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Egyszerű és kedvező megoldások 
kisvállalkozásoknak   

 

 

 

A kisvállalkozásoknak speciális pénzügyi igényeik vannak, és 

egyszerű, átlátható megoldásokra van szükségük – állítja 

Erdei Zsuzsa, az Erste Bank kisvállalkozói területének 

igazgatója.  

Ilyenek az Erste kifejezetten ezen vállalkozásoknak kifejlesztett 

számlacsomagjai és a bank által kínált Széchenyi Kártya Program hitelei, 

amelyek a korábbiaknál is kedvezőbb feltételekkel vehetők igénybe, ráadásul az 

erre jogosult vállalkozások köre is szélesebb lett.  

Az Erste Banknál a szabadon felhasználható Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt 

a kisvállalkozások már 50 millió forintos összegig megkaphatják ingatlanfedezet 

nélkül. Az 1+1 éves futamidejű konstrukció állami kamat- és garanciadíj-

támogatással vehető igénybe, és kamatot csak a ténylegesen felhasznált 

hitelösszeg után kell fizetni. Hasonlóan kedvező feltételekkel vehetik fel a 

kisvállalkozások az Ersténél a Széchenyi Forgóeszközhitelt, melynek futamideje 

akár 36 hónap is lehet. Ezt a hitelt 25 millió forintig már azok a kisvállalkozások 

is igényelhetik, amelyeknek csak egy éves lezárt mérlegük van. 

Erdei Zsuzsa szerint a kisvállalkozások nemcsak kedvező hiteleket, hanem 

nagyon vonzó számlacsomagokat is találnak az Ersténél. Ilyen az új 100 Forintos 

számlacsomag, amely ideális megoldást kínál az alacsonyabb árbevételű 

vállalkozásoknak, legyenek azok gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy 

egyéb önálló vállalkozói tevékenységet végzők. Az új számlacsomagban a 

kisvállalkozók az elektronikus csatornákon történő eseti átutalásokat is kedvező 

jutalékokkal tudják igénybe venni, díjmentesen jár hozzá TeleBank, MobilBank 

és Netbank szolgáltatás, illetve VISA Electron bankkártya. 

Újdonságnak számít az Erste Smart számlacsomag is. Ez azoknak a 

kisvállalkozásoknak szól, amelyek szeretik az egyszerű és átlátható 

megoldásokat.  A számlaforgalomtól függő havi csomagdíj korlátlan számú 

interneten keresztül indított eseti forint átutalást tartalmaz bankon belül vagy 

kívül, amelyekért kizárólag a pénzügyi tranzakciós illeték mértékével megegyező 

banki díjat kell fizetni. Ugyanezzel a kedvezményes díjjal teljesülnek a csoportos 

beszedések, az internetbank pedig havidíjmentes. Az ügyfeleknek minden hónap 

első készpénzfelvétele kedvezményes, ráadásul nem kell megfizetni az első  

http://www.erstebank.hu/hu/uzleti-ugyfelek/mikrovallalkozasok/szechenyi-kartya-folyoszamlahitel
http://www.erstebank.hu/hu/uzleti-ugyfelek/mikrovallalkozasok/szechenyi-forgoeszkozhitel
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dombornyomott Visa Business vagy Mastercard Business kártya kibocsátási díját 

sem, mellyel országszerte 405 Erste Bank ATM-ből lehet készpénzt felvenni.  

A számlacsomag további előnye, hogy nincs számlanyitási vagy számlavezetési 

díj, a havi csomagdíj rugalmasan követi az ügyfél számlaforgalmát: az ügyfél 

mindig a számára legkedvezőbb mértékű díjat fizeti, ráadásul most az első hat 

hónapban az Erste elengedi a havi csomagdíjat. (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó a  
„Munka jövője, a jövő munkái” 
című szakmai eseményre 

 

 

 

Az IoT, azaz a digitalizáció és a robotizáció átalakítja az életmódunkat és ez alól a 
munkahely sem kivétel. A változás 10-ből 6 munkahelyet érint majd valamilyen formában a 
következő két évtizedben az OECD országokban, a Világbank előrejelzése szerint. Jelenleg 
mintegy 1,5 millió robot segít minket, embereket a munkavégzésben, de a gondolkodó és 
önmagukat tanító gépek száma néhány éven belül elérheti a 6 milliót is, a mesterséges 
intelligencia pedig nem csak az iparban, de a szolgáltató szektorban is átalakítja majd 
munka és a munkavégzés világát. Munkakörök szűnnek meg, újak jönnek létre, a jövőben 
munkába álló fiatalok 70%-a pedig olyan munkakörökben fog dolgozni, amelyek ma még 
nem is léteznek. 
 

A GE Hungary, amely már 17 adatelemző robotot használ 2.500 főt foglalkoztató, budapesti 
Globális Üzleti Szolgáltató Központjában, tisztelettel meghívja Önt a „Munka jövője, a jövő 
munkái” című szakmai eseményére. Nézzük meg, merre tartunk, és képzeljük el, milyen 
lesz a jövő munkája! 

 

AZ ESEMÉNY IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE 

Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 10.00 

Helyszín: GE Global Operations (1044 Budapest, Váci út 117-119., C épület) 
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R.S.V.P. 

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött! Kérjük, regisztráljon a Premier Next 
Communications munkatársánál, Seffer Manuélánál a 0630/4001484-es telefonszámon 

vagy a gefuturedialogue@premiercom.hu e-mail címen. 
 

 
 

AZ ESEMÉNY PROGRAMJA 

10.00 MEGNYITÓ 

 

EGY IPARÓRIÁS 

DIGITÁLIS 

VÁLLALATTÁ 

ALAKULÁSA 

Joerg Bauer 

Elnök, GE Hungary 
 

DIGITÁLIS 

CSAPATTAGOK A GE 

GLOBAL OPERATIONS 

RÉSZLEGÉNÉL 

Björn Bergabo 

a GE Global Operations 

Európáért felelős ügyvezető 

igazgatója 

 

A MEGOSZTOTT 

SZOLGÁLTATÁSOK 

IPARÁNAK 

JÖVŐJE 

Arjen Sader 

Ügyvezető Igazgató, 

Ernst&Young 

10:30-12:00 PANELBESZÉLGETÉS 

HOGYAN ALAKÍTJA ÁT AZ IRODAI MUNKÁT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A DIGITALIZÁCIÓ?  KIK LESZNEK A 

ROBOTIZÁCIÓ NYERTESEI?  HOGYAN VÁLTOZIK MEG A SZOLGÁLTATÓI MUNKAKÖR AZ IOT HATÁSÁRA?  

MI A VEZETŐK SZEREPE AZ ÁTALAKULÁSBAN? 

 

Björn Bergabo 

a GE Global Operations 

Európáért felelős 

ügyvezető igazgatója 

 

Dobó Mátyás 

Ügyvezető igazgató, 

Endless Consulting 

 

Varga Gyöngyi 

Osztályvezető 

Szolgáltatóipari 

Osztály 

HIPA  

 

Arjen Sader 

Ügyvezető Igazgató 

Ernst&Young 

 

Barcza Ilona  

HR igazgató, 

GE Global 

Operations 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gefuturedialogue@premiercom.hu


 

4 

2017.11.13. 

.  

Agrárszektor Konferencia 2017 

 

Időpont: 2017. november 30. - 2017. december 1.    

Helyszín: Siófok, Hotel Azúr Wellness ****  

Miért jöjjön el? 

Idén ötödik alkalommal rendezzük meg kétnapos agrárkonferenciánkat, amely az egyik 
legfontosabb hazai agrár-networking eseménnyé nőtte ki magát az elmúlt fél évtized so-
rán. A kapcsolatépítés mellett az elsőrangú szakmai programé a főszerep, amely két na-
pon át, plenáris és párhuzamos tematikus szekciók keretén belül biztosít platformot a 
magyar agrárium legfontosabb témáinak megvitatásra. 

Az este folyamán az állófogadás, a díjátadók és más szórakoztató programok mellett 
bemutatjuk az „Agrárszektor 2017 - Az 50 legbefolyásosabb személy a hazai agrárium-
ban” című kiadványt is. 

 A Közös Agrárpolitika jelene és jövője - Elveszik-e e támogatásokat 2020 után? 

 Ütközőzóna - A hazai agrárium véleményvezéreinek találkozása 

 Véghajrá és kifizetési dömping a Vidékfejlesztési Programban 

 Újraosztás: mi hoz az új integrációs törvény? 

 Versenyhelyzetben a bankok: finanszírozás az agráriumban 

 Áfacsökkentés az élelmiszerpiacon 

 Versenyképesség az élelmiszeriparban 

 Átrendeződés a hazai húsiparban 

 Hogyan teljesít a magyar kukorica? - Fajtakísérletek eredményeinek értékelése 

 Madárinfluenza: megelőzhető-e a katasztrófa? 

 Csúcstechnológiák az állattenyésztésben - tenyészés, genetika, takarmányozás 

 Versenyképes állattenyésztés - Álom vagy valóság? 

 Innovációs forradalom a mezőgazdaságban: okostechnológiák, agrárinformatika 

 Precíziós gazdálkodás: divat vagy gyakorlat? - Lehetőségek a növénytermesztésben és 
az állattenyésztésben 

 GMO vagy nem GMO? - Új nemzeti fehérjeprogram indul 

 Probléma vagy lehetőség? - Generációváltás a hazai mezőgazdaságban 

 Sikertörténetek: agrár-startupok, családi cégek, nemzetközi eredmények 

További információt itt talál. 
 

 

http://www.hotelazur.hu/hu/azur/a_szalloda/megkozelithetoseg
http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-agrar/agrarszektor-konferencia-2017/589/attekintes
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GDPR – EU-adatvédelmi rendelet 

 

Minden cég életét, pénztárcáját érintő változás 

Tanácsadás, konzultáció kkv-döntéshozók számára 

 

 

Tisztelt Partnerünk! 

Örömmel értesítjük, hogy a VOSZ tagjaként, partnereként a Piac & Profit GDPR – EU-
adatvédelmi rendelet konferenciára egyedi, kedvezményes részvételt biztosítunk, ugyanis 
a VOSZ a Piac & Profit konferenciák állandó Szakmai partnere. 

 

A konferencia kedvezményes részvételi díja: 10.000 Ft+Áfa 

  

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

Helyszín: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3.em. Experience Center 

Időpont: 2017. december 7. csütörtök. 9.30–16.00 

 

Ne halogassuk a felkészülést! Minden céget érintett.  

Sok pénzünkbe kerülhet a késlekedés! 

 

Miről szólunk? 

Nagyon  kevés az idő és nagyon sok a teendő! Azonnal át kell világítani az adatkezelési, 
adatbiztonsági gyakorlatunkat és szabályzatok tömegét kell gyártanunk. 2018. május 25-
én, a GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az EU általános adatvédelmi 
rendelete életbe lépésének pillanatában már készen kell állnunk. Egyetlen hiba, s a 
hatóságok keményen, az eddigiek többszörösével  szakcionálnak, az adattal rendelkezők 
pedig tömegesen perelhetnek.  

A GDPR minden céget érint, ahol  személyes adatokat kezelnek (munkavállalóké is az), 
online tevékenységet folytatnak, bármilyen céllal adatbázisokkal dolgoznak. A papíron levő 
adatok is ide tartoznak.  

Ideje felfognunk, mivel jár az új törvényeknek megfelelés! Könnyen meglehet, hogy át kell 
alakítanunk a teljes adatbázis-kezelési technikai rendszerünket, át kell értékelnünk 
ügyfélkapcsolatunk és marketingünk gyakorlatát? Be kell zárnunk az eddig eredményes 
marketingkommunikációnkat működtethetetlen szabályrendszerekbe és búcsút kell 
mondanunk a digitális, közösségi világ szabadságának? A konkrét, azonnali teendőkről  a 
legjobb szakemberek adnak gyakorlati tanácsokat.  
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Kinek hasznos? 

KKv-döntéshozóknak, informatikai szakembereknek, adatbázisokkal foglalkozóknak, 
jogászoknak, marketing-szakembereknek, adminisztrációs vezetőknek. 

 

Kiemelt témák 

 

A GDPR az üzleti szektor szemszögéből.  

A hazai infótörvény és a GDPR közötti eltérés?  

Hol tart e a 20 %-nyi  hazai hatáskörű rendelet megalkotása?  

Büntetés, szankciók fenyegetettségében kell-e félnünk?  

Felkészülés a GDPR-nek megfelelésre költséghatékonyan.  

Adatok folyamatos törlése, felülvizsgálata, hozzájárulások gyűjtése.  

A papír alapú adatok is érintettek. 

Kiberbiztonság – aggasztó a helyzet, Hogyan védekezzünk?  

Adatok védelme belül. Vizuális hacker. 

A törvényes adatkezelés informatikai biztosítékai.  

Pillanatfelvétel – most itt állunk! Cégünk felmérése, de azonnal. 

Visszamenőleg is?Az adatokhoz hozzájárulás bizonyíthatósága. 

Munkavállalók adatainak sokkal szigorúbb kezelése.  

A DM-hírlevél és az adatvezérelt marketing kivégeztetett?  

Lehet majd? Értékesítés és marketing törvényesen, de hatékonyan? 

Mikor és mely cégnek kell adatvédelmi tisztviselőt alkalmaznia?  

 

 

 

Felkért előadók: 

NAIH, Symantec, p2m, Kéri Ádám ügyvéd, DIMSZ, MMSZ, Fellowes Hungary Kft., ügyvédi 
irodák, szakjogászok (felkérés alatt) 

Részletes program, információk 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/gdpr-eu-adatvedelmi-rendelet/
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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 
 

 


