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Közlemény 

A magyar építőipar versenyképességi kérdései a 
tűzvédelmi szakág szemszögéből 

 

 

Az Európai Unió nyugati tagországaihoz mérten Magyarországon az elmaradás a 
tűzvédelem területén hatványozottan jelentkezik. 

 

A felsőfokú tűzvédelmi mérnökképzés az elmúlt 7-8 évben leépült, a szakmai színvonal 
nem felel meg a kor követelményei által támasztott elvárásoknak. Az itt képzett 
szakemberek nem kellően erősítik a tervezők és a kivitelezők munkáját.  

 

A jogszabályalkotás kellően nem biztosítja folyamatosan az új eszközök és tűzvédelmi 
megoldások elterjedését. A 275/2013. számú Kormányrendelet hiányosságai miatt az 
aktív tűzvédelmi eszközök forgalmazói bonyolult, hosszú és költséges eljárásokkal 
kényszerülnek megismételtetni a globális gyártók által már másutt elvégzett vizsgálatokat. 
Ezzel lassítják, bizonytalanná teszik és drágítják a magyar építőipar teljesítményét.  

A megrendelői szemlélet változásaira, és szükségességére is fel kell hívni a figyelmet. 

 

Az üzleti hatékonyság és a tűzvédelem erősítése érdekében az ÉVOSZ Tűzvédelmi 
Tagozatot hozott létre. A tagozat alakuló ülésén több javaslat is megfogalmazódott. 

 

Rövid távon legfontosabb a tűzvédelmi mérnökképzés tervezett beindítása a 
Közszolgálati Egyetemen. Ebben a munkában a nagy tűzvédelmi és építőipari vállalkozások 
részvétele is szükséges a duális mérnökképzés megvalósítása érdekében.  

 

A korszerű felsőfokú képzés beindításával párhuzamosan szükség van egy európai szintű 
kutató- fejlesztői bázis kialakítására, amelyben az új technológiák, megoldások 
fejlesztése, alkalmazási kutatása és oktatása folyhat. Ez a bázis képes lehet a meglévő, de 
Magyarország által sajnálatosan kihasználatlan európai iparági kutató-fejlesztő hálózatba 
csatlakozásra. Ez további fejlődést és forrásbevonást jelentene. A központ a globális 
tűzvédelmi technológiát fejlesztő vállalkozásokon túl a magyar felsőoktatás és az építőipar 
vezető vállalkozásai számára is fontos, mert magas szintű képzési és kutatás-fejlesztési 
feladatok szükségesek a globális versenyképességi célok eléréséhez.  

 

Már rövid távon szükséges a hatékonyság gátjaként szolgáló jogszabályok sürgős 
módosítása. A 275/2013. és 375/2011. számú kormányrendeletek kijavítását el kell végezni 
a szakmai szervezetek több éves kérése szerint.  
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Fontosnak tartjuk a biztosítói szerepvállalás átalakítását. A teljesen formális pénzügyi 
támogatás helyett (vagy mellett) szükség lenne a biztosítási díjak átalakítására a tényleges 
kockázat mértéke szerint. Ez önmagában jelentős segítséget jelentene a korszerű, 
versenyképes technológiák elterjedéséhez.  

 

Fontos a megrendelők piaci szemléletének módosítása. Tényleges 
hatékonyságnövekedést csak a korszerű technológiákat befogadni és alkalmazni képes 
megrendelőktől lehet elvárni. Mivel a megrendelői piacok Magyarországon a 
közbeszerzések a meghatározóak, az építési-beruházási célú ajánlatkérésnek 
kulcsszerepe van.  

forrás: Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 

 

 

 

Magyar-Szerb Üzleti Fórum 

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 

valamint a Vajdasági Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében  

megrendezésre kerülő alábbi szakmai rendezvényre: 

 

Újvidék, 2018. október 25-26. 

 

Helyszín: Újvidék, a Vajdasági Gazdasági Kamara székháza 

Létszám: kb. 90 fő 

Utazás:    különjárati autóbuszokkal 

Szállás: Újvidéken, a Hotel Master**** kétágyas szobáiban 

Ellátás: félpanzió 

Program: előadások és üzleti találkozók a budapesti és a vajdasági kamarák     
  szervezésében 

 

Részvételi díj: 29.800 Ft/fő   kétágyas elhelyezéssel               

Egyágyas felár: 5.500 Ft/fő 

    15.000 Ft/fő rendezett kamarai tagsággal rendelkező   
               jelentkezőknek 

Jelentkezési lap mellékletben csatolva! 
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A részvételi díj tartalmazza:  

buszos utazás, 4* szállodai elhelyezés, félpanziós ellátás, hivatalos programok, 
tolmács, idegenvezető, újvidéki városnézés költségét 

Jelentkezés:         Tomán Edit irodavezető / Trendal utazási iroda  

       edit.toman@trendal.eu    Mobil: 0630 - 211 4093            
            Tel: 220 4847 

Kamarai koordinátor: Dudás Eszter / BKIK   Nemzetközi Kapcsolatok Iroda  

   dudas.eszter@bkik.hu   Tel: 488 - 2035 

Szakmai koordinátor:  Bornemisza Miklós / Nemzetközi és Külgazdasági  

                 Kollégium alelnöke  

      bornemisza@bornemisza.eu   Mobil: 0630 – 592 3596  

 

üdvözlettel: 

                                                                                   Bornemisza Miklós s.k. 

                                                                             alelnök 

                                                             BKIK Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium    

 

 

 

 

 

Okos cég  
Építs sürgősen digitális vállalatot!  
 
 
Időpont: 2018. november 7. (szerda) 9.00–17.00 
Helyszín: Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum, 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. 
(Mozibejárat 2. emelet) 
 
MÉG KEDVEZMÉNNYEL REGISZTRÁLHAT! 
 
A digitális forradalom átvette az uralkodást a gazdaságban. Az automatizálás, a mestersé-
ges intelligencia, az algoritmusok, a komplex rendszerfolyamatok határozzák meg a sikert. 
Az új technológiák a mindennapi üzletvitelben elsöpörték a hagyományost. Az innováció 
minden szinten egyenlő lett a digitalizációval. 
 
Csak az okos cég lehet versenyképes!  
 

mailto:edit.toman@trendal.eu
mailto:dudas.eszter@bkik.hu
mailto:bornemisza@bornemisza.eu
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A versenyt diktáló, piacvezető kis- és nagyvállalatoknál (ipar, agrárium, szolgáltatás) nem 
csak annyi történt, hogy az  üzletvitel, a gyártás, a szolgáltatás technológiai alapokra tevő-
dött át. Ahol a külső-belső folyamatokat, adatokat, szervezeti egységeket összekapcsolták, 
egymással kommunikáló rendszerbe szervezték, ott nagyságrendekkel nőtt a hatékonyság. 
A befektetések megtérülési ideje soha nem látott mértékben lerövidült.  
A digitális forradalom újra osztja a lapokat a piacon! Most nagy eséllyel megelőzhetik a kicsik 
a nagyokat. 
 
Legyen a nyerő ágon az ön cége is! Ne mondjon nemet a kultúraváltásra! 
Okosodjunk együtt a Piac & Profit konferencián! 
 

 

További információ és regisztráció 

 
 
 

 
 
 
Visszatér egy már majdnem elfeledett járulék 

Négy év járulékmentes időszak után jövő évtől újra innovációs járulékot fizethet a 

vállalkozások jelentős része - hívja fel a figyelmet a Niveus Consulting Group. 

2015-től sok cég mentesült az innovációs járulék fizetésének kötelezettsége alól, és kérhette 
vissza a korábban befizetett előleget annak következtében, hogy a mikro- és kisvállalkozási 
méret meghatározásának részletszabályai megváltoztak a vonatkozó jogszabályban - kö-
zölte az MTI-vel Bagdi Lajos, a cég adótanácsadási üzletágának partnere. 

A jövő évtől azonban közülük sokaknak újra számolniuk kell ezzel a kötelezettséggel, míg 
a k+f ráfordításokat továbbra sem lehet figyelembe venni a járulék meghatározásánál. A 
mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok ugyan 2019-től is mentesek 
az innovációs járulék alól, ám azt, hogy mely vállalkozások tartoznak ebbe a körbe, újra a 
2015 előtti szabályok szerint kell majd meghatározni. 

A korábbi évekhez hasonlóan azon vállalkozásokról van szó, amelyeknek a teljes 
foglalkoztatotti létszáma 50-nél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Ezeket a mutatókat az innovációs járu-
lékkötelezettség megállapításához jelenleg csak az adott cégre vonatkozóan kell vizsgálni, 
a jövő évtől azonban újra a kapcsolódó és partnervállalkozásokkal együtt. 

Azon cégeknek lehet 2019-ben innovációs járulékkötelezettségük, amelyeknél a partner- és 
kapcsolódó vállalkozásokkal együtt számolva a foglalkoztatottak létszáma legalább 50 fő, 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/okos-ceg/?utm_source=68948-konferencia%20szegmentált%20lista%20&utm_campaign=487998-GDPR%20-%20finisben%201.%20kiküldés%20teljes%20listára&utm_medium=12055-email&utm_content=10.18.%203%2F1.%20Okos%20cég
https://www.napi.hu/tech/folavattak-a-blackrock-alapkezelo-innovacios-kozpontjat-budapesten.671420.html
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vagy pedig az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg (mindkét érték) elérte vagy meg-
haladta a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget 2016-ban és 2017-ben is. 

Azon vállalkozások, amelyeknél a mutatószámok csak 2016-ban vagy csak 2017-ben, vagy 
egyikben sem haladják meg a határértékeket, továbbra sem kötelesek innovációs járulékot 
fizetni, egészen addig, amíg az összeszámítandó mutatóik két egymást követő évben el 
nem érik a határértékeket - ismertette Bagdi Lajos. 

forrás: napi.hu 2018.10.17. 

Illy Katalin 

VOSZ pénzügyi szekció 

 
 

 

 
 

NAV mentorálási program és tanácsadások 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fővárosi és Pest megyei Igazgatóságaival kötött 
együttműködés alapján a VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete is részese és 
támogatója a NAV mentorálási programjának. Ennek keretében kaptuk a NAV-tól a külön 
mellékletben szereplő anyagokat, melyek felhívják az újonnan alakult vállalkozók figyelmét, 
hogy legyenek részesei az ingyenes segítő programnak, melyben az adózókra, 
vállalkozókra vonatkozó szabályokkal, akár személyesen is, megismertetik a vállalkozókat. 

Mi is javasoljuk mindenkinek, hogy vegyen részt a programokon, mert nem csak a 
könyvelőknek kell adózási, könyvelési, ellenőrzési ismeretekkel rendelkezni, hanem a 
vállalkozás vezetőinek, tulajdonosainak is felkészültnek kell lennie adózási kérdésekben 

 
- NAV Mentor Program – kezdő vállalkozások részére 

 
- Hasznos információk elérhetősége az adókötelezettségek  

           teljesítésének elősegítéséhez  
  

- Amit az adózásról tudni érdemes NAV 2.0 - Társ az adózásban  

 

- A fizetési kedvezmények alapvető szabályai 
 
 
forrás: VOSZ BPMRSZ / NAV 

 
 
 

http://vosz-kmrsz.hu/wp-content/uploads/2018/04/VOSZ_2018_NAV-SRA3_mentorprogram3altalanos_A5szorolapja.pdf
http://vosz-kmrsz.hu/wp-content/uploads/2018/04/VOSZ_Hasznos-információk-elérhetősége-az-adókötelezettségek-teljesítésének-elősegítéséhez.pdf
http://vosz-kmrsz.hu/wp-content/uploads/2018/04/VOSZ_NAV_Mentor_Program___Amit_az_adozasrol_tudni_erdemes.pdf
http://vosz-kmrsz.hu/wp-content/uploads/2018/04/VOSZ_30_A_fizetesi_kedvezmenyek_alapvet__szabalyai_20180111.pdf
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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 
 

 


