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Meghívó  
a Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok következő 
állomására 
 
Békéscsaba 
 
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 27. (kedd) 10:00 – 13:00 

HELYSZÍN: VÁROSHÁZA DÍSZTEREM, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
 
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 potenci-
ális érintetett is tájékoztatva, részvételével méltó helyre emeli a rendezvény által be-
tölteni 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/1FAIpQLSdyIAS-wpchVkJmMO_CQc9-QfS_BXBkuo97m1LcJmhVIg6FZA/viewform?c=0&w=1
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Sajtóközlemény 

Keressük az ország legsikeresebb vállalkozásfejlesztési 
programját 

Európai Vállalkozásfejlesztési Díj 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottsággal közösen 2018-ban is díjazni 
kívánja a legjobb vállalkozásfejlesztési programokat. 

Az Európai Bizottság által 2005-ben alapított verseny elismeri a legkreatívabb és 
legsikeresebb vállalkozásfejlesztési programokat, célja az olyan kezdeményezések 
megismertetése, amelyek megkönnyítik a vállalkozóvá válást, illetve a vállalkozások 
mindennapjait, és nemzetközi szinten kiemelkedő példával szolgálhatnak. 

Vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok, állami szervek által legalább 2 éve 
működtetett programokkal lehet jelentkezni hat kategóriában 

A díjra való nevezés két kiválasztási szakaszban zajlik: nemzeti és európai szinten. Az 
európai fordulóba két projektet juttat tovább a magyarországi szakmai zsűri. Az Európai 
Zsűri Fődíját - amelynek díjazottja bármely kategóriából kikerülhet - az a pályázat nyeri el, 
amely Európa legkreatívabb és leginspirálóbb vállalkozásfejlesztési programjának bizonyul. 

A díjátadó ünnepséget - amelyre a nemzeti forduló mindkét továbbjutója meghívást kap - az 
Európai KKV Közgyűlés részeként Grazban rendezik meg 2018 őszén. 

A díj eddigi legnagyobb hazai sikere a Gazdagmami Kft. 2014-es győzelme volt, amikor a 
cég elnyerte az európai zsűri fődíját, egyben a „Vállalkozói kedv ösztönzése” kategóriában 
is győztes lett. A Gazdagmami projekt a kisgyermekes nőket segíti a vállalkozói ismeretek 
elsajátításában, illetve a vállalkozásindításban. 

Jelentkezni a kkvdij@ngm.gov.hu email címen 2018. május 15-ig lehet. A pályázati kiírás, a 
jelentkezési lap és az eljárási szabályzat a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján érhető 
el. További információk a Díj hivatalos Facebook oldalán és az Európai Bizottság honlapján 
érhetők el. 

 

Budapest, 2018. február 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:kkvdij@ngm.gov.hu
https://www.facebook.com/pages/D%C3%ADj-az-Eur%C3%B3pai-V%C3%A1llalkoz%C3%A1sok-%C3%96szt%C3%B6nz%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt/344984268939864
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm
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Pénz, de honnan – 2018  

A pénzdömping utolsó, nagy rohama 

 
 

 

Időpont: Március 28. szerda, 9.30–13.00     
Helyszín: Szeged, Párizsi körút 8-12, CSMKIK Székház 

Kiemelt Szakmai Támogató: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 

 

A Széchenyi 2020 maradék, de még igen bőséges pénzforrásai az év első felében még a 
kkv-kra várnak. Eszközbeszerzésre, innovációra, turizmusra, informatikai, energetikai 
fejlesztésekre, munkahelyi képzésekre, de még a tőzsdére kerülésre is kaphatóak 
vissza nem térítendő, illetve rendkívül kedvező konstrukciójú pénzek, tőketámogatások.  A 
Piac & Profit üzleti magazin Pénz, de honnan? roadshow-ján  a 15. évben is teljes körű 
áttekintést adunk a kis- és középvállalatok rendelkezésére álló forrásokról, 
kormányzati támogatásokról és más pénzügyi lehetőségekről.  

Exkluzív információkat osztanak meg előadóink a térség kkv-döntéshozóival, melyekkel 
versenyelőnyre tehetnek szert. Ha időben lépnek!  

Emellett szólunk aktuális szabályozási kérdésekről, mint az EU-adatvédelmi rendelet 
mindenkire érvényes szigorításáról.  

S házhoz hozzuk a kínai befektetőket is.    

 

A részvétel a konferencián ingyenes, csak regisztrációhoz kötött! 

 

A konferencia programja, előadók 

 

 

További felvilágosítás és információ:  

Tel. : (1) 239 – 9597               

E-mail: konferencia@piacesprofit.hu 

 

 
 
 
 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/penz-de-honnan-16/
file:///C:/Users/vsiko/AppData/Local/Temp/6/konferencia@piacesprofit.hu
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Nemzetközi Munkavédelmi Konferencia  
 

Európai utak a munkavédelemben 

 

Magyarországon nem volt még olyan munkavédelmi konferencia mely ilyen széles körben 
mutatja be az európai irányokat és trendeket. Bemutatásra kerülnek olyan nemzetközi jó 
gyakorlatok, melyeket már egy-egy országban kipróbáltak és sikeresen alkalmaznak. 

A konferencia ideje alatt a munkavédelemmel és a rokon szakterületekkel kapcsolatos kon-
ferencia-expo kerül megrendezésre, ahol több gyártó, forgalmazó mutatja be a termékeit, 
szolgáltatásait! 
 

Időpont: 2018. április 27. 
 
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Díszterem 
       1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
 
A konferencia nyelve angol magyar szinkrontolmácsolással. 
 

Részvételi díj: MUFOSZ tagoknak díjmentes! 
 

 Nem MUFOSZ tagoknak: 
 2018. március 31-ig történő jelentkezés esetén: 15.000 Ft/fő 
 2018. április 26-ig történő jelentkezés esetén: 25.000 Ft/fő 
 

A VOSZ tagok kedvezményes 10.000 Ft-os (ÁFA mentes) regisztrációs díj ellenében tudnak 
részt venni. 

 

 
A konferencia programja és a regisztráció itt. 
 
 
További információk: Mészáros Balázs, +36 30 919 8084 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mufosz.hu/nemzetkozi-munkavedelmi-konferencia
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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 
 

 


