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A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 
közleménye  

 

 

A VOSZ Elnöksége elítéli a Figyelő c. hetilap Chikán Attila közgazdászprofesszort, a VOSZ 
Gazdaságpolitikai Bizottságának elnökét sértő, valótlan és alaptalan állításait és 
helyreigazítást követel. 

 A VOSZ Elnöksége megdöbbenéssel és felháborodással fogadja, hogy - a Figyelő c. lap 
2018. április 12-i számában megjelent „A spekuláns emberei” c. cikkben - a szerző Chikán 
Attilát, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnökét (egykori minisztert, az MTA rendes 
tagját) sértő módon és igazságtalanul rossz színben tüntette fel. A VOSZ Elnöksége osztja 
Chikán professzornak a HírTv-ben kifejtett véleményét, miszerint nagyon szomorú és 
fenyegető, hogy célzott csoportosításban nyilvános lajstromban tüntették fel egyetemi 
oktatók, jogvédők és intézményi munkatársak nevét. 

A sajtótermék által használt minősítés és szövegkörnyezet alkalmas a megfélemlítésre, és 
egy letűnt korszak szellemiségét idézi azzal, hogy szélsőséges és becstelen állításokat tett 
közzé. 

A VOSZ Elnöksége felháborítónak és megengedhetetlennek tartja a fent nevezett hetilap 
április 12-i megnyilvánulását és kiáll Chikán Attila valamint megbélyegzett társai mellett.  

Fentiek alapján a VOSZ Elnöksége úgy határozott, hogy követeli a Figyelő helyreigazítását 
és felszólítja arra, hogy a jövőben tartózkodjon a hivatkozott cikkben tetten érhető uszító és 
megbélyegző, hazug állításoktól, továbbá tartsa be az újságírás írott és íratlan szabályait. 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 

 

a közlemény megjelent - 2018. április 18. szerda MTI (OS) 
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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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Cégvezető-képző és vizsgafelkészítő  
program pályázat 

 
 
TÁVI -21-2018. sz. Pályázat 
A Távoktatási Intézet pályázatot hirdet szakmai tréningen való támogatott (kedvezményes) 
részvételre az alábbiak szerint. 
1. Pályázók köre: 
a. Természetes személyek  
b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek 
c. Nyitottak a korszerű vezetési ismeretek megismerése és alkalmazására 
d. Tevékenységükben szeretnék használni az elsajátított kompetenciákat 
 
2. A pályázat tárgya: 
A pályázat keretében ingyenes (térítésmentes) formában lehet részt venni a "Cégvezető 
menedzser" minősítő kompetenciavizsgához kapcsolódó, összesen egy féléves 
vizsgafelkészítőn. A havi rendszerességgel megvalósuló vizsgafelkészítő foglalkozásokat 
(konzultációkat) távoktatás is segíti. 
 
A program ütemezése: 
1. ütem Pályázati jelentkezés, határidő: 2018. május 04. 
2. ütem Beiratkozás és program indítás: 2018. május 
3. ütem Féléves vizsgafelkészítő: 2018. május-október 
4. ütem Záróvizsga: 2018. november 
5. ütem Programzárás 
A minősítővizsga tervezett időpontja: 2018. november 
A vizsgafelkészítő konzultációk helyszíne választható: Budapest vagy Eger 
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma: 28 fő konzultációs helyszínenként. 
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok 
beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a 
rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő 
lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása 
megtagadható.  
 
A minősítő vizsga általános leírása: 
A minősítővizsga záróvizsga-bizottság előtt zajlik. A bizottság tagja a vizsgakonzultációk 
vezető konzulense. A záróvizsga felkészülést a konzultációk mellett távoktatási program is 
segíti. A záróvizsga egy vizsgatevékenységből áll: a programhoz kapcsolódó 
ismeretanyag alapján összeállított tételsor szerinti szóbeli vizsga. A szóbelihez kapcsolódó 
témakörök leírása a vizsgakonzultációk ismeretanyaga. A minősítővizsgán egy tételt kell 
húzni, azt maximum harminc perc alatt szükséges kidolgozni. A kidolgozott tételt a 
vizsgabizottság előtt fel kell mondani, az esetleges kérdésekre válaszolni kell. 
A sikeres minősítővizsga esetén szakirányú, szakmódszertani végzettség szerezhető. 
Az minősítő vizsga dokumentumában szereplő végzettség: Cégvezető menedzser 
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Kompetenciák: 
- Vezetés ismeretek, vezetői kompetenciák fejlesztése,  
- Szervezet ismeret,  
- Szervezetfejlesztés, 
- Munkahelyi motiváció, munkahelyi ösztönzés, 
- Cégvezetés jogszabályi háttere,  
- Pénzügyi és adóügyi ismeretek rendszere,  
- Szervezeti kommunikáció,  
- Hatékonyságnövelés, minőségi mutatók, 
- Marketing alapismeretek,  
- Vállalati információs rendszerek, 
- Tárgyalástechnika és vezetői kommunikáció, 
- Prezentációs ismeretek, 
- Eladásösztönzés és partnerközpontúság. 
 

3. Általános tudnivalók 

a. A vizsgakonzultációk konzulens irányítása mellett valósulnak meg. A konzulens feladata 
az ismeretek mélyítése és módszertani megsegítése. 
b. A szakmai napok időbeosztásáért a konzulens felelős, szünetek a kurzus résztvevőinek 
együttes döntése alapján tartandó. 
c. A szakmai napot követően távoktatásra kerül sor. A távoktatás tartalmazza a szakmai 
nap által érintett témakörökhöz kapcsolódó elektronikus segédleteket, amelyek a pályázati 
programban résztvevők számára szabadon letölthetők (rendelkezésre bocsátott 
kurzuskódok felhasználásával) nyomtathatók és szerkeszthetők. 
d. A távoktatási anyagok (elektronikus jegyzetek) saját ütemben és tempóban, ajánlott 
sorrend szerint dolgozhatók fel. 
e. A távoktatáshoz kapcsolódó kódok átadására a szakmai napon kerül sor. A kurzuskódok 
felhasználásával a távoktatási felület már a szakmai napot követően elérhetővé válik. 
f. A szakmai napokon (tréningen) manuális jegyzetelésre nincs szükség, tekintettel arra, 
hogy a tréninget követően a segédletek elektronikus formában elérhetők. 
g. A vizsgakonzultáción való részvétel teljesen ingyenes (térítésmentes) 
h. A vizsgakonzultációkon résztvevők kötelesek legalább egyszer minősítő vizsgán 
megjelenni.  
i. A minősítővizsgán való részvétel vizsgadíj köteles, amely a résztvevőt terheli. 
j. Sikeres minősítő vizsga nem javítható. 

 

4. Pályázathoz kapcsolódó költségek: 
A programhoz, a résztvevő által fizetendő képzési díj nem társul, a képzésen való 
részvétel - sikeres pályázás esetén - térítésmentes. A program zárásához kapcsolódó 
vizsgadíjat a pályázat nem biztosítja, az a pályázó költsége. Jelen pályázathoz kapcsolódó 
vizsgadíj mértéke a mindenkori minimálbér 15 %-nak megfelelő összeg, 2018-ban az 
idevonatkozó 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében 20.700 Ft./fő. szolgáltatási 
díj. A vizsgadíj befizetésére a programkezdetekor kerül sor. A programhoz a vizsgadíjon 
kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási- és 
étkezési költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli. 
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5. Pályázati jelentkezés: 
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a 
tavintezet@gmail.com címre.  
Tárgy mező: Cégvezető-képző 

(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött 
jelentkezéseket nem fogadjuk!) 
 

Jelentkezési határidő: 2018. május 04. 
 

(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem 
üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel (tavintezet@gmail.com) . Köszönjük!) 

 

 

 

 

 

 

 

ChinaCham Hungary  

Üzleti Klub 

Szüksége lenne tárgyalási tréningre sikeres kínai üzletek megkötéséhez? 

 

A ChinaCham Hungary Üzleti Klub 2018. április 25-én 16.30 órakor interkulturális 
tréninget szervez annak érdekében, hogy az Önök sikeres üzletkötését támogassa. 

   

Előadó Wolf Csaba a Deloitte Zrt. Üzletfejlesztési Igazgatója, aki egyben a Deloitte kínai 
projektjeinek koordinátora is. Felsőfokú tanulmányait Pekingben végezte kínai nyelven, 
és 4 évig volt Magyarország pekingi nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa. 
Előadásában rávilágít a leggyakoribb hibákra, amelyek megakadályozhatják a 
sikeres üzlet megkötését a kínai partnerrel, majd tárgyalási stratégiákkal látja el a Klub 
résztvevőit, melyekkel Ön is leküzdheti a két ország kulturális különbségeiből adódó 
kínai üzletkötési nehézségeket! 

  

Az előadást követően pedig a teakészítés szertartására invitáljuk Önöket, kis pihenésre, 
kis szemlélődésre magunkról és a világról. A program moderátora: Kovácsics Éva. 

A rendezvényt a Szentmihályi út 171. szám alatt rendezzük meg az Experience Center 
épületében az NVC Lighting második emeleti bemutató termében. Ingyenes parkolási 
lehetőség biztosított. 
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Részvétel a kamarai tagoknak ingyenes, a nem tagoknak a részvételi díj 3.000 
Ft, amelyről számlát állítunk ki. Az összeget a ChinaCham Hungary bankszámlájára 
legkésőbb 2018. április 25. 14.00 óráig átutalhatják. 

Bankszámlaszámunk: ChinaCham Hungary, 12100011-17635611 

Kérjük részvételi szándékát  ide kattintva az űrlapon történő regisztrációval jelezze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénz, de honnan – 2018  

A pénzdömping utolsó, nagy rohama 

Roadshow kkv-döntéshozóknak 

Észak-Alföld Régió – Debrecen 

 
Időpont: Április 26. csütörtök, 9.30–13.20     
Helyszín: Kölcsey Központ, Debrecen Hunyadi u. 1-3 

 
Bőséges pénzforrások a kkv-szektornak. Éljünk a lehetőségekkel! 

Slágerpályázat a munkahelyi képzés és az energetikai fejlesztések! 

Ingyenes részvétel! Csak regisztrálnia kell!  

 
Kiemelt Szakmai Partner: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (felkérés alatt) 

Miről szólunk? 

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!  

http://chinacham.hu/hu/2-uncategorised/253-chinacham-hungary-uzleti-klub-aprilis-25-en-interkulturalis-trening-a-sikeres-kinai-uzlet-megkotesehez
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Emellett szólunk aktuális szabályozási kérdésekről, mint az EU-adatvédelmi rendelet 
mindenkire érvényes szigorításáról. S házhoz hozzuk a kínai befektetőket is.    

Kiemelt témáink: 

 A Hajdú-Bihar megyei vállalkozási viszonyokról, igényekről. 

 Pályázati dömping 2018-ban! Iránytű a támogatásokhoz. 

 Tegyük naggyá vállalkozásunkat! Finanszírozási lehetőségek kkv-knak. 

 A GDPR – Az új EU adatvédelmi rendelet szorításában. 
 Finanszírozás az első lépéstől a tőzsdéig. 
 MFB-pontok működése a gyakorlatban. 

 Mitől lesz innovatív egy fejlesztés? Előny az innovációban? 

 Üzleti kapcsolatok kínai befektetőkkel, üzletemberekkel. A világ legerősebb gazda-
sága magyarországi partnereket keres. 

 Üzletfeledről információk. Ismerd meg, akivel üzletet szeretnél kötni! 

 

Felkért előadók: 

Miklóssy Ferenc (HMKIK) (felkérés alatt), Rostás Krisztián (Goodwill Consulting Fejlesztési 
Tanácsadó Kft.), CIB Bank, Keszey Gábor (Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda), Török József 
(Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.), Dr. Zsigmond Olivér (OTP Bank Nyrt.), Trembeczki 
Márta (CECZ – Central European Trade and Logistics Cooperation Zone), Opten 
Informatikai Kft. 

 

A részvétel a konferencián ingyenes, csak regisztrációhoz kötött! 

 

Részletes információk a konferenciáról 

 

További felvilágosítás és információ:  Tel. : (1) 239 – 9597                  

E-mail: konferencia@piacesprofit.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/penz-de-honnan-17/
file:///C:/Users/vsiko/AppData/Local/Temp/6/konferencia@piacesprofit.hu
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Az e-ügyintézés, a cégkapus szolgáltatások 
használata, beállításai a gyakorlatban  
 

Gyakorlati bemutató a NISZ és a NAV szakértőivel 

 

Időpont: 2018. május 15. 10-13-ig   

Helyszín: Lurdy Rendezvényközpont 

 

Tisztelt Informatikai vezető! 

 

Az elektronikus ügyintézés idén január 1-jén lépett hatályba. A központi ügyfél-regisztrá-
ciós nyilvántartás (KÜNY) innentől az ügyfélkapus kapcsolattartást jelenti, alapértelmezet-
ten az államnak a gazdálkodó szervekkel elektronikusan kell tartani a kapcsolatot és for-
dítva is igaz, csak tárhelyeken keresztül kommunikálhatunk a jövőben!  

 

Szó lesz továbbá szakmai napunkon az „e-papír”-ról, a cégkapu működésének mikéntjé-
ről, gyakorlatáról. Gyakorlati képzésünk bemutatóin keresztül választ kapunk arra, hogy: 
- Milyen szolgáltatások, ügytípusok intézhetőek a cégkapun keresztül. 
- Tárhely, dokumentumkezelés. Hogyan állítsuk be a cégkapus szolgáltatásokat a cégünk 
szervezeti struktúráinak megfelelően. 
- Kiemelt témánk: ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS A NAV-AL! 

 

ELŐADÓINK: 
KOVÁCS BEÁTA szolgáltatástámogató, NISZ Zrt. 
DR. TÓTH GÁBOR főosztályvezető-helyettes, NAV Központi Irányítása, 
Adóügyi Főosztály 

 
Az e-ügyintézés sok ügytípusra még választható szolgáltatás, de ne legyenek illúzióink, a 
közeljövőben nem kerülhetjük el a kötelező elektronikus kommunikációt az állammal! 
Gyakorlati képzésünket ajánljuk a kötelezett cégek: 
- operatív vezetőinek, gazdasági vezetőinek, 
- könyvelőinek. 
 

 
JELENTKEZZENEK MOST 30% KEDVEZMÉNNYEL! 

» RÉSZLETES PROGRAM, JELENTKEZÉS ITT » 
 

 

http://webgalamb.systemmedia.hu/subscriber.php?g=778&s_id=19129414&verify_code=62349k3d57b7e5a87699482k76675ab71f95k6bc&aid=212&b=1&x=19129414&y=8790&z=965&dt=1522989835
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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 
 

 


