majority population. It ensures measurably the radical quality change in those men and their 
families’ life who are involved to clean economy through training and job creation.  
 
English:  http://verosz.hu/html/VIP_human_en2009.pdf 
Hungarian:   http://verosz.hu/html/VIP_human_rv2009.pdf 
 
VÉROSZ VIP Know-how ensures that problems will be utilized measurably in each problem fields, and it will result that the different 
kind of actions, social, economical, mediator programs set up an organic interference. 
 
If you are interested in the above mentioned facts and projects, and you need a demand for real, in that case we adapt feasibility studies 
based on VÉROSZ VIP Know-How projects according to the standards and the legal system of a given country. 
 
Any introductions should be made or developed taking into consideration the specific local needs regional conditions. I have to admit 
that every possibility is as worth as we use it, so we tried to keep the stages of our program in the deepest secret independently from 
political parties, campaigns and Hungarian Roma politics. WE tried to be thoughtful of the fact that VÉROSZ V.I.P. has the free run for 
everybody who is in need irrespectively from nationality, minority, and political ideas through several political turnovers. 
 
VEROSZ V.I.P debu for Mr Dr Kopecz TKKI23 
 

A gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán DR. DINYA LÁSZLÓ egyetemi tanár ismertette a TUDÁSKÖZPONT A 
BIOENERGETIKAI ÁGAZATBAN24 eredményeket.  
 
Egyezség született arról, hogy a programjaink kertészeti részét, valamint az Oroszlányban létrehozandó új településrész ökofalu 
jellegű kialakítását a főiskola magára vállalja. Ennek megfelelően felosztottuk a feladatokat a projekt egyes szereplői (KRF, 
VÉROSZ, BHD, Puhl és Dajka Építészeti iroda) között, a projektek öt országban történő elindítására ill., belgiumi adaptációra25 
 
Birta János a VÉROSZ elnöke találkozott Sonkád Község Polgármesteri Hivatalában Horváth László, Túri Tamás, Katona 
Miklós, és Mihálya András, Szabó István. stb. személyekkel, akik a program, különböző munkaterületeire jelentkeztek. 
 
 Engedély kérelmet nyújtottunk be a Tokaji Borvidék projekthez kapcsolódóan fóliás kertészeti lakótelep létrehozására abból 
a célból, hogy az építési hatóság támogat-e ilyen beruházás megvalósítását világörökségi területen. Az elvi építési engedélyt 
megkaptuk. 
 
Szervezetünk 2012 II. félévétől kezdve a verosz.hu honlap telefon internet díjak megfizetésére fordította a tagdíjakat, más 
bevétele nem volt, mert 2012.07.10. napjával a vagyonok, teljes terjedelemben a 01-09-724042 cégjegyzékszámú KOSSUTH-
TÖMB Kft-be kerültek becsoportosításra, amelynek alkalmazottai-, a Cg.13-09-144707 cégjegyzékszámú INTERECONOMIA 
Vagyonkezelő Kft alkalmazottaival összhangban végezték a megvalósításokhoz szükséges munkálatokat. 

                                                           
23  http://birta.hu/verosz/ppp/20120525_VEROSZ_V_I_P_ debu_for_Mr_Dr_Kopecz_TKKI.eml 
24  http://birta.hu/verosz/ppp/DR_Dinya_tudaskozpont.pdf 
25  http://birta.hu/verosz/ppp/20120619_VEROSZ_Csibi_belga.pdf 
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Csibi Ibolya a VÉROSZ tagjának, ill., a KOSSUTH-TÖMB Kft alkalmazottjának egyeztetése eredményeként 2012. július 12-én  
 

Együttműködési Megállapodást26 írtunk alá a 
Türr István Képző és Kutató Intézettel 

(TKKI_VEROSZ_20120712_en27) 
 

National Organization for Roma Entrepreneurs for  the Co-ordination of Interests will help with the implementation of the Roma 
Integration Strategy of the European Union and with  the implementation of the National Social Integration Strategy. 
 

CONTENT OF COOPERATION 
 
• National Organization for Roma Entrepreneurs for  the Co-ordination of Interests  and Türr István Training and Research 
Institute will cooperate in the  implementation of the integration policy to improve the living conditions of poor and roma people, 
their integration into society by coordinating and improving  educational and employment programs. 
 
• The parties  will cooperate  
- in helping the poor to become producers and consumers on the market by involving the existing SMEs suitable for integration as 
well as new SME groups through promotion of entrepreneurship 
- in improving economic dynamism 
- in integration of underdeveloped regions 
- in promoting widely §5 of regulation 1080/2006/EK ‘regional competitiveness and employment’  
In achieving the common goal the parties will keep to the regulation describing the goals of European Regional Development Fund 
and ‘investment for growth and job creation’ COM(2011) 614  cancelling 1080/2006/EK and final recommendation 2011/0275 
(COD) as well as adhere the relevant laws. 
 
• The parties will initiate national and international and European Union financial programs and involve each other into existing 
programs. 

 
A Vértesi Erőmű részére 2012.07.16. napján28, elektronikus úton küldtük meg a magyar és angol nyelven kidolgozott digitális 
megvalósíthatósági tanulmányainkat, az Együttműködési Megállapodás 2. oldal első bekezdése értelmében.  
 
Sonkád község polgármesteri hivatalának tanácskozó termében Birta János a VÉROSZ elnöke, és Mr. Imi R. a befektetői 
csoport managere  tájékoztatót tartottak a programhoz kapcsolódó aktuális feladatokról. Horváth László helyi vezető 
megmutatta a felajánlott területeket, illetve Fehérgyarmaton Dr. Muzsai Jenő tulajdonát képező, későbbi logisztikai központnak 
helyet adó épület csoportot. 
 
Csibi Edit a KOSSUTH-TÖMB Kft alkalmazottjának egyeztetése eredményeként 2012. augusztus 13-án Gyergyószentmiklós 
döntéshozói megszavazták29 a VÉROSZ program megvalósítását.  
 
Bátonyterenyén önkormányzati testületi ülésen vettünk részt a TKKI képviselőivel. A VÉROSZ programját, mint a TKKI által 
támogatott programot mutattuk be annak igazolására, hogy a romák által támadott telepprogrammal szemben van elképzelése a 
Kormányzatnak a tényleges problémák megoldására. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 130/2012. 
(VIII.) Öh.sz.30 Határozata szerint részt kíván venni a programjaink megvalósításában.  
 
A VÉROSZ tagvállalatain keresztül a KOSSUTH-TÖMB Kft által indított nemzetközi „gazdasági szabadságharc” 
eredményeként 2012. augusztus 31-én az Együttműködési Megállapodás  

 
1. számú kiegészítését31 

 
írtuk alá a  Türr István Képző és Kutató Intézettel 

 
(TKKI_VEROSZ_20120831_en.pdf32) 

 
Az együttműködés alapja 

 
A TKKI valamint a VÉROSZ a korábban megkötött együttműködési megállapodás jelen kiegészítésének aláírásával stratégiai 
partnerségre lépnek az alább részletezett célok érdekében, amelynek keretei között adott esetben projektek tervezésére és 
megvalósítására külön megállapodásokkal konzorciumo(ka)t hoznak létre.  
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29  http://birta.hu/verosz/ppp/20120813_Gyergyo.pdf 
30  http://birta.hu/verosz/ppp/20120830_Batonyterenye_TH_VEROSZ.pdf 
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Az együttműködés célja 
 
Szerződő Felek az alábbi célok megvalósítása érdekében kötnek együttműködést: 
 
1.  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. 
 
2. 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. 
3. 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. 
 
4.  A társadalmi felzárkózást segítő komplex Európai Uniós és hazai projektjeit a TKKI a fenti fejlesztési környezetet figyelembe véve 
tervezi. 
 
5.  A romák és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági felzárkózására fordított EU és egyéb nemzetközi 
források szakmai monitoringja a hazai jogszabályokkal összhangban. 
 

Az együttműködés tartalma kiegészül 
 
1. A TKKI országos hatáskörű állami intézmény, amely  a közel két évtizedes felnőttképzési tevékenység, valamint a kapcsolódó 
munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása révén rendelkezik mindazzal  a fejlesztéspolitikai, kutatás-fejlesztési tudással és referenciával, 
amely a megjelölt célok megvalósítását lehetővé teszi. 
 
2.  A VÉROSZ rendelkezik (Birta János szellemi tulajdonát képező) zártkörű, hosszútávon fenntartható, garanciális elemekkel 
biztosított életképes önfoglalkoztató, Vállalkozás Integrátori Program rendszerrel, VÉROSZ V.I.P. és ’Romainnov’ kompetencia-
alapú tudás szint felmérési programmal, 10 éves tapasztalattal, referenciákkal, amely a megállapodásban kijelölt célok megvalósítását 
lehetővé teszi 
 
3. A TKKI  mint a társadalmi felzárkózás területi koordinációjáért felelős állami intézmény megbízza és felhatalmazza a VÉROSZ-t, 
hogy a VÉROSZ tulajdonában lévő mikro-, kisvállalkozás-fejlesztést, a hosszú távú önfoglalkoztatást elősegítő nemzetközi kísérleti 
modellprogramok, úgy mint: 
 

3.1. Kisállat-tenyésztési program, 
 
3.2. Biomassza termelése, megújuló energia előállításon alapuló foglalkoztatási, oktatási, lakhatási és egészségügyi ellátást 
biztosító társadalmi felzárkózási komplex program 

 
megvalósításához szükséges alternatív, innovatív, hazai és nemzetközi finanszírozási forrásokat és a potenciális konzorciumi tagokat 
felkutatassa, az előkészítő tárgyalásokat lefolytatassa, annak érdekében, hogy a felsorolt programok tovább bővítsék a társadalmi 
felzárkózás lehetőségeit, és növeljék a hasonló célú programokkal való szinergikus hatásokat. 
 
4. A TKKI a fenti nemzetközi programok – vállalkozás-, önfoglalkoztatás fejlesztés - módszertani előkészítésében, a kapcsolódó 
kutatás-fejlesztési tevékenységekben, valamint a programok monitoring rendszerének kiépítésében, mint stratégiai elemző és kutató 
intézet aktív szerepet vállal. 
 
5. A VÉROSZ innovatív, nemzetközi finanszírozási formáinak alapját a VÉROSZ tulajdonában lévő, piaci alapon működő 
programrendszerek alkotják, amelyeket a VÉROSZ – a garanciális elemek kizárólagos fenntartása, és biztosítása mellett – jelen 
megállapodással a TKKI rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy az állami intézmény megvizsgálhassa azok beépítésének 
lehetőségét a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia intézkedési terve alapján kialakított koherens programstruktúrába. A TKKI a 
jelenleg elérhető és jövőbeli európai uniós és egyéb nemzetközi támogatásokból megvalósuló VÉROSZ programokban lehetőség 
szerint mint konzorciumi partner vesz részt. Szerződő felek az ilyen jellegű együttműködésről külön megállapodásokat kötnek. 
 
6. A VÉROSZ és a TKKI közös szakmai munkájával és forrásfeltáró tevékenységével törekszik arra, hogy biztosítsa a VÉROSZ 
programrendszereinek hosszú távú (az egyes programok tartalmához viszonyítva 5-10-15-30 éves) fenntarthatóságát. 
 
7. Szerződő Felek kinyilvánítják, hogy nyitottak arra, hogy közösen hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztést hajtsanak végre a  
megállapodás céljaival összefüggően az innovatív finanszírozás, a regionális, versenyképes, foglalkoztatási lehetőségek kidolgozása 
érdekében. A kutatás-fejlesztési programok végén az eredmények a hazai gazdaságban és Magyarország határán kívül is minden 
gazdasági-, regionális területre adaptálhatók. 
 
 
 
 



 
BASIS OF COOPERATION 

 
TITRI and VEROSZ agree to a strategic partnership by signing Addendum No. 1 to the previously signed COOPERATION 
AGREEMENT to achieve the below objectives and will establish consortium (consortia) for the planning and execution of the given 
projects. 

OBJECTIVES OF COOPERATION 
 
The signing parties will cooperate in achieving the following objectives: 
 
1. in national and international basic and applied research of social and manufacturing systems requiring extensive manpower and in 
the research of methods and processes for the development of the undereducated, cumulatively disadvantages, marginalized people 
and social groups into entrepreneurs and self-employed. 
 
2. in the establishment of  mid- and long term, innovative and alternative financial structure – including micro financing - 
encompassing the whole spectrum of the economy for the projects created for the benefit of the undereducated, cumulatively 
disadvantaged, marginalized social groups. 
 
3. in the establishment of SMEs for the undereducated, cumulatively disadvantaged, marginalized social groups  i.e. ensuring the 
sustainability of the existing entreprises by adapting them into the regional development programs.   
 
4. TITRI will consider the above development environment when participating in the complex European Union and national projects 
supporting social integration. 
 
5. in monitoring of the EU and other international resources received for the social and economic integration of the roma and other 
cumulatively disadvantaged social groups in accordance with national laws and regulations. 
 

CONTENT  OF COOPERATION EXPANDED 
 
1. TITRI, as a state institute with two decades of experience in adult education, technical training and labour market services  has the 
technology, the research and development know-how and references required to achieve the objectives stated in the Cooperation 
Agreement. 
 
2. NORECI owns a closed-in, long term sustainable system – Venture Integrator Program i.e. NORECI V.I.P. and “Romainov” 
competence based educational measuring system - supported by guarantees and has 10 years of experience and references required to 
achieve the objectives stated in the Cooperation Agreement . 
 
3. TITRI, as the responsible state institute for the regional coordination of social integration entrusts and authorizes NORECI to find 
and negotiate with potential members of the consortium for the implementation of NORECI’s own micro- and small 
entrepreneurship and long term self-employment program through the international experimental model programs, such as: 
 

- Small animal husbandry program 
 
- Complex social integration program providing employment, education, housing and healthcare based on production of bio 
mass and renewable energy  

 
in order to expand the scope of the social integration and to increase the synergic impact of other programs with similar objectives. 
 
4. TITRI will take an active part in the methodical preparation and in the relevant research and development activities, as well as the 
design of the monitoring system of the above mentioned international programs – facilitating entrepreneurship and self-employment 
- as a strategic analyzing and research institute. 
 
5. NORECI’s innovative, international financing scheme consists of NORECI’s own market based complex systems for which 
NORECI will - by signing this agreement - grant free access to TITRI for the purpose of studying the possibility of integrating 
NORECI’s system into a coherent program structure of the National Integration Strategy’s implementation plan. NORECI 
maintains the right and at the same time undertakes the provision of the exclusive guarantees. TITRI will participate, if possible as a 
consortium member, in the current and future NORECI programs supported by European Union and other international funds. 
Signing parties will make special agreements for these projects. 
 
6. NORECI and TITRI will jointly endeavor to ensure the long term sustainability (depending on the project either for 5, 10,15 or 30 
years) of the NORECI programs through their professional and resource seeking activities. 
 
7. The contracting parties agree to be open for joint national and international research and development in accordance of the 
objectives of this agreement in order to create innovative financing and regional competitive employment opportunities. The results 
of the research and development programs in the national economy will be adaptable to all other regions and economy outside 
Hungary, as well. 

 



A T1OP-3.2.3 program keretében megvalósítható közösségi házra vonatkozóan típustervet készítettünk és a 
különböző haza programok megkezdéséhez Összesített ÜTREMTERVET33 adtunk át a TKKI vezetőségének a részére. 
 
A projektjeinket első lépésben Magyarországon, Belgiumban, valamint Romániában kívántuk elindítani egyszerre, annak 
érdekében, hogy az EU-s források felhasználásában közösen működjünk a gazdaságilag lemaradt térségek 
felzárkóztatásában, a kis-állattenyésztési és a biomassza termelésen, megújuló villamos energia előállításon és hőhasznosításon 
alapuló fólia sátras kertészeti komplex – foglalkoztatást, oktatást, lakhatást és egészségügyi ellátást biztosító – oroszlányi 
projekt mintája alapján. A teljesség igény nélkül megkeresett települések: Gyergyóditró34, Bátonyterenye35, Gyergyóremete36, 
Gyergyószentmiklós37, Egyek38, Gyöngyös39 stb., és a legfontosabb a mintaprojekt Oroszlány40 
 
Egyek községben helyszíni tanulmányúton vettünk részt abból a célból, hogy alkalmas-e a település az oroszlányihoz hasonló 
erőműves projekt létrehozására. A rendelkezésre álló tartálypark alapján, valamint a villamos-energia csatlakozási lehetőség 
hiányossága miatt egy innovatív, a világon egyedülálló cukorcirok feldolgozó üzem létesítését tartottuk célszerűnek, a TKKI 
vezetőivel.  
 
Taktaharkányba szerveztünk találkozót azon Szerencs környéki települések polgármestereivel, akik - terveink szerint – 
bekapcsolódnának a Tokaji Borvidékre vonatkozó felzárkóztatási programba fóliás kertészeti lakótelepek létesítésével. 
Fogadókészséget egyedül Taktaszada polgármestere mutatott, aki az október 26-i önkormányzati képviselői testületi ülésen 
elfogadtatta a község programban való részvételi szándékát.  
 
2012 év végére emelt szintű prezentációt mutattunk be – Mr. Imi R. – Spanyolország-, Amerika-, (ENSZ) Ausztrália-, és Kínai-, 
Egyesült Arab Emírségek (Dubai) stb. országok potenciális pénzügyi befektetőinek.  

PowerPoint bemutató: Biomassza_HU41, Biomass_EN42 
 
A Magyar, Belga, Román programrendszerek elindításához bevontuk a Szerb és Ukrán potenciális konzorciumi partner 
jelölteket, és nemzetközi konferencia lebonyolításába kezdtünk, amely konferencián a TKKI főigazgatója Dr. Köpeczi-Bócz 
Tamás 20 perben43 vállalt prezentációt.  
 
A nagy élőmunka-igényű szociális termelési rendszerek kialakításában, az alulképzett, halmozottan hátrányos helyzetű csoportok 
vállalkozóvá és önfoglalkoztatóvá válásával kapcsolatos finanszírozások egységes rendszer lehetőségéről tárgyalást 
folytattunk European Capital Partners Luxembourg S.a. felső vezetőivel, a saját vagyonunk felhasználásával egy közös, 
Európa minden országára hatáskörrel rendelkező pénzintézet, azaz saját BANK létrehozásáról.  
 
Annak ellenére, hogy a TKKI megbízat és felhatalmazta a VÉROSZ tagjait-, és tagvállalatait, hogy nemzetközi jog által védett 
gazdaságélénkítő Nonprofit Holding Rendszer: a kisállat-tenyésztési program, és a biomassza termelésen, megújuló energia 
előállításon alapuló felzárkóztatási programok hazai és nemzetközi finanszírozási forrásait-, és a potenciális konzorciumi 
partnereket felkutassa, OROSZLÁNY polgármester nyilatkozata44 szerint a politikai háttértámogatást nem kapták meg.  
 
Jelen szöveges beszámolónk vonatkozásában – korábbi könyvvizsgálónk és ügyvédünk halála miatt – az önellenőrzés és 
módosítás jogát fenntartjuk. A beszámolóban megjelölt, feltüntetett adatok – további alapbizonylatok esetleges előkerülése 
esetén – jelentős mértékben módosulhatnak. Az esetlegesen jövőben szükségessé váló módosításokat a mindenkori hatályos 
jogszabályok által előírt adatszolgáltatás /ismételt közzététel/ keretein belül végre fogjuk hajtani. 
 
A beszámolót készítette:  
 
             Birta János  
                elnök  
         elnok@verosz.hu  
       president@verosz.hu  
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40  http://birta.hu/verosz/ppp/20120918_Oroszlany.pdf 
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43  http://birta.hu/verosz/ppp/20121018_TKKI_Konf.pdf 
44  http://birta.hu/verosz/ppp/20121011_Oroszlany_PMH_level.pdf 
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