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Ipar 4.0 mintagyárak kiemelt projekt  
Csatlakozzon ön is az ipar jövőjéhez! 
 
Az újonnan alakult Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fő fel-
adatának tekinti, hogy a kormányzati eszközök segítségével segítse, a 
magyar vállalatok és vállalkozások versenyképességének növelését. 
  
Ennek egyik fontos eleme a modern technológiák adaptációja, és ezen belül a digitális esz-
közök széles körű használata.   
Az ipari termelés digitalizációja – Ipar 4.0 – kiemelten fontos terület. A terület újszerűsége  
miatt külön felkészítési programot indított a kormány a KKV-k számára (GINOP 1.1.3 Ter-
melő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében Ipar 4.0 minta-
alkalmazások kialakítása), hogy megismerjék és felkészüljenek az Ipar 4.0 technológiai fej-
lesztés lehetőségeire, és azt időben ki tudják használni.  
 
A jövőre kiírt KKV modernizációs programok azon KKV-k számára lesznek elérhetőek,  
akik a felkészítési programban eredményesen vettek részt és Ipar 4.0 minősítést sze-
reztek. 

 

Mit nyerhet az Ön vállalkozása a program elvégzésével? 

 Csökkentheti működési költségeit. 
 Fokozhatja termelékenységét, csökkentheti a passzív termelési időket. 
 Növelheti a versenyképességét. 
 Beszállítói minősítéseknek felelhet meg. 
 Új piacokra léphet. 

Készüljön fel okosan ipar 4.0 átállására:  

Milyen szolgáltatásokat kínál az Ipar 4.0 Program az ön vállalkozása számára?  

 Minden fejlesztés onnan indul, hogy tisztában van folyamatai jelenlegi működésével 
: Lépjen be a programba és töltse ki az Ipar 4.0 érettségi kérdőívét! 

 Mit jelenthet az ipar 4.0 egy már működő gyárban? : Látogass meg az 5 mintagyárunk 
és egy technológiai központunkat. 

  Gyűjtsön ötleteket és fordítsa át az ipar 4.0 –t saját vállalkozására! 

 Egyedül nehéz belevágni bármilyen fejlesztésbe. Minden vállalkozásnak saját Ipar 
4.0 folyamatfejlesztési tanácsadója segít, hogy ne csak robotokban, hanem folyama-
tokban is gondolkozzunk. 

 Tanuljon a mintagyárak hibáiból! Jöjjön el az általuk tartott workshopokra, ahol saját 
tervezési, bevezetési tanulságait ismerhetik meg!  

 Vajon figyelembe vette, hogy ezeket a technológiákat emberi környezetbe is bele kell 
illeszteni?  
Tanulja meg és készítse el projekt és változásmenedzsment alapokon azt a tervet, 
ami biztosítja a változások hatékony bevezetését!  

https://www.ipar4.hu/hu/page/tudasbazis-ipar-4-0-erettsegi-modell
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A program főbb állomásai: 

. 

Praktikus tudnivalók, ha belevág a programba: 

 Mennyi ideig tart a program?  
 A demonstrációk látogatása átlagosan 1-1,5 hónapot, a teljes program pedig 4-6 hó-

napot vesz igénybe 
 Mennyi ideig kell nélkülözniük önt  a munkahelyén? 
 A teljes program kb. nettó 60 óra, azaz 1,5 hét   
 Hányan jöhetnek az egyes eseményekre?  
 Minden szakmai érdeklődőt szívesen látunk 
 Mennyibe kerül önnek? 
 A program ingyenes! 

Induljon el az Ipar 4.0 fejlesztés útján – 

regisztráljon honlapunkon személyesen, és regisztrálja cégét is, 

Ha több információra vágyik a programmal kapcsoltban, 

 olvassa el részletes tájékoztatónkat! 

további részletek a program web helyén www.ipar4.hu érhetők el.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ipar4.hu/login
https://ipar4.hu/medias/47/ipar4.0ismerteto2018-05.pdf
http://www.ipar4.hu/
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Brandépítés  – 2018 

Híres legyél, ne hírhedt! 

 
Időpont: 2018. december 13. csütörtök. 9.30 –16.30 

Helyszín: Budapest, The Experience Center,  

Szentmihályi út 171. 3. emeleti konferenciaterem 

 
A trendi brand 2018-ban is a bevételnövelésről szól, csak másként. Ha nem figyelünk 
oda, pillanatok alatt elromlik a hírünk. 

Earlybird kedvezménnyel indulunk! 

 
Miről szólunk? 

Brand a lelke mindennek! Különösen a mai világban, ahol a szabad véleménynyilvánítás 
terepe az internettel, social mediával rendkívüli méretűvé és összetetté vált. Ahol a 
szubjektív érzések, és tapasztalatok könnyen felülírják a tényeket, adatokat. A cégek 
vezetőinek, arcainak kommunikációs szakembereinek, de valamennyi munkatársnak meg 
kell tanulnia nem csak a brandet építeni, ami az egyik legfontosabb bevételszerző érték, 
hanem megtartani, figyelni, óvni védeni is. 

Ismerje meg a legjobb szakértő előadóink jóvoltából a sikerességhez nélkülözhetetlen 
brandépítési, megtartási technikákat. 
 

Kinek szólunk? 

Várjuk a cégvezetőket, döntéshozókat, a PR-, és kommunikációs szakembereket, marke-
tingvezetőket! 
 

Kiemelt témák 

 A trendi brand 2018-ban. 
 A brand lényege akkor is az ügyfélszerzés marad. 
 Employer branding. Munkavállaló-megtartó tippek. 
 Branded stories. Tanulj másoktól! 
 Add elő magad! Meg lehet tanulni! 
 A szerepléssel járó stressz leküzdésének technikái. 
 Híres vagy hírhedt akarsz lenni? Nem mindegy! 
 Így építsd a márkád a social mediában! 
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 A sajtó ítéletének lélektana. 
 A PR felértékelődésének korszakát éljük. 
 Készülj fel a kríziskommunikációra! 
 A kommenteket tessék komolyan venni! 
 Hogyan terjednek a pletykák? Jóra is lehet használni. 
 Az etikus üzleti magatartás felértékelődése. 
 Az érzelmi intelligencia mindent visz. 

Felkért előadók 

Borbély László executive coach, tréner (SPA Tudásbázis Kft.) Bőhm Kornél tagozatvezető 
(MPRSZ Kríziskommunikáció), Demcsák Mária az Üzleti Etikai Díj alapítója, Ferling József 
alapító (Ferling Ügynökség), Jagodics Tamás (Cégmenedzser Kft.), Kádár Balázs tagozat-
vezető (MPRSZ Employer Branding), Kovács Eszter ügyvezető (Skilltogo Kft.), Mészáros 
Róbert branding tanácsadó (Brandbirds), Mezriczky László vállalati kommunikációs szak-
értő (Inspiro Consulting Kft.), Serényi János ügyvezető (Értéktrend Kft.), Szvetelszky Zsu-
zsa pletykakutató (Inspiro Consulting Kft.), Tóth Tamás ügyvezető partner (Personal 
branding Institute) 
 

Részletes program és regisztráció 

 
 
 
 
 
 

 

Számlázás az online kereskedelemben 

 

Az ünnepek közeledtével, az ajándékvásárlási lázban égve is szem-
betűnő, hogy az online kereskedelem aránya egyre nő. A Magyar 
Posta és a futárcégek folyamatosan figyelmeztetnek az időben tör-
ténő rendelésre, hogy ne legyen senkinek rossz élménye a fa alatt. 
Ám még más fontos dolgokra is oda kell figyelnünk, például, hogy 
mindig kapjunk számlát, nyugtát a megrendelt termékről, hiszen sok-
szor ez a garancia egy felmerülő probléma esetén. 

 Tehát felmerülhet a kérdést, van-e eltérés a számlázásban, nyugtaadásban a hagyomá-
nyos kiskereskedelemhez képest?  Más-e a folyamat, ha futárszolgálatos kiszállításról van 
szó, vagy ha átvételi ponton vesszük át a terméket? 

Online kereskedelemről (e-kereskedelemről) akkor beszélünk, ha internetes kapcsolat van 
a vevő és az eladó között, legalább a vásárlási folyamat egyik szakaszában, például ha a 
fizetés online módon történik. Ebben még az országhatárok sem jelentenek akadályt. 

 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/brandepites-2018/?utm_source=68948-konferencia%20szegment%C3%A1lt%20lista%20&utm_campaign=494097-GDPR%20-%20finisben%201.%20kik%C3%BCld%C3%A9s%20teljes%20list%C3%A1ra&utm_medium=12055-email&utm_content=11.09.%201.%20Brand%C3%A9p%C3%ADtes
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Számlát kell adni, vagy elég a nyugta? 

Mentesül a számlakibocsátás alól az eladó az online kereskedelemben, ha előlegről van 
szó, és az nem éri el a 900 ezer forintot, illetve ha nem adóalany vagy jogi személy fizeti 
azt, valamint nem kér róla számlát. A számlakibocsátás alól mentesül az eladó akkor is, ha 
az ellenértéket legkésőbb a teljesítés időpontjáig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fize-
tési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő fizetési eszközzel kiegyenlítette a nem adóalany vevő. 
Nyugtát ebben az esetben is kell adni. Például, ha az interneten megrendelt árut a vevő egy 
bemutatóteremben veszi át, és itt fizet például készpénzzel (vagy bankkártyával), számlát 
pedig nem kér. De, a nyugta adása kötelező! 

Az online kiskereskedelmet az online pénztárgépek kötelezettségéről szóló rendeletben a 
kivételek közé sorolják, tehát ha nem nyílt árusítást végző üzletben adják át az árut, akkor 
nem kötelesek pénztárgépes nyugtaadásra. Tehát online üzletben nem kell pénztárgépet 
üzemeltetni. 

 
Hogyan történik az áru átvétele 

Ha banki átutalással előre (és nem készpénzzel) fizeti a vevő a terméket, akkor számlát kell 
adni. 

A teljesítési időpont meghatározása postai kézbesítéskor kicsit bonyolultabb. Teljesítés –
áfa-fizetési kötelezettség keletkezése szerint- akkor történik, amikor az ügylet tényállássze-
rűen megvalósul, ez az online kereskedelemben a termék birtokba adását jelenti. A jogi 
értelemben történő átadás, azaz postára adás is ide tartozik. Azaz a teljesítési időpont a 
futárszolgálatnak, postának történő átadás. Elképzelhető, hogy van olyan okmány, megál-
lapodás a felek között, amely szerint a birtokba adás a vevő általi átvételkor történik meg. 
Ebben az esetben természetesen ez lesz a teljesítési időpont. 

Ha a teljesítés ideje a postára adás napja, és a fizetés nem történik meg ezen napig, akkor 
szintén számlát kell majd adnia az eladónak. 

Ha az online kereskedelem során – egy megállapodás alapján- a teljesítés ideje a vevő általi 
átvétel, és ekkor fizet a vevő, akkor egyidejű az átvétel és a fizetés, de nem a kereskedő, 
hanem a posta vagy a futárcég kapja az ellenértéket, a kereskedő csak később. Tehát ilyen-
kor az eladónak szintén számlát kell kiállítania, és ezzel a számlával kell érkeznie a vevőhöz 
a terméknek. Megoldás lehet, ha meghatalmazza az eladó a kézbesítőt a számla nevében 
történő kiállítására, amely szólhat egy bizonyos ügyletre, vagy lehet általános érvényű 
is.  Az áfa-törvény ugyanis megengedi ezt is, mindössze az szükséges hozzá, hogy írásban 
megegyezzenek erről előtte. 

 

forrás.vallalkozo.info 
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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 
 

 


