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MEGHÍVÓ  

MÉRLEGEN A MUNKAVISZONY 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ÉS AZ ESÉLY EGYENLŐSÉGE – A JOGBAN ÉS GYAKORLATÁBAN  

 
Az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke & az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala szervezésében: 

Időpont: Május 23-án, kedden 10 órakor. 

Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala / Budapest V. Nádor u. 22.  

 

Részvételi díj (az étkezés áfát is tartalmazó költsége): 3.810. Ft. 

Átutalás: Dényi Bt. 14100000-12328149-01000009 

 

Regisztráció: szaboivett@ajk.elte.hu 

 

A regisztráció – figyelemmel létszám korlátozottságára – a részvételi díj átutalásával  

május 18-ig lehetséges! 

Kérjük, a részvételi díjjal kapcsolatos számlázási igényét a regisztrációval egyidejűleg e-ma-
ilen legyen szíves jelezni a denyimarainna@gmail.com címen! 

 

 

        Program 

09:00–10:00 REGISZTRÁCIÓ 

10:00–10:10 KÖSZÖNTÉS A SZERVEZŐK NEVÉBEN – MIKÉNT JUTOTTUNK EL A MAI NAPIG? 

Dr. Zemplényi Adrienne, a Hivatal & Dr. Horváth István, a Tanszék  

nevében 

10:10 -10:35 A MUNKAÜGYI PREKARITÁS - ÚJ KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A 

TÁRSTUDOMÁNYOKKAL   

Előadó: Dr. Velkey Gábor, PhD hallgató – ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 
 

10:35-11:00 AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD MEGJELENÉSE A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁSBAN – AZ 

EGYENLŐTLENSÉG KÉRDŐJELEIVEL 

Előadó: Dr. Horváth István, tanszékvezető habilitált egyetemi docens – ELTE ÁJK 
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 

 

 

mailto:denyimarainna@gmail.com
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11:00 -11:25 A NEGATÍV DISZKRIMINÁCIÓ – A MUNKAÜGYI ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT 

TÜKRÉBEN 

Előadó: Dr. Tánczos Rita, munkaügyi bíró – Kúria 

 

11:25 KÁVÉSZÜNET 

 

11:40 -12:05 NEM MIND DISZKRIMINÁCIÓ, AMI ANNAK LÁTSZIK – AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 

KÖVETELMÉNYÉNEK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÉDELME AZ OMBUDSMANI MUNKAÜGYI 

GYAKORLATÁBAN 

Előadó: Dr. Zemplényi Adrienne, jogi főreferens, szakmai tanácsadó – AJBH 

 

12:05 -12:30 A HATÓSÁG ELŐTT – AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK 

ÉRVÉNYESÍTÉSE A FOGLALKOZTATÁS TERÉN  

Előadó: Dr. Varga Judit, főosztályvezető-helyettes – Egyenlő Bánásmód Hatóság 

 
 

KONZULTÁCIÓ A DÉLELŐTTRŐL 

EBÉDSZÜNET 

13:30 -13:55 HÁTRÁNY A CSALÁD?  

Előadó: Dr. Hungler Sára, adjunktus – ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 
14:00  

 

13:55-14.20  EGYENLŐBB MUNKÁÉRT EGYENLŐBB BÉRT! 

Előadó: Dr. Csink Lóránt, egyetemi docens – PPKE JÁK Alkotmányjogi Tanszék 

 

14:20 -14:45 MEGKÜLÖNBÖZTETETT FIGYELEM - A KÖZVETETT NEGATÍV DISZKRIMINÁCIÓ  

Előadó: Dr. Rácz Réka, egyetemi tanársegéd – ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi 
Tanszék 

14:45- 15:10 KIVÁLASZTOTTAK – AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD SÉRELME A MUNKAVISZONY 

JOGELLENES MEGSZŰNTETÉSEKOR 

Előadó: Dr. Petrovics Zoltán, adjunktus – ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi 
Tanszék 

KONZULTÁCIÓ A NAPRÓL 
 

A KONFERENCIA TÁMOGATÓJA: 
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FELHÍVÁSOK KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA  

 

 

 

GINOP felhívások (Közép-magyarországi régión kívüli területek): 
 

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

Mikro-, kis- és középvállalkozások infokommunikációs (pl. ERP, informatikai 
megoldásokkal, pl. üzleti felhő szolgáltatásokkal való) ellátottságának javítása két külön 
célterületen. Cél a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti 
üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítása, a 
hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti 
(vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és 
ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és 
összehangolásán (hardver, szoftver, szolgáltatási költségek), a felhőalapú (IaaS, PaaS és 
SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának 
ösztönzésén keresztül. A felhívás  

Rendelkezésre álló keretösszeg: 48,2 milliárd Ft, melyből 
 a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 21,2 milliárd Ft 
 a kölcsön keretösszege: 27 milliárd Ft. 

Egy pályázóra jutó támogatás: 1-24 millió Ft, max 40% (GINOP 3.2.1 Digitálisan Felkészült 
Vállalkozás Minősítés esetén) 
Egy pályázóra jutó kölcsön: 1,25-37,5 millió Ft, max 55% 

 

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás a 
gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban 
KKV-k részére a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl: 
gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely 
kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásához nyújt támogatást. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig 
folyamatosan lehetséges. 
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint, az elnyerhető támogatási 
összeg minimum 2.300.000 forint maximum 30.000.000 forint. A támogatás maximális 
mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a.  
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GINOP-6.1.5-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói 
számára 

A felhívás 2017. március végén megjelent. A felhívás célja a nagyvállalatok 
munkavállalóinak szóló képzések finanszírozásának támogatása, ezáltal segítve az 
alkalmazottak foglalkoztathatóságát, továbbá a munkavállalók munkahelyi készségeinek és 
kompetenciáinak javítása révén növekszik a vállalkozások versenyképessége. Az 
igényelhető támogatás 10-100 millió Ft. A felhívás keretösszege 21,52 Mrd Ft.  

 

GINOP-6.1.6-16 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok 
munkavállalói számára 

A felhívás 2017. március végén megjelent. A felhívás célja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások munkavállalóinak szóló képzések finanszírozásának támogatása, 
ezáltal segítve az alkalmazottak foglalkoztathatóságát, továbbá a munkavállalók 
munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekszik a vállalkozások 
versenyképessége. Az igényelhető támogatás 3-50 millió Ft. A felhívás keretösszege 19,4 
Mrd Ft. 

 

 

VEKOP felhívások (Közép-magyarországi régió): 

 
VEKOP- 1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése 
Pest megyében Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan kapacitás-
bővítő beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövede-
lemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak 
finanszírozási forráshoz. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 milliárd forint. 

Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1 millió Ft – maximum 50 millió Ft 

A megvalósulás helyszíne a Közép-magyarországi régióban, ezen belül Pest megyében 
(Budapesten nem) bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep lehet. A hitelkérelmek 
benyújtása 2016. október 15-től lehetséges.  

 

VEKOP-8.5.2-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói 
számára, keretösszeg: 1,3 Mrd Ft. 

A felhívás célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók 
munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások 
versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a 
támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos 
fejlesztésére. A felhívás 2017 márciusában megjelent. 

Az elnyerhető támogatás összege: minimum 10 millió Ft– maximum 100 millió Ft. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 1. naptól 
2017. év október hó 30. napig van lehetőség. 

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-123-16-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-versenykpessgnek-nvelse-pest-megyben-hitelprogram
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-123-16-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-versenykpessgnek-nvelse-pest-megyben-hitelprogram
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VEKOP-8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok 
munkavállalói számára, keretösszeg: 1,84 Mrd Ft.  

A felhívás célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók 
munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások 
versenyképessége, a mikro, kis és középvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább 
javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának 
folyamatos fejlesztésére. A felhívás 2017 márciusában megjelent. 

Az elnyerhető támogatás összege: minimum 3 millió Ft– maximum 25 millió Ft. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től 2017. október 30-ig lehetséges. 
 

 

 

 

 

Kínai üzletember találkozó  

 

 

Kedves Tagjaink és Érdeklődők! Ezúton meghívjuk Önöket a CCPIT (China Council 
for the Promotion of International Trade) és a ChinaCham Hungary által szervezett 
kínai üzletember találkozóra május 8-án. A kínai cégek listáját és a találkozóra való 
jelentkezést a cikkben találja. 

 

Szervező: CCPIT és ChinaCham Hungary 

Időpont: 2017. Május 8. 14:00-17:00-ig 

Helyszín: Kempinski Hotel, Nagy terem 

 

Program: 

Vendégek érkezése, regisztráció 13:30 - 13:50 óráig 

Kínai cégek bemutatkozása 14 órától 15 óráig 

Üzletember találkozó 15 órától 17 óráig 

Amennyiben kínai üzleti partnert keres, úgy ez az alkalom kitűnő lehetőség, hogy sze-
mélyesen ismerkedjen meg leendő üzleti partnerével. 

A kínai cégek listáját ide kattintva ismerheti meg. 

Az eseményen magyar-kínai tolmács biztosított. 

 

Jelentkezni az üzletember találkozóra ide kattintva a lenti űrlap segítségével tud. 

(http://www.chinacham.hu/hirek/kinai-uzletember-talalkozo-majus-8-an) 

http://chinacham.hu/downloads/Company%20List.docx
http://www.chinacham.hu/hirek/kinai-uzletember-talalkozo-majus-8-an
http://www.chinacham.hu/hirek/kinai-uzletember-talalkozo-majus-8-an
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Együttműködő Vállalkozók  
Tavaszi Országos Találkozója  
 

Időpont: május 25. 

Helyszín: Vecsés, Hotel Stáció   ♦   
 

Mi a hitvallásunk? Miért hoztuk létre ezt a találkozót? 

Hiszek benne, hogy mindennel, amit teszünk a fejlődést szolgáljuk, hogy ön eredménye-

sebb vállalkozó legyen, egyre magasabb szintre lépjen, és könnyebben elérje a céljait.  

Hiszek az együttműködésekben, hiszen egyedül nem tudhatunk mindent. Ezért is hoztam 

létre az Együttműködő Vállalkozók Szervezetét 2008-ban. 

A fejlődést szolgáljuk azzal is, hogy tudatosan csak olyan vállalkozókat hívunk meg, 

akik minőségi termékekkel, szolgáltatásokkal rendelkeznek és nyitottak az együttműködé-

sekre, nyitottak a fejlődésre, vannak céljaik és tesznek is érte – ugyanúgy, mint ön. 

Abban segítünk, hogy itt megtalálja a következő álomügyfelét és ideális partnerét, 

akik által hosszabb távra tervezhet, így kiszámíthatóbbá válik a cége fejlődése. Sőt, több 

ideje marad. Nem kell a filléres, felszínes kapcsolatokkal bajlódni, amelyekkel csak az idejét 

pazarolta eddig. 

Mottónk: “Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen!” (Széchenyi István) 

Várom szeretettel a Találkozóra, 

Vereb István, az EVSZ alapítója 

 
 
 

Végső jelentkezési határidő: 2017. május 18. 
 
Május 5-ig kedvezményesen regisztrálhat  itt 
 
További információ: http://uzletiegyuttmukodes.hu/talalkozo/ 

 

 

http://uzletiegyuttmukodes.hu/talalkozo/
http://uzletiegyuttmukodes.hu/talalkozo/
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Díjmentesen megtekinthető 

előadások Youtube csatornánkon 

  

Akár mobiltelefontól is megtekintheti sikeres előadásaink részleteit.  

Hasznos időtöltést kívánunk! 

 

Elérhető anyagaink: 

Munkahelyi képzések támogatása 
Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatoknak GINOP 6.1.5. / VEKOP 8.5.2. 

Munkahelyi képzések támogatása KKV-knak GINOP 6.1.6. / VEKOP 8.5.3. 

Kombinált hiteltermékek 
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések - GINOP / 
VEKOP 

KKV-k versenyképességének növelése célú Hitelprogram 

Infokommunikációs pályázati felhívások KKV-k számára 
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támoga-
tása  

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások fejlesztésének támogatása - GINOP-
3.2.4  

GINOP-3.1.2-8.2.4-16 - Az infokommunikációs termékek és szolgáltatások piacosításának 
támogatása  

Közbeszerzési aktualitások 
Értékhatárok - A közbeszerzési törvény változásai 2017. január 1-jétől / 1. rész  

A beszerzés értéke - A közbeszerzési törvény változásai 2017. január 1-jétől / 2. rész  

Az egybeszámítás - A közbeszerzési törvény változásai 2017. január 1-jétől / 3. rész  

 

Hogy mindig értesülhessen legújabb tartalmainkról, kérjük iratkozzon fel csatornánkra!    
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKqvzq5V5QkEvfIzsyAi2vDKC9S-5gj6G
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKqvzq5V5QkHkzsckkhKymQqOkisU6FwQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKqvzq5V5QkFfipjS4jwkVG6TCv9mbKL4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKqvzq5V5QkEyNs-3Wi3QLCmYX3Ls0KyH
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 
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://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu


 

9 

2017.05.03. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 
 

 


