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OKTÓBER VÉGÉN ISMÉT DOBBANTÓ 

Budapest Bank és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 
képzési programja 

 

 

Október 29-én indítja el a Budapest Bank és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapít-
vány a legújabb Dobbantó programot. A 6x2 napos képzés célja, hogy a vállalkozó-
nőket olyan ismeretekkel vértezze fel, amelyek birtokában tervszerűen, tudatosan in-
díthatják el és működtethetik vállalkozásukat. 

A Dobbantó egy olyan komplex program, amely a zárt, kiscsoportos tréning-módszertant  
kombinálja a tudásátadó szakmai fejlesztéssel és a személyes mentorálással. A program 
alapját a SEED Alapítvány által kidolgozott, felnőttképzési akkreditációval rendelkező 
tréning adja, amelyet két európai uniós intézmény, a European Training Foundation (ETF) 
és a European Institute for Gender Equality (EIGE) is méltónak találta arra, hogy 
beválogassa a 12 európai jógyakorlat közé . A 20 fős csoportokban zajló tréning egy 6 héten 
át tartó, 12 napos, összesen 90 órás tematikára épül.  

A képzési program nemcsak a vállalkozás elindítására és működtetésére terjed ki, hanem 
fejleszti a résztvevők önismereti, kommunikációs és prezentációs készségeit is. Ezen kívül 
a képzésen részt vevő vállalkozók az üzleti sikerhez fontos, marketinggel, menedzsmenttel, 
pénzügyi forrásteremtéssel és adózással kapcsolatos ismereteket is elsajátíthatnak.  

A kurzus végén a résztvevők egymás előtt prezentálják a tréning során kidolgozott üzleti 
tervüket, így ez a gyakorlati tapasztalat – a csoporttársak és a trénerek építő jellegű 
visszajelzéseivel együtt – a vállalkozónők önbizalmát is megalapozza ahhoz, hogy a 
jövőben sikeresen szerepeljenek hasonló prezentációs és tárgyalási helyzetekben. 

A képzéseken kívüli rendszeres klubesemények (Dobbantó Klub) és egyéb találkozók sikere 
azt bizonyítja, hogy a program segítségével sikerült létrehozni egy összetartó, más 
vállalkozói körök számára is jó példaként szolgáló közösséget.  

A képzés önköltsége 40 000 forint, a további költségeket a program főtámogatója, a 
Budapest Bank fedezi.  

 

A képzésre pályázni az alábbi linken elérhető kérdőív kitöltésével lehet.  

Jelentkezési határidő: 2018. október 7. vasárnap, 23:59. 

 

Jelentkezem a „Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekről nőknek” tréningre. 

 

 
 

https://dobbanto.seed.hu/urlap/jelentkezes-a-2018-as-oszi-kepzesre
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Munkaerőhiány! Vészhelyzet! 

Válasszuk inkább a növekedést! 

Piac & Profit Konferencia 

 

Válaszok a visszafejlődés ellen, a növekedés fenntartására 

Bérháború helyett inkább a folyamatok automatizálására költsünk! 

  

Időpont: 2018.október 17. (szerda), 9.30–16.30 

Helyszín: Budapest, The Experience Center, Szentmihályi út 171. 3. emeleti konferencia-
terem 

  

Miről szólunk?  

 A magyar munkáltatók átlagosan 23 %-kal emelnék a foglalkoztatást, ha lenne munkaerő. 
Mondjunk le a növekedésről? Emeljük a csillagokba a béreket, ezzel végezzük ki a cégün-
ket? Honnan vegyünk munkaerőt, ha nincs?  

  

Eredményes megoldások:  

1. Digitalizáció, robotizáció, folyamatautomatizálás, komplex szoftverrendszerek, automa-
tákkal kommunikálás. Technológiai fejlesztésekre a pénzforrások bőven rendelkezésre áll-
nak. 

2. Szervezési, vezetési motiválási módszerek változtatása. Amit szintén digitális alapokra 
lehet helyezni. 

 A piaci verseny, ha tetszik, ha nem, immár a technológiával lépéstartás színterére tevődött 
át. A versenyben győzni csak a munkaerő kiváltásával, illetve a meglévő, értékes munkaerő 
termelékenységének növelésével lehet. 

Ismerjük meg a gyakorlatban már megszületett kreatív válaszokat a pusztulás, a visszafej-
lődés megakadályozására, a növekedés fennmaradására. 

  

Kiknek szólunk? 

Várjuk a vállalatok döntéshozóit, akik már nagyon sok módszert kipróbáltak, s új, bevált 
gyakorlatokat keresnek, kérdéseikre válaszokat várnak a munkaerőhiány mindennapi gond-
jainak megoldására. 
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Kiemelt témák 

  Gazdasági növekedés, kontra munkaerőhiány! Csak foglalkoztatottság kérdése?  

  Már az irodában is, nem csak a gyártásban. Munkaerőhiány ellen robotizációval.  

  Az Ipar 4.0 főként szemléletváltás. Emeljük a stratégiánkba!  

  Vannak még tartalékok a termelékenységben! Megmondjuk, hol!  

  Csúcson az üres álláshelyek száma a kereskedelemben és az építőiparban.  

  Élet adókedvezmények nélkül. Vajon tényleg el kell temetnünk a cafeteriát?  

  Rejtett munkaerő-tartalékok a cégen belül.   

  Pénz technológiafejlesztésre. Nulla kamatszinttel.  

  EU-s finanszírozási projektek: Út a munkaerőpiacra. Ifjúsági Garancia Program.  

  Gyakorlatban bevált válaszok a munkaerő-piaci kihívásokra?   

  Hogyan lehet elszúrni a munkáltatói márkát? Kockázatok és mellékhatások.  

  Másként kell a céget vezetni!  

  Generációváltással csapatváltás. Régiekkel vagy újakkal? 

  

Meghívott előadók  

Andorka Miklós (MAPI), Balázs Krisztián (Edenred), Borbély László (SPA), Drahos Gábor 
(Magyarok a Piacon Klub), Hegedűs Márta (Homo Regius), IFUA Horváth & Partners, Kele-
men Viktor (Bureau Veritas), Kovács Viktor Zoltán (K&H), Lakatos Zsófia (MPRSZ), Dr. Si-
mon Attila István (NGM), Szűts Ildikó (OHE), Dr. Varga Katalin (Pest Megyei Kormányhiva-
tal) és még sokan mások… 

  

 Earlybird-kedvezménnyel indulunk! 

  

 Részletes program 

  

Különprogram: Networking (zártkörű, maximált létszámú) 

Különprogram a résztvevők számára. Kapcsolatépítés, plenáris bemutatkozás, névjegyal-
bum, kötetlen beszélgetés. 

(a konferenciára külön, valamint a Networking programra és konferenciára együtt) 

  

 

Regisztráció 

 

http://hirlevel.profitadoreklam.hu/index.php?subid=27383&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=323&mailid=134
http://hirlevel.profitadoreklam.hu/index.php?subid=27383&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=324&mailid=134
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Akár félmilliós bírságot is fizethet a munkáltató, ha 
nincs adminisztrálva az új munkavállaló 
tartozásigazolása 

 
 
Egy cégbe felvett új munkavállalónak a munkaviszony létesítése előtt kötelessége 
nyilatkozatot tennie arról, hogy nincs függőben lévő tartozása, ellenkező esetben – tartozás 
esetén – akár 500 ezer forintig terjedő bírság megfizetésére is kötelezhetik a céget és az 
ügyvezetőt, hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST. 

 
Ugyan már tavaly nyár óta hatályosak a bírósági végrehajtásról szóló törvény (vht.) új rendelkezé-
sei, mégis szinte elenyésző azon cégek és munkáltatók száma jelenleg, akik tisztában vannak az-
zal, hogy egy cégbe felvett új munkavállaló – amennyiben nem ad le tartozásigazolást – köteles 
nyilatkozatot tenni arról, hogy nincs letiltás hatálya alá eső tartozása. Amennyiben mégis van, ak-
kor a munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és 
kifizetni a végrehajtást kérőnek. 

A Munka Törvénykönyve (Mt.) ide vonatkozó passzusai szerint a törvény rendelkezései alapján a 
munkáltató köteles a belépő munkavállalótól tartozásigazolást bekérni és az abban foglaltak sze-
rint eljárni, a letiltást pedig a bérszámfejtésen keresztül rendezni. A munkáltató további köteles-
sége az is, hogy legkésőbb a letiltás kézhezvételét követő munkanapon értesítse az adóst a letil-
tásról és intézkedjen, hogy a munkabér kifizetésének napján a letiltott összeget levonják a munka-
bérből és kifizessék a végrehajtást kérőnek, valamint értesítse erről a letiltást kibocsátó szervet is. 
Tartozás esetén a munkaviszony alapján kapott nettó munkabér legfeljebb egyharmadát vonhatja 
le a hatóság, több letiltás esetén azonban 50 százalékig is terjedhet ez az összeg. 

„Az új rendelkezés egyrészről több adminisztrációs terhet ró a munkáltatóra, másrészt viszont az 
érdekeit is védi, mivel, ha a belépő munkavállalótól nem kéri az előző munkahelyen kiadott igazo-
lásokat, és nem nyilatkoztatja tartozás hiányáról, az súlyos anyagi következménnyel járhat” – hívta 
fel a figyelmet el Mitrik Kornélia. A Crowe FST bérszámfejtési és expat szolgáltatások igazgatója 
hozzátette: mivel a munkáltató a letiltás összegéig készfizető kezesként felel, a jogosult a kötele-
zett mellőzésével egyenesen a kezes ellen is fordulhat, ilyenkor pedig a munkáltatónak köteles-
sége haladéktalanul eleget tenni a fizetési felszólításnak. 

Érdemes egy konkrét példával is illusztrálni a szituációt: ha a cégbe felvett új munkavállaló nem 
adja le a bérszámfejtési osztályon az említett igazolást és tartozása van, akkor a végrehajtó előbb-
utóbb realizálni fogja, hogy nem érkezik be a munkavállalótól a levonandó összeg. Ilyenkor a kö-
vetkező lépésként a végrehajtó lekéri az Egészségbiztosítási Pénztártól az adós munkáltatójának 
adatait, akit egy-két napon belül felszólítanak a letiltás foganatosítására. Ezt követően, ha nem si-
kerül rendezni az ügyet, akkor nagyjából az egy hónapnyi türelmi idő letelte után a munkáltatóval 
szemben már megindulhat a rendbírság bíróság általi kiszabása.  

„Érdemes mindent pontosan és határidőre elkészítenie a cég bérszámfejtési osztályának, mivel ha 
akadályoztatásnak minősül a munkáltató részéről a letiltás foganatosításának mellőzése, akkor a 
vállalkozást és az ügyvezetőt is akár 500 ezer forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezhetik” – 
figyelmeztetett a Crowe FST szakembere. 

forrás: https://adozona.hu/altalanos/Akar_felmillios_birsagot_is_fizethet_a_munk_XIFX63#rss 

VOSZ Pénzügyi szekció / Illy Katalin 

 

https://adozona.hu/altalanos/Akar_felmillios_birsagot_is_fizethet_a_munk_XIFX63#rss
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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 
 

 


