
 

1 

2018.05.11. 

.  

Munkajogi Akadémia 

GDPR és a munkavállalók adatai 
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bíró, Fővárosi Törvényszék: 

A munkáltató jogellenes munkahelyi ellenőrzésével és adatkezelésével kapcsolatos bírói 
gyakorlat 

 

Dr. Kulcsár Zoltán LL.M. 

adatvédelmi szakjogász: 

A munkavállalók adatainak kezelése a GDPR életbe lépését követően 

 

 

Időpont: május 16. szerda 

14.30 óra 

 

Helyszín: ELTE ÁJK 

Bp. V. Egyetem tér 1-3. 

IV. tanterem (I. emelet) 
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Legyen az Ön cége is CSR Hungary 
díjazott! 
 
 

 
A Magyar Üzleti Felelősség Díja, a CSR Hungary Díj. Magyarország vezető vállalati 
felelősségvállalás fórumának díjára ez idáig több mint 200 magyar és külföldi érdekeltségű, 
nagy és KKV cég pályázott. A ma már önkéntes 2 éves Védjegyhasználati Programhoz 
kapcsolódó elismerés 2018-ban is értékeli a kiemelkedő fenntarthatósági és CSR 
kezdeményezéseket. Regisztráció 2018.05.25-ig! 
 
További részletek és pályázás itt! 
http://www.csrhungarydij.eu/palyazati-utmutato/ 
 
 
A Magyar Üzleti Felelősség Díja, a CSR Hungary Díj. Magyarország vezető vállalati 
felelősségvállalás fórumának díjára ezidáig több mint 200 magyar és külföldi érdekeltségű, 
nagy és KKV cég pályázott. A ma már önkéntes 2 éves Védjegyhasználati Programhoz 
kapcsolódó elismerés 2018-ban is értékeli a kiemelkedő fenntarthatósági és CSR 
kezdeményezéseket.  
 

Regisztrációs határidő: 2018. május 25! 
 
Pályázati anyagok leadásának a határideje: 2018. 06. 25! 
 
 

 A CSR Hungary Díj, több mint egy díj. Olyan Komplex Program, mely folyamatosan 
támogatja a nyerteseket a legjobb gyakorlatok megosztásában és a folyamatos 
tanulásban, fejlesztésben. 
 
 A Magyar Üzleti Felelősség Díj 2 éves önkéntes védjegyrendszerrel támogatja a 
Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment 
rendszerét. 
 
 A CSR tudatosabbá tesz Bennünket saját erőforrásaink (humán- és természeti 
erőforrásaink, pénzügyi következmények) optimalizálásában 

 
„A Magyar Üzleti Felelősség Díj, a CSR Hungary Díj azokat ismeri el, akik kiemelkedő 
felelősségteljes kezdeményezéseikkel pozitív hatással vannak az üzleti folyamatokra. a 
társadalomra, a környezetre. Új irányt szabva az üzleti élet számára. Itt Magyarországon is. 
 
 
 
 

http://www.csrhungarydij.eu/palyazati-utmutato/
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Az Üzleti Felelősség Díj Programjának magja a 2 éves önkéntes védjegyhasználat, ami jelzi 
a védjegyhasználók kiemelkedő fenntarthatósági és CSR kezdeményezéseit érintettjei 
számára. Legyen az a beszállító, legyen az a fogyasztó, legyen az a munkavállaló… 
A felelős és fenntartható üzletvezetésnek éppen adott helyen, helyben kell példát mutatnia. 
Hisz ezzel tud hozzájárulni a mindennapok gyakorlatában, az itt élők magasabb 
életminőségéhez, jólétéhez. A lokális kezdeményezések pedig alulról építkezve az egész 
világ fenntartható jövőjét tudják így biztosítani. E rendszerben az üzlet, a márka (a 
vállalkozás) olyan értéket képvisel, mely markánsan befolyásolja az emberek 
gondolkodásmódját a mindennapi életben. A CSR aspektusából. 

A 2007-ben alapított Magyar Üzleti Felelősség díja ezt az alapelvet támogatja és ösztönzi 
Magyarországon. A helyi szinteken együttműködő partnereivel, a legnagyobb üzleti 
szervezetekkel, kamarákkal. 
Üzlet, pénz, piac. Más értelmezésben. A CSR (vállalati felelősség és fenntarthatóság) 
aspektusából: ” – emelte ki Takács Júlia, a CSR Hungary ügyvezető igazgatója, az Első 
Magyar CSR Egyesület (EMVFE) elnöke. 
 
Keressük az év kiemelkedő CSR és Fenntartható Kezdeményezéseit a következő 
kategóriákban: 
 
– Felelős és fenntartható vállalatért (Kisvállalat, közép- és nagyvállalat/intézmény, nonprofit  
Kft is pályázhat) 
A szervezet környezeti, szociális, pénzügyi fenntarthatóságát mutatja be üzleti modelljén 
keresztül. Azonosítja a kockázat forrásait a beszállítói láncban is. És ha szükséges, akkor 
az igényelt változásokat a szervezet elvégzi. 
 
– Közös ügyek-közös felelősség 
 (sport, esélyegyenlőség, oktatás, kultúra, egészség) 
A legjobb közösségi fejlesztéseket és programokat várjuk! 
 
– Környezet-Zöld Kiválóság 
Olyan kezdeményezéseket keresünk, melyek a Környezet védelmére és a károkozás 
megelőzésére szolgál: szennyeződés megelőzés, természeti erőforrások fenntartható 
használata, zöld gyártás és beszállítói lánc, ökolábnyom csökkentése, biodiverzitás 
védelme. 
 
– Junior 
Az értékek folyamatosságát a különböző generációk közötti megfelelő szintű és minőségű 
oktatással lehet biztosítani. Ebben a kategóriában tehát azokat a projekt pályázatokat 
várjuk, melyek e generációt, akár a fenntarthatóság, a felelősség értékeinek a megőrzésére, 
akár önmaguk védelmében felelősebb döntések meghozatalára ösztönzi. Adott vállalkozás 
tevékenységéhez kapcsolódóan. 
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– Felelős együttműködés 
Olyan projekteket keresünk, mely a korábban meglévő határokat átlépve (innovatív, saját 
céges határain túl lépve), kifejezetten a kereskedelmi partnerekkel, beszállítókkal, iparági 
partnerekkel, NGO-kkal – a közös cél érdekében hosszabb távon fenntartható 
eredményeket tud létrehozni. A közös cél érdekében a közös projekt minimum 1 éve már 
sikeresen működik. 
 
– Belső CSR megoldások („a CSR lelke”) 
A munkatársi megoldások és viselkedésváltások legjobb megoldásait keressük! 
Olyan Programokat várunk, melyek a munkatársakat helyezik középpontba. Családbarát 
politikák, munka-magánélet egyensúly, egészségmegőrzés, stb. 
Ismerje meg a korábbi CSR Hungary díjazottakat és a Bíráló Bizottság tagjait a Díj 
honlapján! 
 
 
További információ: 
 
Takács Andrea projektigazgató 
palyazat@csrhungary.eu 
+361-352-0957 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pénz, de honnan – 2018  
A pénzdömping utolsó, nagy rohama  
Roadshow kkv-döntéshozóknak  
 
Időpont: Május 24. csütörtök, 9.30–13.15  
Helyszín: Budapest, The Experience Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3. eme-
let)  
 
Bőséges fejlesztési források a kkv-szektornak. Jut belőle bőven az Ön cégének is!  
Ebben a félévben még van pénz!  
Ingyenes részvétel. Csak regisztrálnia kell!  
 
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 fej-
lesztésekre, munkahelyi képzésekre, de még a tőzsdére kerülésre is kaphatóak vissza nem  
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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 ver-
senyelőnyre tehetnek szert. Ha időben lépnek!  
 
Emellett szólunk aktuális szabályozási kérdésekről, mint az EU-adatvédelmi rendelet min-
denkire érvényes szigorításáról. S házhoz hozzuk a kínai befektetőket is.  
 

Kiemelt témák  
 

 Fókuszban a kkv-k. Pályázatok, támogatások gazdaságfejlesztésre, munkaerő-fog-
lalkoztatásra, tőketámogatásra. Beszállítói, középvállalat-fejlesztési programok.  

 Pályázati dömping 2018-ban! Iránytű a támogatásokhoz.  

 MFB-pontok működése a gyakorlatban.  

 Jó ügyfél, rossz ügyfél. Honnan tudjuk meg?  

 Finanszírozás az első lépéstől a tőzsdéig.  

 Mitől lesz innovatív egy fejlesztés? Előny az innovációban?  

 A GDPR – Az új EU adatvédelmi rendelet szorításában.  

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

 
Felkért előadók  
Pomázi Gyula (Nemzetgazdasági Minisztérium), Madarász András (Goodwill Consulting 
Fejlesztési Tanácsadó Kft), Aladics Sándor (OTP Bank Nyrt.), Keleti József (Bisnode Ma-
gyarország), Török József (Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.), Keszey Gábor (Dr. Hatházi 
Vera Ügyvédi Iroda), Kele András (CECZ – Central European Trade and Logistics 
Cooperation Zone)  
 

A részvétel a konferencián ingyenes, csak regisztrációhoz kötött! 
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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 
 

 


