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Meghívó    

a Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok következő állomásaira 
 

Szombathely, Miskolc 
 

Kedves Nyugdíjas! Tisztelt Vállalkozó Társunk!  
 
A 2017 decemberében megalakult Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdek-
képviseleti Szövetsége (KÖZÉSZ), valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége (VOSZ) közös rendezvénysorozattal ismerteti a nyugdíjas szövetkezetekben rejlő 
lehetőségeket, az alakításukhoz és működtetésükhöz minden szükséges szakmai és gya-
korlati információ megosztásával. A Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok tájékoztató fó-
rumainak a megyeszékhelyek adnak otthont.  
 
IDŐPONT: 2018. február 27. (kedd) 10:00 – 13:00  
HELYSZÍN: Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala (9700 Szombathely, Kossuth Lajos 

utca 1-3.) 
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk 
regisztrációját: FILL OUT FORM 

  
 
IDŐPONT: 2018. március 1. (csütörtök) 13:00 – 16:00  
HELYSZÍN: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Terem (3525 

Miskolc, Hunyadi utca 2.) 
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk 

regisztrációját: FILL OUT FORM 
 

 
Bízunk abban, hogy elfogadja meghívásunkat, s az eseményről minden más poten-
ciális érintetett is tájékoztatva, részvételével méltó helyre emeli a rendezvény által 
betölteni kívánt célokat.  
 
Mindez a szakmainapok@kozesz.hu e-mail címre a helyszín megjelölésével vagy a  
+36 30 300 9108-s telefonszámon is jelezhető.  
 
 
 
     Tisztelettel:  
     
 

        Turi Dénes               Dávid Ferenc  
 elnök           főtitkár  
         KÖZÉSZ          VOSZ 

    sk.              sk. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIYTZceQzOmkQN3D_3aYcy47ksfUlTlNl8iY1VMHENjIApPg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAvqJ4YhJ47lT5pSIe3potV8BiMMr8wFqUfvI8k0xoGjEYqA/viewform?c=0&w=1
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A nagy érdeklődésre való tekintettel újból közöljük a munkavállalók képzésére a 

pályázati lehetőséget. 

 

Munkavállalók képzése mikro-, kis- és középvállalkozás valamint  
nagyvállalatok számára  
 

Mikro-, kis- és középvállalkozás - GINOP-6.1.6-17 

 
A pályázat munkavállalók szakmai és nyelvi képzését támogatja, és az ehhez kapcsolódó 
előkészítési és szakmai megvalósítások költségét. Igénylehető támogatás 3-100 millió Ft-
ig. A megvalósítás során szükséges min. 80%-ban a külső képző bevonása, és a képzésbe 
bevont munkavállalók min. 5%-nak hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie. 
A pályázatról bővebben... 

 
 

 

 

 

 

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! 

https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=9bec9ba1b5&e=791020b70c
http://www.facebook.com/vosz.hu
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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 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

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 
 

 

http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu

