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. Családi vállalkozások jelene és jövője –  

a KÜRT Akadémia kedvezményes képzési programja 

 

Olyan sebességgel változik a világ velünk, hogy egyetlen értelmes célt látunk magunk 
előtt: önmagunk és mások fejlesztését. A tanulás és a tanítás képes arra, amire kevés cél, 
hogy minden körülmények között érvényes maradjon. 

Képzőink és résztvevőink partnerségére alapozó szakmai közösségeinkben keressük a 
válaszokat a digitális kor üzleti, szakmai és emberi kihívásaira. Képzéseinket evolúciós 
szemléletben fejlesztjük, iterálunk és változtatunk úgy, ahogy a környezetünk és az 
igények változnak. Dialógusban dolgozunk, a tanításból tanulunk mi magunk is. Kézműves 
igényességgel, tradíciók és újítások ötvözésével a legmodernebb egyéni és szervezeti 
elvárásokra szabott képzési portfóliót fejlesztünk, ezzel is kiterjesztve a klasszikus oktatási 
és szervezetfejlesztő intézmények, valamint a vállalati képzési modellek határait. 

A jövő szakmáit tanítjuk, a jövő szervezeteit fejlesztjük. Képzéseink egyszerre adnak tárgyi 
tudást, és olyan szemléletet, aminek segítségével akkor is boldogulunk majd, amikor a 
tudás már elavult. 

Alakítani szoktad és nem elszenvedni a változást? Figyeled, ahogy a semmiből tűnnek fel 
fiatal startupok és képesek egy egyszerű ötletből akkora gazdasági és társadalmi profitot 
kihozni, amilyet szakképzett csapatok hosszú évek munkájával nem tudnak? Érezted már, 
hogy nem érted a fiatalokat, a munkatársaidat, a vevőidet, a tulajdonosaidat, netán 
önmagad? Iratkozz fel hírlevelünkre, gyere el nyílt eseményeinkre, ismerkedj meg velünk, 
hogy kiderüljön teremthetünk e jelentős szakmai hasznot, élményt egymás számára. 

Vegyük fel a kapcsolatot, hogy megtudjuk adhatunk-e iránytűt neked a XXI-ik században, 
ahol a változás már nem csak állandó, de tempója könnyen elsodor. 

 

Kürti Tamás 

tulajdonos, intézményvezető 

 

Family Business képzésre a  

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. ÁPRILIS 12. 

 

A KÜRT Akadémia idén útjára indítja egyedülálló gyakorlati képzését a magyar családi 
vállalkozások számára. Ha Önt is foglalkoztatják azok a kérdések, hogy mitől lesz egy családi 
vállalat jövőálló, mi teheti gördülékennyé a családtagok együttműködését, mi a teendő nem várt 
sokkhelyzetek esetén és mi kell a sikeres generációváltáshoz, utódláshoz, akkor ezt a lehetőséget 
Önnek találták ki!  

Jelentkezés esetén a VOSZ tagjaként 10% kedvezményre jogosult. A kedvezmény 
érvényesítéséhez a jelentkezési lapon az ajánló partnerhez a "VOSZ 2017" kódot kell beírni. 

Bővebben a KÜRT Akadémiáról és a képzésekről a www.kurtakademia.hu oldalon találhatók 
információk, valamint a képzési kiadvány mellékletben csatolva.  

http://www.kurtakademia.hu/
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EU SME Centre Workshop:  

Sikeres üzletkötés kínai befektetőkkel   

 

Szervezők: EU SME Centre, Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), ChinaCham Hungary 
Magyar-Kínai Gazdasági Kamara 

 

Időpont:  2017. március 28, Kedd 8:30-16:00 

Helyszín: HIPA 1055 Budapest, Honvéd utca 20. 

 

Az EU SME Centre, a HIPA és a ChinaCham Hungary meghívja Önt a március 28-án 
megrendezésre kerülő workshopjára, melyen a résztvevők megismerhetik mely stratégiák 
alkalmazásával fejleszthetik és tehetik sikeresebbé cégüket, hogy sikeres üzleteket 
köthessenek kínai partnerekkel. 

Kína az egyik legnagyobb befektető a világban és a fejlődő Európa az egyik célpontja a 
kínai külföldi befektetéseknek, amely trend tovább növekszik. Kína európai befektetési 
célpontja az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Portugália, valamint a 
közép-európai régió országai élükön Magyarországgal. 

A workshop során megismerhetik a Kínai befektetések természetét és mozgatórugóit és azt 
hogy az Önök vállalata hogyan tehető képessé a potenciális kínai befektetőkkel történő 
tárgyalásra. A résztvevők megismerhetik a kínai állami és magánbefektetők döntéshozatali 
mechanizmusát és menedzsment gyakorlatát. A workshop után a részvevők jobban tudnak 
tárgyalni  a  kínai befektetőkkel és új technikákkal közelíthetnek kínai partnereikhez. 

A konferencia egyik előadója Prof. Zhang Haiyan, aki társszerzője volt a 2002-ben kiadott 
Európai közvetlen tőkebefektetések Kínában című könyvnek, illetve kínai és európai cégek 
üzleti tanácsadójaként is dolgozik. 

A konferencia másik előadója Takács Zsolt, aki 7 éve a CECZ (Central European Trading 
and Logistics Cooperation Zone) ügyvezető igazgatója. Korábban a kínai Hisense cég 
magyarországi LCD Tv gyárának igazgatójaként vezette a cég magyarországi beruházását. 

Érdemes ellátogatnia a konferenciára, akár kötött már üzletet kínai üzletemberrel, akár 
tervezi, hogy kínai üzletemberrel kötni fog üzletet. 

A workshopon részvevő cégek kedvezményesen csatlakozhatnak 2017. második félévében 
az EU SME Centre által szervezendő üzleti delegációhoz, amely során a magyar 
befektetések iránt érdeklődő kínai potenciális befektetőkkel B2B megbeszélésekre is sor 
kerül. 

Részvételi díj: 200 euro/ fő 
A workshop programjáról, az előadókról és a részvételi feltételekről ide kattintva kaphat 
bővebb tájékoztatást. 

http://www.eusmecentre.org.cn/event/2017-03-28/how-do-successful-businesses-chinese-outbound-investors
http://www.eusmecentre.org.cn/event/2017-03-28/how-do-successful-businesses-chinese-outbound-investors
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Célok, prioritások, felkészülés, kezdetektől 
a projektzárásig 

Online szakmai előadás 

  

Időpont: 2017. március 29.   

A felvétel a regisztráltak számára bármikor visszanézhető! 

Program: 

10:00 – 11:00 Miben segít a projektmenedzser? Kihívások a támogatás elszámolásában. 

 

Az interaktív előadás folyamán Ön is felteheti személyes kérdéseit a témában, melyekre 
szakértőink azonnal válaszolnak! 

A regisztráltak a konferencia felvételét teljes egészében bármikor visszanézhetik, valamint 
a prezentációkat is megküldjük. 

Az online konferencia díja: 3.500 Ft+ÁFA 

JELENTKEZÉS a konferenciára 

Bővebb információ 

 
 
 

Infokommunikációs  

Pályázati tájékoztató   

 
2017 március 8-tól 2019 március 8-ig folyamatosan pályázható lesz a  

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti 
szolgáltatások terjesztésének támogatása című GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázat. 

 

A VOSZ Informatikai Szekciójának tagjai ingyenes tanácsadás és koordináció keretében 
segítik a VOSZ tag és potenciális VOSZ tag vállalkozókat a pályázásban.  

Érdeklődni Varga Júliánál lehet:  tel.: 30/645-129, e-mail: varga.julia@vosz.hu 

 

http://onlinekonferencia.hu/jelentkezes/59-nagyvállalatok-pályázati-lehetősége-avagy-a-munkavállalói-képzés-lényege/regisztráció
http://onlinekonferencia.hu/
mailto:varga.julia@vosz.hu
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Pályázat célja  
A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási 
kérelmet benyújtani:   

- Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise 

vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve 

alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).   

 

- Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldá-

sok terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások beveze-

tése).    

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;   

2. Gyártási terület;   

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;   

4. Kontrolling és döntéstámogatás;   

5. Beszerzési, logisztikai terület;   

6. Táv- és csoportmunka támogatás;   

7. Pénzügyi, számviteli terület;  

 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)   

9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);   

10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);   

11. Elektronikus iratkezelési megoldás;   

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;   

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;   

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;   

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;   

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;  

17. Szolgáltatásmenedzsment;    

Kizárólag a TESZOR listában található szoftverek beszerzése engedélyezett.   

 

Támogatható tevékenységek:  

▪ Immateriális javak beszerzése : a szoftverlicenszek száma nem haladhatja meg a 

pályázó benyújtáskori létszámát  

▪ Eszközbeszerzés: o hálózati eszközök, hardverek, okostelefonok és tabletek  

▪ Szakértői szolgáltatások: o vállalati folyamatmenedzsment, e-kereskedelmi rend-

szerek, specifikációk, oktatás és betanítás  

▪ Kötelező nyilvánosság (max 0,5%) 
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Tanácsadás támogatására vonatkozó előírások: 

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, 
bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás, maximum nettó 96 000,- Ft/embernap értékben 
igénybevehető. De van a teljes költségvetésre nézve is belső korlát: maximum a 
célterülekre jutó összköltség 50%-ig helyben telepített szoftvernél, és maximum 25%-ig 
felhőalapú megoldás esetén. 

 

A támogatás összege:  

▪ Vissza nem térítendő támogatás: 1-24 M Ft   

▪ Hitel: 1,25-37,5 M Ft (kamatláb 2%/év)  

▪ Projekt összköltsége max. 75 M Ft   

 

Intenzitás:  

▪ Vissza nem térítendő támogatás: 35% (40%)  

▪ Hitel: 55% (50%)  

▪ Legalább 10% önerővel kell rendelkezni és a hitel összegének meg kell haladnia a 

vissza nem térítendő támogatás összegét   

Előleg:  

▪ Vissza nem térítendő rész 50%-a, de legfeljebb 12 M Ft   

A támogatás típusa:  

▪ Tanácsadás, szolgáltatás: kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott 

támogatás 

▪ Információs technológia-fejlesztés: csekély összegű támogatás    

Pályázók köre:  

▪ Méret: Mikro-, kis-, és középvállalkozások  

o maximum 249 alkalmazott és  

o maximum 50 M EUR (~12,5 Mrd Ft) árbevétel vagy  

o 43 M EUR (~10,75 Mrd Ft) mérlegfőösszeg  

A partner- és kapcsolt vállalkozások adatait össze kell vonni a besorolás 
meghatározásakor.  

▪ Jogi forma:  

o kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,  

o egyéni vállalkozók, egyéni cégek  
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▪ Gazdálkodási adatok:  

o A pályázó cég éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyúj-

tását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 2 fő volt 

o A pályázati kiíráson kizárólag olyan vállalkozások indulhatnak, amelyek ren-

delkeznek 1 teljes lezárt üzleti évvel  

o Előző évi árbevétele eléri a projekt összköltségét 

▪ Területi korlátozás:  

o Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló 

projektek 

 

Kötelező vállalások: 

▪ Üzemi eredmény növekedése: a 2. üzleti év végére a vissza nem térítendő támoga-

tás 25%-t elérő üzemi eredmény növekedést kell elérni.  

▪ Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése: a 2. üzleti 

év végére a vissza nem térítendő támogatás 120%-t elérő nettó árbevétel növeke-

dést kell elérni.  

 

Biztosíték nyújtása vissza nem térítendő részhez: 

▪ Amennyiben egy lezárt üzleti évvel rendelkezik és szerepel a köztartozásmentes 

adózók listáján, akkor nem kell biztosítékot nyújtani  

▪ A vissza nem térítendő részre kötelező biztosíték nyújtása:  

o garanciavállaló nyilatkozat,   

o ingatlan jelzálogjog,   

o garanciaszervezet által vállalt kezesség,   

o biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartal-

mazó – kötelezvény.   

o A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, 

továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes össze-

gét.     

A fenti biztosíték lehetőségek vagylagosak, de már a pályázat beadásakor meg kell adni, 
hogy melyiket választja a pályázó. 
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Biztosíték nyújtása (garancia) a Hitelre: 

Minden esetben szükséges: 

 Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 
● ingatlan jelzálog, 

● ingó jelzálog, 

● fizetési számla követelésen alapított óvadék, 

● tulajdonos készfizető kezessége, 

● egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége, 

● bankgarancia 

 

Beadási határidő: A pályázatokat 2017. március 8-tól lehet beadni, amelyeket 
úgynevezett egyszerűsített eljárásrendben bírálnak el, azaz beérkezési sorrendben.  

Időtartam:  A projektre 24 hónap áll rendelkezésre 

Fenntartási kötelezettség:  

A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztéseket a projekt 
befejezését követő 3 évig fenntartja és üzemelteti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/vosz.hu
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VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása  

számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

 
Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 

 
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 

tanácsadónknak: 
Dankó Tibor 

Tel: 20/947-4282 
     e-mail: iwt@t-online.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


