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Meghívó  
 

a Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok következő 
állomása Pécs 
 

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. március 8. (csütörtök) 10:00 – 13:00  
HELYSZÍN: Művészetek és Irodalom Háza (7621 Pécs, Széchenyi István tér 7-8.)  

A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk 
regisztrációját: FILL OUT FORM 

Mindez a szakmainapok@kozesz.hu e-mail címre a helyszín megjelölésével vagy a +36 
30 300 9108-s telefonszámon is jelezhető.  
 

Bízunk abban, hogy elfogadja meghívásunkat, s az eseményről minden más potenciális 
érintetett is tájékoztatva, részvételével méltó helyre emeli a rendezvény által betölteni kívánt 
célokat.  
 
 

 
     Tisztelettel:  
 

 

 Turi Dénes               Dávid Ferenc  
      elnök          főtitkár  
   KÖZÉSZ         VOSZ 

        sk.           sk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_hg2_Oxpg29j27zOwwsOqf8f0hPZF-uuF1UTiTMFkcr1UgQ/viewform?c=0&w=1
mailto:szakmainapok@kozesz.hu
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Energiahatékonyságban a 
megtakarítás 

 
 

Kedvező irányú szabályozás, nyerésben a megújuló 

 

Időpont: 2018. március 22. (csütörtök) 10.00–16.00 

Helyszín: The Experience Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3. emelet) 

 

Hatalmas költségeket takaríthatunk meg, s abból éves szinten jelentős fejlesztési 
forrásokat gazdálkodhatunk ki, ha odafigyelünk az energiaköltségeinkre. Megéri 
beruházásaink jelentős részét is erre a területre koncentrálni.  

Készül a kkv-k energetikai piaci helyzetét alapvetően megváltoztató EU-s 4. 
energiacsomag. A megújuló energia is erősebb támogatottságot élvez majd. 
Megszűnhetnek a hatósági árak? A környezettel, fenntartható fejlődéssel összhangban 
működés üzleti érdekké is válik? 

Legyen az ön cége is a megtakarítók és a támogatott szerencsések között. Ismerje 
meg a változásokat! 

Konferenciánk megoldásokat kínál az energiahatékonyság fokozását tervező 
vállalatvezetőknek, akár a külső források bevonását, akár a belső megtakarítások 
visszaforgatását tervezőknek.  

Várjuk a kis- és középvállalatok döntéshozóit, akik szeretnének megtakarításokat elérni 
cégük energiaköltségein 

 

Részletes információk és regisztráció 

 

 

 

 

 

14%-kal csökkent a nemfizetési eljárások 
száma 2017-ben 

 

Hetedével kevesebb nemfizetési eljárást kezdeményeztek 2017-ben Magyarországon. A 
pozitív trendnek köszönhetően a Bisnode Bedőlési Index értéke is jelentősen csökkent. A 
felszámolások mellett a kényszertörlések száma is jócskán visszaesett, míg a megindított 
végelszámolások száma tavaly már meghaladta a tízezret. 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/energiahatekonysagban-a-megtakaritas/
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2017-ben összesen 9,3 százalékkal csökkent a gazdasági társaságokat érintő megszűnési 
eljárások száma, aminek köszönhetően a nemfizetési eljárások száma is tovább 
mérséklődött. Közel ezeregyszázzal kevesebb felszámolási eljárás és 4100-zal kevesebb 
kényszertörlés indult, ezzel előbbi száma minimálisan haladta csak meg a 6800-at, míg 
utóbbi megközelítette a tizenkilencezret. Fontos azonban megjegyezni, hogy negyedéves 
bontásban vizsgálva a tavalyi évet, mind a felszámolások, mind a kényszertörlések 
tekintetében az utolsó negyedév hozta a legrosszabb eredményeket. A felszámolások 
száma ebben az időszakban 17,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához 
mérten, míg a kényszertörléseké mindössze 7,9 százalékkal csökkent. 

A teljes cikk itt olvasható. 
 

 

 

 

 

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.  

http://www.bisnode.hu/tudastar/gondolatok/14-szazalekkal-csokkent-a-nemfizetesi-eljarasok-szama/?utm_medium=email&utm_source=mailengine&utm_campaign=newsletter-feb-27&utm_content=kockazatossag-2017
http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
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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 
 

 

mailto:iwt@t-online.hu

