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<p><em><img style="margin-right: 10px; border-width: 0px; float: left;"
src="images/stories/buss_07.jpg" width="109" height="86" /></em></p> <p><em>�PRO�,
mint �probit��, azaz megb�hat��, becs�letess��.<br />�POLI�, mint �polihisztor�, azaz
minden tudom�yban j�tas, sokoldal�, egyetemes�..<br /></em>�<br /><em>�PORTA�,
mint �porta triumphalis�, azaz diadalkapu, mely p�tol � t�ogat�...</em></p> <h3></h3>
<h3></h3> <h3></h3> <h3>V�lalkoz�unk e 3 t�pill�e hat�ozza meg filoz�i�k alapjait
is.</h3> <ul> <li> <div style="text-align: justify;">Tev�enys��nk sor� els?dlegesen a
bizalom megszerz��e � annak megtart��a t�eksz�nk. Hisz�nk a bizalom megtart��ak
erej�en, mely a hossz� t�� siker titka.</div> </li> <li> <div style="text-align:
justify;">Szolg�tat�ainkat innovat�, kreat� � sokoldal� m�on a mindenkori
v�toz�k��lm�yekhez igaz�juk, mindennapi munk�k sor� az egyetemess� � a r�zletess�
figyelembev�el�el a t��etess�re t�eksz�nk.</div> </li> <li> <div style="text-align:
justify;">Tan�sad�unk a ny�t � - szinte kommunik�i�a alapszik, ugyanis az eredm�yess� �
a siker kapuj� t�t�? bel��hez csak az �talunk k�ld�t � fogadott inform�i� helyess�e �tal
lehets�es. Szervezet�nk megalap��� egy c� vez�elte: l�rehozni egy olyan tud� �
intelligenciak�pontot, ahol mind a hazai, mind pedig az EU-s forr�ok marad�talan nyomon
k�et��el a piac �szes szerepl?j�ek - �y k�l��k�pen a mikro-, kis- � k��v�lalkoz�oknak,
k�ts�vet�i szerveknek, non-profit szervezeteknek � felkarol��al, p�tol��al � t�ogat��al
tudunk gazdas�i, p�z�gyi � jogi tan�sot adni.</div> </li> </ul> <div style="text-align:
justify;"></div> <div style="text-align: justify;">Tud�k�pontunk tagjai a megl�? � leend?
partnereinkkel racion�isan � hat�onyan egy�ttm?k�ve mindig k�esek optim�is megold�i
javaslatokat tenni a felmer�l? feladatok � probl�� megold��a. Arra t�eksz�nk, hogy az
�talunk elk�z�ett tenderek, p�y�atok � fejleszt�i projektek ne csak puszt� a t?k�?l � a
gazdas�i haszonr� sz�janak, hanem az ebb?l fakad�eredm�yeik hossz� t�on
fenntarthat��t�et k�viseljenek.</div> <p style="text-align: justify;">Az egyetemes
koncepci�kban megfogalmazott elvek alapj� egy olyan szakemberekb?l �l�csapatot h�tunk
�etre, akiknek <strong>szakmai tapasztalata, hozz�ll�a, szeml�etm�ja a garancia</strong>
arra, hogy hat�ony seg�s�et � bev�t megold�okat adjunk m� v�lalkoz�oknak.</p> <p
style="text-align: justify;"><strong><img style="margin: 10px; float: left;"
src="images/stories/foto_vt.jpg" />Dr. Vercz Tam�,</strong> a PORTA UTILIS Bt. �yvezet?je:
K��iskol�� a Kecskem�i Reform�us Koll�ium Gimn�iumban v�ezte, majd sikeresen
felv�elizett a Szegedi J�sef Attila Tudom�yegyetem B�cs�zettudom�yi Kar�a. 2002-ben
megszerezte t�t��z-t�t�elem tan�i diplom��. Ezzel egyidej?leg kezdte meg jogi
tanulm�yait ugyancsak a JATE Jogi Kar�. Jogi v�zetts�? diplom�� 2004-ben abszolv�ta.
Dolgozott a Kiskunhalasi Polg�mesteri Hivatalban, mint jogi el?ad� majd a kereskedelmi �
v�lalkoz� szf�� megismerve Audi Szalonvezet?i poz�i�a helyezkedett el. Felismerve a piaci
szerepl?k gazdas�i, jogi � p�z�gyi ig�yeit, ezt k�et?en a p�y�at��, � projekt menedzsel�
szakter�let�el kezdett el foglalkozni.</p> <p>C�adatok:</p> <p>�<strong>PORTA UTILIS
Szolg�tat�Bet�i T�sas�</strong></p> <p><strong>(6230 Soltvadkert, Zalka M utca
26.)</strong></p> <p>C�jegyz�sz�: 03-06-114432</p> <p><strong>A c� tev�enys�e:
</strong> 9/63. �letviteli, egy� vezet�i tan�sad�</p> <p><strong>A c� statisztikai
sz�jele:</strong> 22344470-7022-212-03</p> <p><strong>A c� ad�z�a:</strong>
22344470-2-03</p> <p><strong>A c� p�zforgalmi jelz?sz�a</strong>:�����
10918001-00000042-04160009; 51700296-11124838-00000000</p> <p>Tel.:
+36-30-315-90-17</p> <p>e-mail: info@portautilis.hu</p>
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