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Jelölési és pályázati felhívás 

Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díj elnyerésére 

 

 

Beküldési határidő: 2017. augusztus 15! 

 

 

Szövetségünk életében – Alapszabályunknak megfelelően – ez év december 1-
én (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár tizenkilencedik alkalommal 

kerül sor ünnepi rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója Díjak 
átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Művészetek Palotájában 

kerül megrendezésre. 

 

Hagyományainknak megfelelően, az országos Év Vállalkozója Díjak mellett – az 

előző évek sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott éves célkitűzéseire 
tekintettel – idén is meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei 

elnökségeinek szervezésében a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak 
pályázatai. 

 

A díjat kizárólag olyan gazdasági szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, 
vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, akinek a gazdasági és 

közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint 
vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága 

példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom 
minden tagja számára. 

 

I. 

 

Év Vállalkozója Díj   

 

Az országos előterjesztések keretei és szabályai: 

  

A VOSZ területi szervezetei, szakmai szekciói, valamint társszervezetei részéről 

ebben az évben is  

- megyénként maximum 2 fő, (Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet: 

4 fő),  
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- szekciónként maximum 1 fő, 
- a VOSZ-hoz csatlakozott Szövetségek (szervezetek) részéről 1-1 fő 

- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részéről 2 fő 
- más gazdasági, hivatásrendi, szakmai kamara részéről (1-1 fő) 

mint vállalkozás vezetője, tulajdonosa, esetleg management tagja terjeszthető 
fel a kitüntető díjra. 

 

A díjra jelölt személyeknek Szövetségünk Alapszabálya 10.2. pontjában leírt 

előírásainak meg kell felelnie! Fontos kitüntetési feltétel, hogy az előterjesztett 
természetes személy és az általa képviselt vállalkozás (szervezet) a 

VOSZ céljait elfogadja és támogassa és lehetőleg a VOSZ tagja legyen! 

Pályázat benyújtására maga a vállalkozó (munkáltató; vállalkozás vezetője, 
tulajdonosa) is jogosult. A pályázati felhívás megjelenik a szövetség honlapján, 

a VOSZ Hírekben, valamint a VOSZ Hírlevélben is. 

 

A díj odaítéléséről az országos Elnökség dönt. 

 

II. 

 

Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díj 

 

A 2017. évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozóink minél nagyobb 
körű elismerése érdekében, az ismert 4 alapkategóriában (ipar, kereskedelem, 

mezőgazdaság, szolgáltatás) és tetszőlegesen választható „alkategóriákban” 
(szakmai területek, tevékenységi körök szerint) hirdetjük meg a Megyei 

(Regionális) Év Vállalkozója Díjak pályázatait. 

 

Konkrét példákkal: ebben az évben is a „Megyei Év Vállalkozója” helyett pl. „Az 
Év Iparvállalata Nógrád megyében”, „Az Év Kereskedője Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében”, „Az Év Termelő Vállalkozója a közép-magyarországi régióban, 
„Az Év biztonságtechnikai szolgáltatója Békés megyében", Az Év Borásza Heves 

megyében”, „Az Év Szőlőtermelője Tolna megyében”, stb. jelenik meg.  

 

Lehetőség van – a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére 
is. A díjazottak száma legalább 2 fő, legfeljebb 10 fő lehet. A díjak 

egyediségének és értékének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy 
kategóriánként 1 díj kerüljön átadásra. A díjak átadására az adott megyében 

kerül sor, a területi VOSZ szervezetek szervezésében. A Megyei (Regionális) Év  
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Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek hasonlóak az országos Év Vállalkozója 
Díj feltételeivel (alapszabály 10.3. pont). 

 

Az előírt feltételek megléte esetén az illetékes Megyei (regionális) elnökség dönt 
a díj odaítéléséről, amelyet - az Év Vállalkozója díjak előterjesztéseivel együtt - 

az országos Elnökség hagy jóvá. 

 

III. 

 

További fontos szervezési feladatok, határidők 

 

Az előterjesztéseknek tartalmazniuk kell a díjazásra előterjesztett természetes 

személy  
 pontos nevét  

 annak a szervezetnek, vállalkozásnak a pontos megnevezését és 

legalább egy azonosító adatát (hivatalosan nyilvántartott székhely, vagy 
adószám), amelynek az előterjesztett személy a tulajdonosa, ill. amely-

ben az elismerésre méltó tevékenységét végzi 
 indoklást: rövid szakmai méltatást, példaértékű eredmény(ek) ismer-

tetését 
 

 
Az előterjesztések leadási határideje (az írásos indoklással együtt) – az Elnök-

ség határozata alapján – legkésőbb 2017. augusztus 15. napja. A jelölése-
ket első sorban e-mail útján kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére (cen-

ter@vosz.hu). 
 

Budapest, 2017. május 24. 
 

 

 
 

Dr. Dávid Ferenc s.k.     Perlusz László s.k. 
főtitkár     ügyvezető igazgató 
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Sharing economy – megosztásos gazdaság 

Konferencia kkv-döntéshozóknak 50% kedvezménnyel 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Múló divat vagy a jövő gazdasági modellje 

Ami az enyém, az a tied is! Ha fizetsz érte! 

Új, versenyelőnyt hozó, világszerte nyerő gondolkodásmód üzleti modellbe építve. 
Tanuljuk meg időben! 

 

Örömmel értesítjük, hogy mint a VOSZ tagja, partnere, a Piac & Profit Sharing economy 
konferencia részvételi díjából 50 % kedvezményre jogosult. A VOSZ ugyanis a konferencia 
Szakmai partnere, ezért 12 000 forint helyett 6000 forint + áfa a részvételi díj, mely úgy 
érvényesíthető, ha a regisztráció Kedvezményei közül kiválasztja a Sharing50-et.  

Időpont: 2017. június 15. csütörtök, 10.00–16.00 

Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont  

 

A tartalomból:  

dr. Bőgel György:  A cégközpontú kontra tömegbázisú kapitalizmus.   

Pataki Gábor: Sharing economy Magyarországon. Hazai kkv-knak ajánlott. 

Mayer Erika: Tiltás a megoldás? Új jogi, adózási szabályozás kell! 

Kőszegi Árpád: Legnépszerűbb területek. Cégstratégiák. 

Dinya László: Felhalmozástól a megosztásig. Újszerű együttműködési formák. 
 

A hazai sharing economy vállalkozások bemutatkozása (Oszkár Telekocsi, Tickething, 
VeddBérbe) 

Fórum az előadókkal 

Legfrisebb program 

Részvételi feltételek 

 

 

Érdeklődés: konferencia@piacesprofit.hu Telefon: 06 (1) 239-9597. 
 

 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/mulo-divat-vagy-a-jovo-gazdasagi-modellje/
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/mulo-divat-vagy-a-jovo-gazdasagi-modellje/reszveteli-feltetelek/
mailto:konferencia@piacesprofit.hu
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Cégmarketing – 2017  

Új trendek, gyakorlatok a legjobbaktól 

  

A konferencia Kiemelt Támogatója: A Magyar Marketing Szövetség 

A versenyelőny egyik legbiztosabb módja, ha folyamatosan képben vagyunk a legfrissebb 
marketingtrendekről, megoldásokról, a sikeres gyakorlatokról, az új technológiákról. 

Tartson velünk idén is! 

 

Örömmel értesítjük, hogy mint a VOSZ tagja, partnere, a Piac & Profit Cégmarketing 
konferencia meghírdetett részvételi díjából továbbra is felajánljuk Önnek EarlyBird 
kedvezményünket, ugyanis a VOSZ a konferencia Szakmai partnere. 

Részvételi díj: 18.000 Ft + áfa helyett 14.000 + áfa 

Kérjük, a regisztrációkor a kedvezmények közül ezt jelölje meg: VOSZ kedvezmény 

 

Időpont: 2017. június 22. 9.00–17.00 

Helyszín: Budapest, The Experience Center és Konferenciaközpont  

 

Előadóink között: 

Tonk Emil, Lévai Richárd, Klausz Melinda, Egerszegi Krisztián, Szaladják Linda, Hinora Bá-
lint, Nagy Barna, Bonyhádi Gábor, Mészáros Róbert, Szilágyi Zsuzsa, Bánki Tamás, Nagy 
Norbert, Tornai István, Trib Gergő, Varga Ferenc, Ézsiás Tünde… 

16 téma, 16 előadás 

 

Különprogram: 

Piac & Profit Klub – az Üzleti Kapcsolatok Klubja Networking Programja 

A konferencia-résztvevők számára. Külön regisztráció! 

 

 

Program, részvételi feltételek, regisztráció: 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/cegmarketing-2017/ 

 

További felvilágosítás és információ: Tel. : (1) 239 - 9597,  

E-mail: konferencia@piacesprofit.hu 

 

 

http://track.t.emesz.com/t/l/QqAF/1P06/jN/50L/38R/0/0/1
http://track.t.emesz.com/t/l/QqAG/1P06/jN/50L/38R/0/0/1
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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
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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 
 

 


