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Eszközbeszerzési pályázat  

mikro-, kis és középvállalkozásoknak! 

 

 

A GINOP-2.1.8-17 számú pályázat a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök 
beszerzését és szoftver, gyártási licenc vagy know-how megvásárlását segíti.   

 

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek  

 a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak 
rendelkezésre és  

 beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál 

- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy 

- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci 
bevezetésére kerül sor. 

 

A vissza nem térítendő támogatás jellemzői: 

 az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, ma-
ximum 30 millió forint. 

 a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet. 

 a projekt keretében igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel ösz-
szegét. 

 a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet 

 az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozá-
sában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 
%-a lehet, amely azonban kizárólag többszöri elszámolás esetén igényelhető, egy-
szeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető! 

 

 
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-218-17-a-kkv-k-versenykpessgnek-
nvelse-adaptv-technolgiai-innovci-rvn-1 

 

 

 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-218-17-a-kkv-k-versenykpessgnek-nvelse-adaptv-technolgiai-innovci-rvn-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-218-17-a-kkv-k-versenykpessgnek-nvelse-adaptv-technolgiai-innovci-rvn-1
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Szeptemberben ismét megnyílik  
az építőipari cégeknek szánt pályázat  

 

 

Az építőipari cégek technológiai korszerűsítését szolgáló pályázat vélhetően szept-

emberben nyílik meg újra – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szak-

szövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerdán az MTI-nek arra reagálva, hogy idén 16 milli-

árd forint központi költségvetési többletforrást ad a kormány az építőipari ágazat fej-

lesztéséhez a Magyar Közlönyben augusztus közepén megjelent határozat szerint. 

Hozzátette, erre a lépésre azért számít a szakszövetség, mert korábban azt kérték a kor-

mánytól, ha a források rendelkezésre állnak, akkor minél előbb nyissák meg újra a pályázati 

felületet. 

A korszerűsítést szolgáló pályázat a kis és a közepes vállalkozásokat segíti, ahol a foglal-

koztatottak száma 10 és 250 között mozog. A vállalkozások minimum 50 millió forint, maxi-

mum pedig 1 milliárd forint támogatást kérhetnek, többek között építőgépekre, állvány rend-

szerekre és az új eszközökhöz szükséges informatikai háttér beszerzésére. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kivitelezést végző cégek, vagyis az építési vállalkozók 

mellett a tervezők és az építési beruházásokat lebonyolító műszaki irodák is pályázhatnak, 

mindez pedig a szakszövetség elnöke szerint nem csak a szektor kapacitásának bővítésé-

hez, hatékonyságának javulásához járul hozzá, hanem elősegíti ennek a nemzetgazdasági 

ágnak a digitalizációját is. 

Koji László felidézte, 2017. novemberében tartották az Építőipari Csúcstalálkozót, ahol 

Varga Mihály pénzügyminiszter az ÉVOSZ képviselőivel együttműködési megállapodást kö-

tött, amelynek értelmében a kormány 20 milliárd forint, vissza nem térítendő állami támoga-

tást ad az építőipari vállalkozásoknak, a szektor kapacitás bővítésére, hatékonyságának 

növelésére. A támogatási keret úgy alakult, hogy a vállalkozók számára 2018-ban 8 milliárd 

forint, 2019-ben és 2020-ban pedig 6-6 milliárd forint áll rendelkezésre. 
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A szakszövetség elnöke szólt arról is, hogy az első pályázatok már 2018 elején beérkeztek, 

összesen 136 darab, nagyságrendjét tekintve körülbelül 13 milliárd forint. A nagy érdeklődés 

miatt azonban akkor lezárták a pályázatot. 

Koji László szerint most a legfontosabb feladat, hogy az eddig beérkezett pályázatokat minél 

előbb kiértékeljék, hiszen az eredeti kiírás értelmében 2018. szeptember végéig alá kell írni 

a támogatási szerződéseket a nyertes cégekkel. 

Az ÉVOSZ elnöke megjegyezte, a kormány augusztusi döntése nyomán az építőipar fej-

lesztésére szánt 20 milliárd forintos keret nem változott, csupán a már jóváhagyott összeg-

ből jött előre további 8 milliárd forint. 

Emlékeztetett, hogy az Évosz folyamatosan azt kérte a kormánytól és azon belül az építés-

gazdaságért felelős személyektől, így Varga Mihálytól, Palkovics László, innovációs és 

technológiai minisztertől, hogy az előirányzott 20 milliárd forint terhére még idén további 

összegeket hozzanak előre. Mert, mint a szakszövetség elnöke mondta: “aki gyorsan segít, 

kétszer segít”. 

A Magyar Közlönyben bejelentett határozat egyértelmű jelzés, hogy a kormány elfogadta a 

szakszövetség kérését. A szektor képviselői örömmel fogadták a támogatási keret megdup-

lázását – mondta Koji László. 

forrás: azuzlet.hu 
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Piac & Profit Konferencia 

 

Social Media – 2018                     

A romló elérések hatásos ellenszerei 

 

Időpont: 2018. szeptember 6. csütörtök, 9.00–16.00 

Helyszín: Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum, 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. 
(Mozibejárat 2. emelet) 

 

Nálatok is drágább és eredménytelenebb a hirdetési célzás? 

Segítünk a célcsoport sikeres követésében! Vadonatúj tudásokat adunk át! 

 

Miről szólunk? 

A ti elérési adataitok is folyamatosan romlanak? Szeretnéd megtudni, hogyan használd 
másként a Social Media felületeit a megváltozott, romló paraméterek mellett, sokkal 
eredményesebben? Mert még mindig a legolcsóbb hirdetési és marketing felület a Social 
Media. B2C-ben magasan vezet a Facebook, pedig az utóbbi időben az adatbotrány, az 
eredménytelenebb algoritmusa és a GDPR miatt megtépázódott a tekintélye. B2B-ben 
például a LinkedIn is nagyon feljött. S mire lehet használni a többi médiafelületet? Mivel 
helyettesítsük a GDPR által bezárt elérési lehetőségeket? 

Facebook, Instagram, YouTube, Messenger, Viber, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, 
blogolás. Hol legyünk jelen és hogyan? 

Szeretnéd megismerni a Social Media legújabb, profitot hozó taktikáit és módszereit? 
Várunk ismét a Social Media nagy találkozóján, ahol azonnal alkalmazható legfrissebb 
nyerő módszereket, megoldásokat sajátíthatsz el a legjobb hazai social media szakértőktől. 

 

Kinek hasznos? 

Kis-, közép- és nagyvállalati döntéshozóknak, értékesítési és marketingvezetőknek, 
kommunikációs szakembereknek. 

 

Témáink 

 Helyzetkép a közösségi oldalak népszerűségéről, a marketinges szemszögéből. 

 Többe kerül és kevesebb emberhez jutunk el? Megváltozott Facebook hirdetési algorit-

musra új válaszok. 

 Hogyan változtak az üzleti modellek a közösségi médiában?  
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 Influencer-marketing. Már csak rajtuk keresztül lehet bármit eladni?  

 Ne csak csináld, add is el! – Fejlesszük vállalkozásunkat! 

 A számok nem hazudnak! A mérhető social media/influencer/content marketing. 

 Instagram és YouToube praktikák. Költsünk pénzt eredményesen! 

 A Messenger. A mobil, a Social Media és a Messenger együtt marketingcélokra. 

 Márkaépítés a Social Mediában. Vigyázz, mert rombolás is bekövetkezhet! 

 Interakcióban a célközönséggel. Hogyan érjük el?  

 Használjuk piacmegismerésre és visszacsatolásra!  

 A chatmarketing technológiai fejlődés diktálta új eszköztára. 

 Milyen ma a jó poszt és hirdetés? Tartalom vagy forma.  

 A marketinges lehet jó blogger? Üzletet is előmozdító bloggerség. 

 Az adatvezérelt marketing, remarketing új technikái. 

 Még mindig az ügyfélélmény, az érzelmekre hatás, a személyesség!  

 

Előadóink 

 

Bártfai Balázs (Netlight Consulting), Berkes-Bognár Nikolett (Socialight), Bonyhádi Gábor 
(Codecool), Boroznaki Gergő (DIMSZ, Crane), Farkas Zsolt (7 Digits), Kéri Gábor (Hinora 
Group), Klausz Melinda (kozossegi-media.com), Kovács Viktor Zoltán (K&H), Lévai Richárd 
(RG Stúdió), Lukács Ádám József (Hinora Group), Mészáros Róbert (BrandBirds), Novák 
Ferenc (Neo Interactive), Pál Judit (OptiMonk), Szántó Péter (SpringTab), Tornai István 
(Areté), Vavrek Balázs (Kreatív Kontroll). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/social-media-2018/
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Meghívó 
Tisztítás-Technológiai Szakkiállítás 
 
 
Tisztelt Hölgyem!  
Tisztelt Uram!  
 
 
Sok szeretettel meghívjuk Önt a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ), mint 
szervező nevében a Budapest Cleaning Show tisztítás-technológiai szakkiállításra.  
 
A rendezvény időpontja: 2018. október 5-6.  
Helyszíne: Budapest, HUNGEXPO B pavilon.  
 
A kétévente megrendezett szakkiállítás célja a tisztítás-technológiai újdonságok megismer-
tetése, mind a takarítógépek és -eszközök, mind a tisztító-, fertőtlenítőszerek, mind pedig a 
szolgáltató cégek bemutatkozásával.  
2018-ban több mint 40 hazai és külföldi kiállító mutatja be termékeit, szolgáltatásait, tech-
nológiai fejlesztéseit.  
 
Bízunk abban, hogy a tisztítás-technológiában közvetlenül érdekelt és a kapcsolódó szak-
mák, mint létesítménygazdálkodás, hulladékgazdálkodás, kertészet, személy- és vagyon-
védelem cégvezetői, munkatársai, mellett a takarítási szolgáltatást megrendelő szakembe-
rek, beszerzők is kilátogatnak rendezvényünkre.  
A digitalizáció, az automatizáció, a hatékonyság növelése teret és kiemelt figyelmet kap az 
idei kiállításon. A standokon és a Technológiai Bemutatótéren neves gyártók mutatják be 
robotizált takarítógépeiket, elektronikával támogatott eszközeiket, megoldásaikat.  
 
A Szakmai Fórum előadásain és kerekasztal beszélgetésein az érdeklődők többek között 
a tisztítás-technológiai piac fejlődésével, nehézségeivel, az ár-érték arányos díj megítélé-
sével, a különböző felületek védelmének és karbantartási költségeinek tervezésével, az üz-
leti titok védelmével, illetve az egészségügyi takarítás új módszertani megközelítésével, a 
fertőzések és a takarítás összefüggéseivel kapcsolatos témákról hallhatnak, mindkét napon.  
Idén is lesznek szakmai versenyek, melyeken a nevező cégek munkatársai összemérhetik 
szaktudásukat, képességeiket, bizonyíthatják a csapat együttműködését, összhangját.  
Minden, amit a tisztaságról tudni érdemes, a Budapest Cleaning Show-n!  
 
A MATISZ a Budapest Cleaning Show szakkiállításhoz kapcsolódva rendezi meg kilencedik 
szakmai konferenciáját, Generációváltás alcímmel, amelyen azokat a területeket, témákat 
járjuk körül felkért előadók segítségével, melyekben a technológia rohamos fejlődése vagy 
a munkaerő változása felerősítik a generációk közötti különbségeket.  

https://budapestcleaningshow.hu/
https://www.matisz.org/szakmai-forum-teriteken-a-legegetobb-problemak/
https://www.matisz.org/generaciovaltas-a-takaritasban/
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Annamária szakpszichológus, pszichoterapeuta előadásában a generációk közötti különb-
ségekkel foglalkozik.  
 
A tisztítás-technológia területén is erőteljes a munkaerőhiány. A kormányzati stratégiáról, 
foglalkoztatáspolitikáról, a számok mögötti trendek okairól dr. Simon Attila István, a Pénz-
ügyminisztérium Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Tit-
kárság helyettes államtitkára a felkért előadónk.  
A bérek emelkedése, a megrendelői elvárások változása a takarítási beszerzésekben is 
okoztak változásokat. Dr. Herbák Henrietta közbeszerzési szakjogász egy egészségügyi 
intézmény tapasztalatain át mutatja be, hogy a tisztítás-technológiai szakértővel való együtt-
működés mennyiben tudja támogatni a jó, teljesíthető, számonkérhető szolgáltatás megren-
delését.  
 
Az egészségügyi takarításról a MATISZ 2017 novemberében kerekasztal beszélgetést kez-
deményezett a higiéniai szakemberek és a takarító szolgáltató cégek között. A közös gon-
dolkodás folytatásaként Kalamár-Birinyi Edit, a Magyar Infekciókontroll Társaság elnök-
ségi tagja és Kerényi Zsolt MATISZ tisztítás-technológiai szakértő a kórházakban végzett 
mérési eredményekről, összehasonlításokról számol be, amelyek megalapozhatják egy kor-
szerű, a magas higiéniai elvárásoknak megfelelő és a jelen technológiáit alkalmazó takarí-
tás megvalósítását.  
 
Az X generációt képviseli a 25 éves szakmai múlttal rendelkező MATISZ tisztítás-technoló-
giai szakértő, Ritz Tibor. Előadásában beszámol az általa készített 2017-es tisztítás-tech-
nológiai piaci jelentésről.  
A 2018. október 5-én 10.30 órakor kezdődő konferencia programját itt tekintheti meg.  
Bízunk abban, hogy sokszínű és változatos programjaink között talál olyat, ami felkelti ér-
deklődését.  
 
Kérem, hogy részvételi szándékát legyen szíves egy válaszlevélben jelezni, hogy rög-
zíthessük Önt a VIP vendégeink között.  
 
Budapest, 2018. augusztus 29.  
 
Megtisztelő részvételében bízva,  
 
Üdvözlettel,  
 

Paár Zoltán 

Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség 

elnök 
 
 
 
 
 
 

https://www.matisz.org/a-ix-matisz-konferencia-programja/
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Csabai Kolbászfesztivál 
és XXII. Élelmiszeripari és 
Mezőgazdasági Kiállítás 

 

Tisztelt leendő Kiállító! 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Ebben az évben – 2018. október 19-22. között - 22. alkalommal kerül megrendezésre 
Békéscsabán a régió legsikeresebb és leglátogatottabb élelmiszeripari és szórakoztató 
rendezvénye a Csabai Kolbászfesztivál. A mai napig fennmaradt, elevenen élő 
hagyományok jelentik az alapját a fesztiválnak, mely a kolbász készítését, a disznótort, 
régiónk gasztronómiai hagyományait helyezi a középpontba. A fesztivál nemzetközi és 
hazai vonatkozásokban is az ország egyik legjelentősebb turisztikai vonzerőt jelentő 
rendezvénye, széles kínálatot jelentő programjaival, szakmai kiállításaival és kiegészítő 
rendezvényeivel. 

A folyamatosan megújuló, dinamikusan fejlődő fesztivál mintegy 100 ezer látogatójának 
egyharmada helyi, illetve Békés megyei lakos, míg a többi vendég az ország más vidéki 
városaiból, Budapestről és külföldről érkezik. A külföldi látogatók elsősorban Romániából és 
Szlovákiából érkeztek, de voltak látogatók Ausztriából, Szerbiából, Csehországból, 
Szlovéniából, illetve távolabbi országokból is. Az előzőekben részletezett látogatói 
megoszlás kedvező a kiállítók/árusítók számára, mivel  -  a felmérés szerint - mind az ország 
távolabbi területeiről, mind a külföldről érkező látogatók esetében jóval magasabb a 
költekezési kedv. Szakmai értéke a rendezvénynek, hogy a látogatók között nagy számban 
vannak mikro-, kis- és középvállalatok vezetői, munkatársai, belföldi- és külföldi 
üzletemberek is, így a rendezvény kiállítási blokkjában résztvevő kiállítók számára 
rendelkezésre áll a több ezres szakmai látogatói kör is. 

Az évről-évre folyamatosan változó szerkezeti módosításoknak megfelelően a 
Kolbászfesztivál egésze minden évben fejlődő képet mutat, így a látogatók mindenkor 
megújult arculattal, bővülő kínálattal és programokkal találkoznak. A Sportcsarnok füves 
területén elhelyezkedő hatalmas fesztivál sátrak, valamint a Sportcsarnok épülete szerves 
egységet alkotva teljes egészében a szórakoztató programok helyszíne. A Csabai 
Kolbászfesztivál változatos kiegészítő rendezvényekkel - Általános, Népművészeti és 
Kirakodóvásár, disznóvágás, szárazkolbász-verseny, kolbászkészítő verseny, töltött 
káposztafőző verseny és egyéb kulturális és szórakoztató programok - várja a látogatókat. 
A fesztivál legfontosabb mutatói: 8.000 m2  fedett fesztivál-terület, 2.000 m2 fedett kiállítási 
terület, több mint 20.000 m2  szabad kiállítói/vásári terület. 

A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is a Kolbászfesztivál kiegészítő rendezvényeként, - 
a rendezvény helyszínének város felőli frekventált helyén - kerül megrendezésre a XXII. 
Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Kiállítás, amely a délkelet-magyarországi régió 
legjelentősebb élelmiszeripari kiállítása. Az igen széles kiállítói ajánlat - a sokszínű kolbász 
kínálat mellett - felöleli az élelmiszeripari félkész- és késztermékek teljes palettáját, 
élelmiszer-feldolgozási technológiákat, mezőgazdasági árukat és eszközöket, állattartási  
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technológiákat és a mindezekhez szorosan illeszkedő szolgáltatásokat. A kiállítás mind a 
szakemberek, mind az általános látogatók körében széles körű érdeklődéssel bír. Az igen 
magas látogatottságnak, valamint a standokon történő kóstoltatásoknak és az értékesítési 
lehetőségnek köszönhetően a résztvevő kiállítók valamint termékeik ismertségének 
növelését kiválóan segíti a kiállítás.  

Az Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Kiállítás egyik társrendezvénye a Turisztikai 
Kiállítás, amelyre Békés megye, a dél-alföldi régió, valamint az ország különböző 
megyéinek, településeinek turisztikai kínálata kerül bemutatásra, továbbá utazási irodák, 
szállodák és Békéscsaba külföldi testvértelepülései hozzák el ajánlataikat.  

A másik társrendezvény az Általános Kiállítás és Vásár, amelyen jó színvonalú egyéb 
termékkel, szolgáltatással jelenhetnek meg a kiállítók, ezzel kihasználva a nagy számú 
látogatottság következtében adódó kedvező árusítási és promóciós lehetőségeket. 

A Csabai Kolbászfesztivál, az előzőekben említett szakmai kiállítások mellett egyéb 
kiegészítő programokkal - Általános, Népművészeti és Kirakodóvásár, disznóvágás, 
szárazkolbász-verseny, kolbászkészítő verseny, töltött káposzta főző verseny és egyéb 
kulturális és szórakoztató programok - várja a látogatókat.  

 

További információ: Csabai Kolbászfesztivál 

 

Várjuk érdeklődésüket, további kérdéseikre szívesen állunk rendelkezésükre. 

 

Békéscsaba, 2018. július 

                                                  

Tisztelettel: 

 

 

Nóvé Zoltán                        Krajcsó László 

         ügyvezető igazgató                marketing igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.korostrade.hu/index.php?p=tartalom&id=13
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129 adatvédelmi incidens  
három hónap alatt 
 
Eddig 129 adatvédelmi incidenst jelentettek be a magyarországi cégek az 
Adatvédelmi Hatósághoz – mondta el a Piac & Profit kérdésére Péterfalvi Attila, 
a hatóság elnöke. Az incidensek többsége ügyfélkapcsolati területről érkezett, 
de már folyik az első nagyobb nemzetközi vizsgálat is. 
 
Több mint három hónapja léptek hatályba a GDPR-ként ismert uniós adatvé-
delmi szabályozás rendelkezései. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot? 

 

Jelentősen több panasz és konzultációs megkeresés érkezett a hatósághoz az el-
múlt évek hasonló időszakához viszonyítva, amiből arra lehet következtetni, hogy az 
új szabályozás tudatosabbá tette az adatalanyokat, gyakrabban fordulnak a hatóság-
hoz adatvédelmi panaszaikkal, míg a konzultációs megkeresések – melyek egy ré-
sze az adatkezelőktől érkezik – magas száma és azok tartalma arra enged követ-
keztetni, hogy a cégek nagyobb hangsúlyt fektetnek az adatkezelésükre, és gondo-
sabban mérik fel és tervezik meg adatkezelési gyakorlatukat. 

a cikk folytátását itt olvashatja  https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/adatvedelmi-inciden-
sek-eddig-129/ 

forrás: Piac&Profit.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/adatvedelmi-incidensek-eddig-129/
https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/adatvedelmi-incidensek-eddig-129/
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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 
 

 


