
 

1 

2018.06.29. 

.  

 

Jelölési és pályázati felhívás  

(ismételt közzététel!) 

 

Év Vállalkozója díj, 

Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj 

Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj  

 

elnyerésére 

 

 

Beküldési határidő: 2018. augusztus 15! 

 

 

Szövetségünk életében – Alapszabályunknak megfelelően – ez év december 7-én 
(pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár huszadik alkalommal kerül sor ünnepi 
rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója díjak átadására, amely a tavalyi évhez 
hasonlóan ismét a Művészetek Palotájában kerül megrendezésre. 

 

Hagyományainknak megfelelően, az országos Év Vállalkozója Díjak mellett – az előző évek 
sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott éves célkitűzéseire tekintettel – idén is 
meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a 
Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatai.  

 

Az Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év VállalkozójaDíjat kizárólag olyan gazdasági 
szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, 
akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint 
vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható a 
gazdaság többi szereplője és a társadalom minden tagja számára. 

 

A területi szervezetek – az idei évben először -Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért 
díjat is javasolhatnak az arra érdemeseknek. 
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I. 

 

Év Vállalkozója díj   

 

Az országos előterjesztések keretei és szabályai: 

 

A VOSZ területi szervezetei, szakmai szekciói, valamint társszervezetei részéről ebben az 
évben is  

- megyénként maximum 2 fő, (Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet: 4 fő),  
- szekciónként maximum 1 fő, 
- a VOSZ-hoz csatlakozott Szövetségek (szervezetek) részéről 1-1 fő 
- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részéről 2 fő 
- más gazdasági, hivatásrendi, szakmai kamara részéről (1-1 fő) 

mint vállalkozás vezetője, tulajdonosa, esetleg management tagja terjeszthető fel a kitüntető 
díjra. 

 

A díjra jelölt személyeknek Szövetségünk Alapszabálya 10.2. pontjában leírt előírásainak 
meg kell felelnie! Fontos kitüntetési feltétel, hogy az előterjesztett természetes személy és 
az általa képviselt vállalkozás (szervezet) a VOSZ céljait elfogadja és támogassa és 
lehetőleg a VOSZ tagja legyen! Pályázat benyújtására maga a vállalkozó (munkáltató; 
vállalkozás vezetője, tulajdonosa) is jogosult. A pályázati felhívás megjelenik a szövetség 
honlapján, a VOSZ Hírekben, valamint a VOSZ Hírlevélben is. 

 

A díj odaítéléséről az országos Elnökség dönt. 

 

II. 

 

Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj,  

Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj 

 

Kiemelkedő vállalkozói, üzleti teljesítményt nyújtó tagjaink (támogatóink) minél nagyobb 
körű elismerése érdekében, az ismert 4 alapkategóriában (ipar, kereskedelem, 
mezőgazdaság, szolgáltatás) és tetszőlegesen választható „alkategóriákban” (szakmai 
területek, tevékenységi körök szerint) hirdetjük meg a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója 
díjak pályázatait.Az oklevelek tartalma a területi szervezetek döntése szerint alakul, 
pl.:„Megyei (Regionális) Év Vállalkozója”; „… Megye Év Vállalkozója”; „Év Iparvállalata …  

megyében”; „Év Kereskedője … megyében”; „Év Borásza … megyében”.Lehetőség van – 
a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is. 
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Az idei évben alapított Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjjal a VOSZ területi 
szervezete a helyi közélet (társadalmi környezet) kiemelkedő (nem gazdasági) 
teljesítményeit ismerheti el, így díjazásban részesülhetnek pl. az egyházak, karitatív, 
jogvédő szervezetek, hivatalok, hatóságok, önkormányzatok, állami/önkormányzati 
szervek, közüzemek képviselői, továbbá a rendvédelem, közbiztonság területén dolgozók 
is. A díj a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjakkal együtt kerül elbírálásra és átadásra.  

 

A VOSZ területi szervezet által előterjesztett díjazottak száma legalább 2 fő, legfeljebb 
10 fő lehet. A díjak egyediségének és értékének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy 
kategóriánként 1 díj kerüljön átadásra. A díjak átadására az adott megyében – a Megyei 
Prima gálaesten - kerül sor, a területi VOSZ szervezetek szervezésében. A Megyei 
(Regionális) Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek hasonlóak az országos Év 
Vállalkozója Díj feltételeihez (alapszabály 10.3. pont). 

 

Az előírt feltételek megléte esetén az illetékes megyei (regionális) elnökség dönt a díjak 
odaítéléséről, amelyet - az Év Vállalkozója díjak előterjesztéseivel együtt - az országos 
Elnökség hagy jóvá. 

 

III. 

 

További fontos szervezési feladatok, határidők 

 

Az előterjesztéseknek minden, a kiírásban szereplő díj esetében tartalmazniuk kell 

 a díjazásra előterjesztett természetes személy pontos nevét, elérhetőségét 

 annak a szervezetnek, vállalkozásnak a pontos megnevezését és legalább egy 
azonosító adatát (hivatalosan nyilvántartott székhely, vagy adószám), amelynek az 
előterjesztett személy a tulajdonosa, ill. amelyben az elismerésre méltó tevékenysé-
gét végzi 

 indoklást: rövid szakmai méltatást, példaértékű eredmény(ek) ismertetését 
 
 
Az előterjesztések leadási határideje (a rövid, írásos indoklással együtt) – az Elnökség ha-
tározata alapján – legkésőbb 2018. augusztus 15. napja. A jelöléseket első sorban e-mail 
útján kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére (center@vosz.hu). 
 
 
Budapest, 2018. május 22. 
 
 
 

Dr. Dávid Ferenc s.k.     Perlusz László s.k. 
főtitkár     ügyvezető igazgató 
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Tesztrendszeren már használható  
a NAV Online Számlázója   
 
 
 

A 2018. július 1-jétől kötelező számla-adatszolgáltatást segíti a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) mostantól elérhető, ingyenesen használható számlázó programja, az Online 
Számlázó. A javarészt kisvállalkozások számára hasznos programot a NAV azért hozta 
létre, hogy megkönnyítse az új szabályok betartását. 

Július elsejéig okvetlenül ellenőriznie kell mindenkinek, hogy az általa használt programmal 
megfelelően teljesíteni tudja-e a számla-adatszolgáltatási kötelezettségét. Emellett a vál-
lalkozásoknak indokolt felmérniük azt is, hogy az alkalmazott kézi számlázásról célszerű-
e áttérniük számlázó program használatra, különös tekintettel arra, hogy 2018. július 1-jétől 
az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső kézi számlák adatait manuálisan kell rögzíteni a 
NAV erre kialakított online felületén. 

A NAV saját fejlesztésű számlázó programot tett elérhetővé azoknak, akik csak mostantól 
térnénék át számlázó program használatára vagy a jelenleg használt programjuk nem fog 
megfelelni az új szabályozásnak. Aki a NAV Online Számlázóját használja, biztos lehet a 
megfelelő adatszolgáltatásban. 

Az Online Számlázó program jelenleg az adóhivatal Online Számla tesztrendszerén érhető 
el. A tesztrendszerben elvégzett sikeres regisztrációt követően használható a számlázó 
program.  

A tesztrendszert a következő oldalon lehet elérni: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/. 

 

Az Online Számlázó használatát és kényelmi funkcióit mutatja be a NAV tájékoztató vide-
ója, amely a NAV honlapján a következő oldalon érhető el: 
https://onlineszamla.nav.gov.hu. A számlázó program ismertető videója közvetlenül is 
elérhető: https://youtu.be/3VY2jXnMpXQ.  

 
 

Illy Katalin 
VOSZ pénzügyi szekció 
 
 
forrás: nav.gov.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/
https://onlineszamla.nav.gov.hu/
https://youtu.be/3VY2jXnMpXQ
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Csaknem megszűnik a cafeteria 
 

 

 

 

Szinte megszűnik a cafeteria: csak a SZÉP kártya marad 

Jövőre csak a SZÉP kártya marad meg béren kívüli juttatásként, az összes többit a kormány 
megszüntetné – csak annyi a jó hír, hogy az adóalap meghatározásakor már nem kell alkal-
mazni az 1,18-as szorzót. 

A javaslat nem pusztán az eddig kedvezményesen, hanem a jelenleg teljes szja-mentesen 
adható juttatásokat is megszüntetné. A javaslat 18. §-ában hosszasan sorolódnak a hatá-
lyon kívül helyező rendelkezések: vége a lakáscélú munkáltatói támogatásnak, a diákhitel 
törlesztéshez adott munkáltatói juttatásnak, a sportrendezvényre szóló adómentes belépők-
nek, a mobilitási célú lakhatási támogatásnak is, s így tovább. Vége a készpénzes 
cafeteriának is. 

Mi több, megszűnik az a kedvezmény is, hogy a 2016. december 31-ig béren kívüli juttatás-
nak minősülő juttatásokat (például iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, önkéntes 
biztosító pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, Erzsébet utalvány) egyes meghatáro-
zott juttatásként lehet nyújtani. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy valamivel magasabb 
adó mellett, de még mindig kedvezményesen (15 százalékos szja és 19,5 százalékos eho 
mellett, szemben a béren kívüli juttatások 15 százalékos szja és 14 százalékos ehojával) 
adhatta a munkáltató a korábbi béren kívüli juttatásokat. A kormány jövőre bezárja ezt a 
lehetőséget is. 

Szja: megszűnik a különadó 

A törvényjavaslat hatályon kívül helyezné a magánszemélyek egyes jövedelmeinek külön-
adójára (75 százalékos különadó) vonatkozó rendelkezéseket. 

Ezen túl 2019-től kibővül az elektronikusan is kitölthető nyilatkozatok köre: a családi és sze-
mélyi kedvezmények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatok mellett az ügyfélkapuval 
rendelkező magánszemélyek egy új online felületen az adóelőleg nyilatkozatot is kitölthetik 
majd, melyeket az adóhatóság elektronikus úton, automatikusan továbbít a munkáltató, ki-
fizető felé, és erről visszaigazolást küld a kitöltő magánszemélynek. 

Jobban járhat a nyugdíjas dolgozó 

„A saját jogú nyugdíjas munkavállaló munkaviszonya mentesül a biztosítási kötelezettség 
alól, így nem minősül biztosítottnak, ezáltal társadalombiztosítási ellátásokra nem szerez 
jogosultságot e jogviszonyából adódóan, és járulékfizetési kötelezettség sem terheli” - ol-
vasható a törvényjavaslat indokolásában. 

A törvényjavaslat szerint 2019-től emelkedik az egészségügyi szolgáltatási járulék összege, 
méghozzá havi 7500 forintra, illetve napi 250 forintra. 
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Társasági adózás: vonzóbb a kiva, elhal az eva  

 

A törvényjavaslat elfogadása esetén kedvezőbbé válnak 2019-től az energiahatékonysági 
beruházások adókedvezményére vonatkozó támogatási intenzitások, továbbá az energia-
hatékonyság javítását ösztönző kedvezmény felújítások esetében is igénybe vehető. 500 
millió forintról 10 milliárd forintra emelkedik a fejlesztési tartalékba helyezhető, így beruhá-
zásokra fordítható összeg. A korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés adóalap-ked-
vezménye esetében a 20 millió forintos korlátnak befektetésenként kell megfelelni az egyes 
adóévekben. Lehetővé válik a kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatások költségeinek 
megosztása a vállalkozások között. A munkahelyi óvoda üzemeletetésére fordított költsé-
gek az adóalapnál elismert költségnek minősülnek. 

2019. január 1-jétől megszűnik a hitelintézeti különadó. 
Jövő januártól az elektronikus fizetés erősítése, a készpénzhasználat csökkentése érdeké-
ben tranzakciónként 20 ezer forintig minden lakossági átutalás mentesül a pénzügyi tranz-
akciós illeték alól. 
A törvényjavaslat szerint az egyszerűsített vállalkozói adót utoljára 2018. december 20-ig 
lehet választani. „Azon adózók, akik 2018. december 20-ig élnek az eva választásának le-
hetőségével, a továbbiakban is a törvény hatálya alatt maradhatnak. Ezen adózók vonatko-
zásában az adóalanyiság az adózó választása alapján vagy a törvény által meghatározott 
valamely ok következtében szűnik meg.” - olvasható a törvényjavaslat részletes indokolá-
sában. 
 
Vonzóbb lehet a kiva: a törvénymódosítás 1 milliárd forintra emeli a kisvállalati adóalanyiság 
választási feltételeinek a bevételre és a mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatárait, és 3 mil-
liárd forintra emelkedne a bevételre vonatkozó értékhatár, mely túllépése esetén az adózó 
kisvállalati adóalanyisága megszűnik. 

A helyi adókról szóló törvény módosítása – összhangban az általános adózási célokkal – 
több ponton tovább egyszerűsíti az adóadminisztrációt. Ennek keretében kiemelendő, hogy 
2019. július 1-jétől lényegileg megszűnik a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz 
117 történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség, mert azt kiváltja az ál-
lami adóhatóság adatközlése. 

 
forrás: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/csaknem-megszunik-a-cafeteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/csaknem-megszunik-a-cafeteria
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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


 

8 

2018.06.29. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 
 

 


