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Kiküldetési irányelvek reformja 

2017. okt. 23-i luxemburgi tanácskozás 

 

 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az európai uniós tagországok foglalkoztatási és szociális 
ügyekben illetékes minisztereinek a 96/71/EG kiküldetési irányelvek  reformjára vonatkozó 2017. 
október 23-ai luxemburgi tanácskozásáról: 

A magyar, lengyel, lett és litván delegáció „NEM“-el történő szavazása, az Egyesült Királyság, 
Irország és Horvátország tartózkodása ellenére megállapodás született a kiküldött munkavállalókra 
vonatkozó szabályozás módosításának fő vonalairól az európai uniós tagországok foglalkoztatási 
és szociális ügyekben illetékes minisztereinek hétfői luxemburgi tanácskozásán. 

A résztvevők minősített többséggel úgynevezett „általános megközelítést“ fogadtak el a kiküldetési 
irányelvről, amelynek alapján a tagállami kormányokat tömörítő EU-tanács megkezdheti az egyez-
tetést az Európai Parlamenttel. 

Mint ismert, az Európai Bizottság tavaly márciusban terjesztette be módosítási javaslatát, amelynek 
értelmében a munkabér és a munkafeltételek terén ugyanazok a szabályok vonatkoznának a kikül-
detésben lévő munkavállalókra, mint a fogadóországok munkavállalóira. 

 A most elfogadott megállapodás értelmében a fogadó ország munkajogi feltételeit 12 hónap után 
kellene alkalmazni, amit egyszer meg lehetne hosszabbítani hat hónappal. A bizottság eredeti ja-
vaslata 24 hónapról szólt, de Franciaország keményen lobbizott ennek csökkentéséért. 

 A miniszterek arról is megállapodtak, hogy ha az Európai Parlament is elfogadja a reformjavasla-
tokat, a tagországoknak három évük lesz rá, hogy átültessék nemzeti jogrendjükbe az új szabályo-
kat, majd onnantól kezdve egy év múlva fognak hatályba lépni ezek az előírások, tehát 2022-től. 

 A reformjavaslatokkal, illetve az Európai Parlament által elfogadandó új kiküldetési irányelvekkel 
nem változik az A1 igazolások kiadásának rendje ( mert azt nem a módosítandó 96/71/ EG kikül-
detési irányelv szabályozza), tehát a kiküldött munkavállalók kiküldetésük első 24 hónapjában vál-
tozatlanul a kiküldő ország társadalombiztosítási rendszerében maradnak. 

  

 

Üdvözlettel: 

  

Mervai Péter 

  

Peter Mervai 
Verbandssekretär 
Interessenverband Ungarischer Werkvertragsunternehmen 
(EVOSZ-IWTD) 
Sachsenring 38, 50677 Köln 
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Kezelőszemélyzet nélküli megoldások,  

előadásokkal összekötött  workshop  

a Mastercard-MIÁSZ szervezésében 

 

 

Helyszín: Spoon hajó, Budapest, Vigadó tér 3. kikötő 

Időpont: 2017. november 16.-án csütörtökön 

A konferenciát a MIÁSZ a Mastercard támogatásával rendezi meg. 

 

A konferencián a részvétel ingyenes, amely magában foglalja a svédasztalos ebédet italokkal, 
kávéval, valamint a kávészünet alatti fogyasztást! 

 

A részvétel a jelentkezések sorrendjében történik, a részvételi lehetőség korlátozott.  

Jelentkezési póthatáridő: 2017. október 30. (hétfő).  november 8! 

A részvételi szándékot kérem szépen írásban a davola@miasz.hu e-mail címre megküldeni. 

A belépés a részvételre történő visszaigazolás kinyomtatott példányának ellenében történik. 

 

Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár – 

Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár; 

Változik a világ: gyengül, ami erős, 

És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt. 

Arany János: Toldi estéje (részlet) 

 

Kezelőszemélyzet nélküli megoldások… 

 

A Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség (MIÁSZ) Elnöksége tisztelettel köszönti az olvasót. A bevezető 
Arany János idézettel kívánjuk megragadni figyelmüket, hogy az új gondolatok már az 1800-as években 
is befolyásoló erővel voltak jelen a mindennapokban. De máris ugorjunk vissza a mába, ahol az életünk 
újabb fejezetéhez érkezett, amikor is a technikai fejlődés eredményeként egyre több és több olyan vágy 
kel életre, hogy eladásra kínáljunk árukat, szolgáltatásokat és lehetőleg ne korlátozzuk az azokhoz való 
hozzáférés idejét. Ez persze csak akkor valósulhat meg 0-24 folyamatában, ha az emberi munkát 
kiegészítjük ezeken a helyeken kezelőszemélyzet nélkül üzemelő automatákkal. Ekkor azonban rögtön 
sok kérdés fogalmazódik meg, többek között olyanok, mint a vagyonbiztonság, javítás, karbantartás stb. 
kérdése. Erre adnak választ, illetve kínálnak megoldásokat a MIÁSZ által szervezett workshop nagyszerű 
előadói. 

mailto:davola@miasz.hu
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Néhány gondolat, amelyek az érdeklődőket a részvételre motiválják. 

 

A biztonságos elektronikus fizetés elfogadása a kezelőszemélyzet nélküli önkiszolgáló helyeknél soha 
nem volt könnyebb, mint ma. Sok-sok vállalkozás kínálja a jobbnál jobb megoldásait az önkiszolgáló 
fizetésre, amelyek ellenállnak időjárás viszontagságainak és vandalizmus durvaságának még a 
legextrémebb viszonyok között is. 

A kezelőszemélyzet nélküli fizetési megoldások hozzásegítenek a vállalkozás növekedéséhez. Ez egy 
kis magyarázatot kíván, ugyanis nem magától, hanem attól az üzleti szemlélettől, hogy a vásárlási 
környezetet az üzleti stratégiákban ügyfélközpontúvá tesszük szem előtt tartva a fogyasztói keresletet, 
kihasználva a kiadási szokásokat. Ekkor a kezelőszemélyzet nélküli fizetési megoldások érdekes választ 
adnak: kapcsolódnak a gyorsasághoz, a biztonsághoz, közben kényelemet, élményt nyújtanak a 
vásárlóknak. 

A kezelőszemélyzet nélküli fizetési megoldások sokszínűsége, hogy a terméket, biztonságosan 
fizethetjük hitelkártyával, chipkártyával, mobil pénztárcával is, ezek a kiegészítések biztonságosabbá 
teszik a tranzakciókat.  

A vásárlóknál 5-10 évvel ezelőtt jellemző volt a készpénzt, ami mára már mondhatjuk a 35 évnél fiatalabb 
korosztálynál nem jellemző.  

Az előnyök egyértelműnek tűnnek, de mindig vannak, akik azt hiszik, hogy a kezelőszemélyzet nélküli 
fizetési megoldások soha nem működnek a vállalkozásaik számára. Az Ő számukra is lehetőséget 
kínálunk az előadásokban. 

 

Egy néhány terület, ahol biztosan működnek: 

- Parkolók 

- Jegypénztárak 

- Kiskereskedelmi áruházak, ahol a megvásárolni kívánt terméket nagyon jól ismeri a vásárló és 
nem tanácsadói élményt keres 

- Éttermek 

- Önkiszolgáló mosodák 

- Drive-Through 

- Vending 

 

A workshop programja 

 

8:00-8:30 Regisztráció, welcome kávé 

8:30-8:40 Szöllősi Balázs úr, a MIÁSZ elnöke 

  A workshop megnyitása 

  Bevezető előadás a kezelőszemélyzet nélküli megoldásokról. 

8:40-09:00 Balogh László úr, pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár 

NGM Pénzügyekért Felelős Államtitkárság 

09:00-09:20 Pataki Tibor úr, igazgató 

  MNB Készpénzlogisztikai Igazgatóság  
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09:20-09:40 Fóti Gábor úr, Bankkártya Munkacsoport Elnöke 

  Magyar Bankszövetség 

09:40-10:00 Lévai Tamás úr, termékfejlesztési manager 

  OTP Bank Nyrt. 

Kártyaelfogadói és Fejlesztési Főosztály 

Bankkártyás fizetés az étel- italautomatákban 

10:00-10:20 Kávészünet 

10:20-10:40 Hegedűs Éva úrhölgy, vezérigazgató 

  Gránit Bank 

10:40-11:00 Orbán Tamás úr, termékfejlesztési vezető 

  Borgun / B-payment Zrt. 

11:00-11:20 Dr. Pörneczi Tamás úr, informatikai vezérigazgató helyettes 

  Magyar Posta Zrt. 

11:20-11:35 Csenki Erika úrhölgy, tulajdonos 

 Caspoint Hungary Kft. 

11:35-11:50 Bajkai Gábor úr, tulajdonos 

  Prodigi Hungary Kft. 

11:50-12:10 Méth András úr, igazgató 

  Mastercard Elfogadásfejlesztés 

12:10-12:50 Interaktív beszélgetés az előadókkal, 

  moderátor vezetésével 

12:50-13:00 Szöllősi Balázs úr, a MIÁSZ elnöke 

A workshop zárása 

13:00-15:00 Svédasztalos ebéd italokkal, kávéval. 

 

 

 

 

Várjuk Önöket Tisztelettel, Szeretettel! 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Davola József                                     Szöllősi Balázs 

a MIÁSZ főtitkára                                     a MIÁSZ elnöke 
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FOGYASZTÓVÉDELMI INFORMÁCIÓS NAP  

 

2017. november 17. (péntek), 14.30 órától – kb. 17.00 óráig 

Rendezvény helyszíne:   TMTE tárgyaló (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7.; 31-es 
kapucsengő). 

   

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ezúton meghívja a textil-, ruha- és 
textiltisztító ipari vállalkozások vezetőit, a termékek és szolgáltatások minőségéért felelős 
gyártó/kereskedő/forgalmazó tevékenységet végző szakembereket egy, a fogyasztóvédelmi 
szabályozások terén bekövetkezett változásokat érintő tájékoztatóra.  

A rendezvény célja, hogy a résztvevők naprakész információkhoz jussanak. A program 
keretében a résztvevők számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a témákhoz 
kapcsolódóan az előadónak feltegyék kérdéseiket.     

 

A TÉMAKÖRÖK: 

-   Az egységes hatósági ellenőrzési hatáskör mint új jogintézmény 

-   A textilipari vállalkozásokat érintő hatósági ellenőrzések változásairól 

-   Mely feladatkörben melyik hatóságok folytathatnak le ellenőrzést 

-   Ellenőrzés a fogyasztóvédelem, a munkaügy és a munkavédelem területén 

-   Ártájékoztatás, minőségi kifogás intézése, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
(címkézés, használati-kezelési útmutató), a textilipari vállalkozásokat érintően 

 

Előadó: Dr. Baranyai András jogtanácsos, belkereskedelmi szakértő  

 

BONUSZ-AJÁNLATUNK: TÁVOKTATÓ CD – KEDVEZMÉNNYEL  

 

A textil- és ruházati termékek beszerzéséhez, forgalmazásához, szabályos értékesítéséhez 
kapcsolódó témakörök iránt is érdeklődőknek most 50%-os kedvezménnyel ajánljuk a 8 
modulos 1.000 diából álló, ábrákkal, fényképekkel, képekkel gazdagított, távoktató CD-
anyagot, amely egy további személyes konzultációs lehetőséget is magában foglal. 
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Részvételi feltételek / jelentkezés:  

 

 

Jelentkezés:       A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve kérjük, faxon vagy e-mailben 
eljuttatni a TMTE Titkárságára (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. 
Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu)  

 

Jelentkezési határidő: 2017. november 9. Kérjük, a határidő betartását! / Jelentkezési lap 
mellékletben csatolva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két energetikai pályázat is elérhetővé vált! 

 

 

Mindig is nagy népszerűségnek örvendtek az energetikai pályázatok, amelyek keretein belül 
javíthatjuk például épületeink energiahatékonyságát, vagy igénybe vehetjük a megújuló 
energiák adta lehetőségeket. A napokban egy új felhívás jelent meg, illetve egy másik újra-
nyitásra került! 

A két felhívásnak nagyon sok közös pontja van, mint a támogatható tevékenységek köre, 
területi korlátozás, csupán a finanszírozás milyensége különbözik.  

További információhttp://www.vallalkozo.info/hirek/ket-energetikai-palyazat-is-
elerhetove-valt 

Részvételi díj: 
Részvétel bónusz  

CD igénylése nélkül  

Részvétel bónusz  

CD igénylésével 

TMTE tagoknak: 10.000 Ft/fő +ÁFA 17.500 Ft/fő +ÁFA 

Nem tagoknak 15.000 Ft/fő +ÁFA 25.000 Ft/fő +ÁFA 

mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.vallalkozo.info/hirek/ket-energetikai-palyazat-is-elerhetove-valt
http://www.vallalkozo.info/hirek/ket-energetikai-palyazat-is-elerhetove-valt
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Német–Magyar Üzleti Fórum 

Konferencia és kiállítás 

 

 

Rendezők: Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara – Piac & Profit 

 

Időpont: 2017. november 30. 9.00–17.00 

Helyszín: Budapest, Hotel Hungária City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 

 

A német vállalatokkal sikeres partnerség titka – Németországban és itthon 

 

Regisztráció még early bird kedvezménnyel! 

A konferencia magyar nyelvű. Német szinkrontolmácsolás biztosított! 

 

Miről szólunk?  

Biztos, stabil piacon, Németországban jelenlét: Németországban céggel, vásárokon, 
kiállításokon jelenléttel, tartományi előnyöket használva, üzleti partnerekkel, a legerősebb 
európai piacra exportálással.  Biztos, hosszú távú megrendelés, megbízható partnerség 
itthon: beszállítóként, üzleti partnerként az itteni német cégekkel, rajtuk keresztül akár a 
világgal.  

Egész nap szakmai konzultáció a legjobb szakértőkkel!!! 

 

Témák, előadók: 

 

Nyitóelőadás:  

 A német-magyar gazdasági kapcsolatok jelene és jövője.  

 Gabriel A. Brennauer  ügyvezető elnökségi tag,  Német–Magyar Ipari és Kereske
 delmi Kamara (DUIHK). 

 Üzleti megjelenés formái a német piacon. A kereskedelmi képviselet előnyei.  

 Sikeres német üzleti partnerkeresés.  

 Balogh Ilona ügyvezető igazgatóhelyettes, üzletfejlesztési osztályvezető,  DUIHK 

 Németország a világ vezető vásárainak országa. Üzleti lehetőségek a német 

vásárokon.  
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 Német Vásárok Szövetsége (N.N. Ausstellungs-und Messe-Ausschuss der 
 Deutschen Wirtschaft e.V., AUMA) 
 

 A német piac szabályozási környezete. 

o Cégalapítás, céges jelenlét. Jogi környezet. 

o Szerződésekről nagyon praktikusan. 

o Banki finanszírozási, befektetői lehetőségek. 

o Adózás, kötelezettségek, szankciók, előnyök 

Előadók egyeztetés alatt 

 A magyar kormány beszállító-fejlesztési programja kkv-knak.  

Pomázi Gyula helyettes államtitkár, nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 

 Külföldi partnerekről hiteles információk. 

 Keleti József country manager, Bisnode Magyarország 

 Szakképzés  német mintára. Versenyképes munkaerő. 

 Gabriel A. Brennauer  ügyvezető elnökségi tag,  Német–Magyar Ipari és Kereske
 delmi Kamara (DUIHK). 

 

Interaktív fórum az előadókkal 

További témák (előadók egyeztetés alatt): 

 Saját vállalattal Németországban. Sikersztori. 

 A vásári jelenlét logisztikája. 

 Kiállítói tapasztalatok tanulságokkal.  

 Német nagyvállalatok beszállítót keresnek.  

 Nekik sikerült a minőségi igényeknek megfelelni. Jó példák. 

 Exportfinanszírozás banki háttérrel.  

 Külpiaci tevékenységet támogató pályázatok  

 

A konferencia résztvevői 

Magyar és német cégek döntéshozói  (kis, közép- és nagyvállalatok képviselői), bankok , 
pénzintézetek, szervezetek, intézmények. 

 

Kiállítók, előadók jelentkezését várjuk! 

Early bird kedvezmény november 20-ig! 

 

Szakmai témákban egyéni konzultációra lehetőség! 

Részletes program, információk 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/nemet-magyar-uzleti-forum-2/
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Networking Koktélparti 

Különprogram a résztvevők számára. Kapcsolatépítés, plenáris bemutatkozás, 
névjegyalbum, kötetlen beszélgetés. 

A Networking Programon részvételről bővebben 

 

 

(a konferenciára külön és a Networking programra és konferenciára együtt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/nemet-magyar-uzleti-forum-2/
http://www.facebook.com/vosz.hu


 

10 

2017.11.06 

. 

. 
 

 
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 
 

 


