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Új elnöke van a VOSZ-nak  

 

A vállalkozói érdekképviselet Küldöttgyűlése elnökévé 

választotta Tolnay Tibort, a szervezet társelnökét. 

Megbízatása a 2021. évi tisztújító Küldöttgyűlésig tart. 

 

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2018. július 2-án Küldöttgyűlést tartott, 

ahol a 2018. március 26-án elhunyt Demján Sándor utódjának megválasztása volt 

napirenden. A VOSZ Elnöksége Tolnay Tibornak, a szövetség társelnökének 

megválasztását egyhangúlag támogatta és a Küldöttgyűlés is egyhangúlag szavazott 

bizalmat az új elnöknek. 

„A vállalkozói kör felém megnyilvánuló bizalmát Demján Sándor szellemi hagyatékának 

megőrzésével, a szövetség alapelveinek és törekvéseinek továbbvitelével kívánom 

megszolgálni. A VOSZ a vezetésemmel változatlanul partneri kezet nyújt a munkaadói és 

munkavállalói érdekképviseleteknek, a kamarának és a Kormányának és segítő 

együttműködést ajánl az ország gazdaságának fejlesztéséhez.” – nyilatkozta Tolnay. Az 

elnök több évtizedes érdekképviseleti és üzletemberi tapasztalatával az ÉVOSZ-ban és a 

kamarai szervezetben, továbbá meghatározó vállalkozóként a Magyar Építő Zrt-ben 

garanciát jelent ahhoz, hogy a VOSZ továbbra is mértékadó munkaadói érdekképviseletként 

működjön Magyarországon: „A szakértői egyeztetések most is folynak és mi továbbra is 

mindent el fogunk követni azért, hogy modernizálódó versenygazdaságunkban az 

értékteremtésre alapozott növekedés megvalósulhasson és mindez tartós és stabil jólétet 

teremtsen hazánkban. ” – hangsúlyozta az elnök. 

 

 

 
VOSZ 
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Célzott programok segíthetik a vállalkozók új 
nemzedékét 
 
 
 
Munkareggeli, Párizs,  
2018. június 25., meghívott Kovács Patrik FIVOSZ elnök 
 
 
 
 
A KKV szektor megerősítése volt a fő téma azon az OECD munkareggelin, ahol a meghívott 
előadó Kovács Patrik FIVOSZ elnök, az OECD melletti Business and Industry Advisory 
Committee (BIAC) KKV munkacsoportjának újonnan megválasztott alelnöke volt. 
 
Az eseményt Angel Gurría OECD főtitkár nyitotta meg, aki kiemelte a munkareggeli 
időszerűségét, miután a 2018. február 22-23-án tartott KKV miniszteri ülésen 
Mexikóvárosban az OECD erős felhatalmazást kapott a tagállamoktól a nemzetközi 
szervezetek esetében is egyedülálló KKV-kat érintő munka folytatására. 
 
Bevezetőjében Cséfalvay Zoltán nagykövet úr kihangsúlyozta, hogy bár minden politikus 
szereti a KKV-kat, miután ők adják a foglalkoztatás legnagyobb hányadát, sokszor a KKV-k 
lehetőségeinek növelése nem jelenik meg elég hangsúlyosan a szakpolitikákban. 
Meglátása szerint három fő kihívással kell szembenézniük a KKV-knak. Az első a növekvő 
termelékenységbeli különbségek, és az innovációk elterjedésének lassulása, a második az 
új technológiákhoz való alkalmazkodás, különösen a digitalizáció terén, a harmadik pedig a 
regionális együttműködés erősítése, ezáltal csökkentve a méretbeli hátrányokat. Fontos, 
hogy ezekre a kihívásokra megtaláljuk a megfelelő szakpolitikai válaszokat, azonban fontos 
azt is szem előtt tartani, hogy a KKV-k nem egy egységes blokkot alkotnak, nagy köztük a 
heterogenitás, ami különböző szakpolitikai lépéseket követel. 

 

Beszédében Kovács Patrik elsősorban azt emelte ki, hogy szükség van új vállalkozókra a 

KKV-k megerősítéséhez, és itt nem csak a vállalatalapításokra gondolt, hanem szerinte 

egyre nagyobb kihívást jelent a sikeres családi vállalkozásokban a generációváltás is, mivel 

a vállalkozók gyerekei sokszor nem akarják folytatni a családi üzletet. Mint elmondta, szük-

ségszerű a párbeszéd folytatása a fiatal generációval, hogy jobban megérthessük a kihívá-

saikat és félelmeiket. A BIAC KKV munkacsoport alelnökeként ezért célja, hogy az OECD 

statisztikai kutatása mellé becsatornázza az ún. „puha” adatokat is, amelyek vállalkozók 

véleményén és tapasztalatain alapulnak, ezáltal elősegítve a célzott szakpolitikai eszközök 

meghatározását. Pozitív példaként említette a FIVOSZ programját, amelyben egyaránt sze-

repel oktatás, mentorálás, tanácsadás és finanszírozási segítség is. Véleménye szerint a 

fiatal generációk hangsúlyosabb megjelenése elősegítheti a digitalizációhoz való alkalmaz-

kodást is a KKV-k esetében, a digitalizáció jobb kihasználása pedig növelheti a vállalkozói  
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lét vonzerejét, hiszen a fiatal vállalkozók elsősorban alkotni és értéket teremteni szeretné-

nek, amelyre nagyobb lehetőség van a digitáls térben, ún. mikromultinacionális vállalkozá-

sokban. 

Lamia Kamal-Chaoui, az OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities 

igazgatója kihangsúlyozta, hogy a legfontosabb kihívás az egyenlő feltételek megteremtése 

egy digitalizált gazdaságban. Nagykövet úrhoz hasonlóan kihívásként megemlítette az új 

technológiák terjedésének lassulását, különösen a digitális technológiák területén és a nö-

vekvő termelékenységbeli különbségeket. Emellett megjegyezte, hogy az adminisztratív ter-

hek hangsúlyosabban érintik a KKV-kat, a globális értékláncokban továbbra sincsenek kellő 

mértékben jelen a KKV-k a gazdasági szerepükhöz képest, valamint Kovács Patrikhoz ha-

sonlóan az öregedő társadalommal járó generációváltás esetében is jelentős kihívásokat 

lát. Hangsúlyozta, hogy általános politikai vita, hogy a KKV-k esetében szükség van-e cél-

zott politikákra vagy csak az általános üzleti környezetet kell-e javítani. Meglátása szerint a 

legfontosabb a szakpolitikai lépések megfelelő implementációja, illetve azok kiértékelése, 

hogy ezáltal is tanulhassunk a heterogén KKV társadalomról, és annak szükségleteiről. Az 

OECD ebben tud segítséget nyújtani akár nemzeti szinten is, ahogy éppen Magyarország 

az első ország, ahol részt vesznek az új KKV stratégia megalkotásában. 
 
Horváth Gábor 
Forrás: http://oecd.unesco.kormany.hu/index 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Változnak a digitális archiválás szabályai  
 
 
Könnyebbé és egyszerűbbé válik az iratok, okiratok (pl. számlák) elektronikus megőrzése, 
2018. július 1-jén hatályba lép a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM 
rendelet (továbbiakban: Rendelet). 

Ha törvény iratnak vagy okiratnak a megőrzését, illetve eredeti példány megőrzését írja 
elő, akkor – főszabály szerint – az irat, okirat (pl. számla, számlával egy tekintet alá eső 
okirat) elektronikus úton való megőrzését a Rendelet szerint kell teljesíteni. Az elektroni-
kus dokumentumot a megőrzési kötelezettség végéig védeni kell a törlés, a megsemmisí-
tés, a véletlen megsemmisülés, az utólagos módosítás és sérülés, valamint a jogosulatlan 
hozzáférés ellen és biztosítani kell, hogy értelmezhetősége, olvashatósága megmaradjon. 
A megőrzésre kötelezett hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy e követelmé-
nyek teljesítéséhez milyen módszert alkalmaz. 

 

http://oecd.unesco.kormany.hu/index
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A Rendeletben nevesített módszerek legfontosabb változásai – a korábbi szabályozáshoz 
képest – a következők: 

 Jelentős könnyítés jelenik meg a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott dokumentumok tekintetében, mivel a jogszabály nem írja elő az időbélyegző 
kötelező használatát.  

 Zárt rendszerű megőrzésnél a továbbiakban nem elvárás az akkreditált tanúsító szer-
vezet által kiállított tanúsítvány. A jogszabály meghatározást tartalmaz az archiválási 
rendszer kialakítására, annak dokumentációjára, és olyan keretszabályt határoz 
meg, amely a felelősségi köröket is meghatározza, valamint elvárja a rendszer ala-
pos dokumentálását. 

 Újként jelenik meg az online számla adatszolgáltatási rendszer alkalmazásával meg-
valósítható archiválási módszer, amelynek előfeltétele, hogy a számla kiállítója a 
számlázó programból teljesített adatszolgáltatásában adja meg az elektronikus 
számla hash kódját. 2018. július 1-jétől ez a megoldás belföldi áfaalany kapcsolatok-
ban alkalmazható (mivel pl. nem áfaalany magánszemély számára kiállított számlá-
ról, számlával egy tekintet alá eső dokumentumról nem szabad adatot szolgáltatni). 
Fontos hangsúlyozni, hogy az elektronikus dokumentum megőrzésének kötelezett-
sége ebben az esetben is megmarad adóalanyi kötelezettségként, az adóhivatali 
rendszerbe továbbított adat kizárólag az adóalany által megőrzött elektronikus doku-
mentum adattartalmának hitelességét tudja garantálni. 

 
forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Valtoznak_a_digitalis20180630.html 
 
 
 
 

 

HELYI ADÓK 2018: hol mennyi?   

 

Letölthető táblázatunkból 2018-ra vonatkozóan településenként, illetve fővárosi kerüle-

tenként megtudhatja, hogy az egyes önkormányzatok melyik évtől kezdődően milyen helyi 

adókat és milyen mértékben vetnek ki. 

A táblázat kimondottan részletes: első lapján minden önkormányzat adózás szempontjából 

legfontosabb adatait találja (önkormányzat honlapja, adóügyi információs telefonszám, e-

mail cím, levelezési cím, önkormányzati rendelet linkje, adómérték hatályba lépésének 

napja), valamint azt is, van-e 2018 január elsejétől bevezetett új adónem. 

A második lapon az adók összes részletét megismerheti (adóalap, adómegállapítás módja, 

adómérték, mentesség, stb.). 

 

 

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Valtoznak_a_digitalis20180630.html
https://admin.ado.hu/documents/YmV2ZXpldGV0dF9oZWx5aV9hZG9rXy54bHM/bevezetett-helyi-adok_0i5qh65h.xls?v=1
https://admin.ado.hu/documents/YmV2ZXpldGV0dF9oZWx5aV9hZG9rXy54bHM/bevezetett-helyi-adok_0i5qh65h.xls?v=1


 

5 

2018.07.03. 

.  

Emlékeztetőül: 2015-től bármelyik településnek lehetősége van települési adó kivetésére, 

melyet az önkormányzatok illetékességi területükön rendeleti úton vezethetnek be. A tele-

pülési adó csak olyan adótárgyra vethető ki, melyre nem terjed ki törvényben szabályozott 

közteher hatálya. Az adó alanya nem lehet szervezet, vállalkozó, állam illetve önkormány-

zat. A települési adóbevétel az önkormányzatnál marad. 

 
forrás: https://ado.hu/rovatok/ado/helyi-adok-2018-hol-mennyi 

 
Illy Katalin 
VOSZ pénzügyi szekció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

https://ado.hu/rovatok/ado/helyi-adok-2018-hol-mennyi
http://www.facebook.com/vosz.hu
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 
 

 

http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu

