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2019 kihívásai – Adó, Cafeteria,  

Munkajog Kkv-k kényszerű bérterhekkel  

 

 

Időpont: 2019. január 17. 9.30–15.30 

Helyszín: Budapest, Experience Center Konferenciaközpont. Szentmihályi út 171. 

 

Ami a SZÉP-kártyán kívül, olcsóbb, mint a bér? Számoljunk együtt! 

Sok előnyös és „érdekes változás. Elmondjuk, hogyan éljünk vele! 

Még pár napig earlybird kedvezménnyel regisztrálhat! 

Miről szólunk? 

A munkaerőhiány miatti gondokat még jobban nehezítő szabályozó-változásokkal indul az újév. 
Elvérzünk, ha nem vagyunk elég okosak és nem használjuk ki a még maradék adócsökkentési 
lehetőségeket. Módosultak az adószabályok, megnyirbálták a cafeteriát, emelkedett a minimálbér. 
A csak tisztességesen alkalmazható túlóráztatáson kívül „érdekes” változtatások vannak a 
gazdaságot érintő jogszabályokban is.  

Némi mozgástere maradt a kkv-knak. Használjuk ki!  

Kiknek szólunk? 

Személyes konzultációval egybekötött konferencián a kkv-döntéshozók azonnal hasznosítható 
információkhoz jutnak költségeik és gazdálkodásuk új hatékonysági pályára kerülése érdekében. 
Szakértőink segítenek felkészülni a 2019-es évre, és a legjobb megoldásokat megtalálni a működés, 
versenyképesség fenntartására.  

 

Témák:  

1. Adótörvény-módosítás. (Kiva, kata, szocho, egyéni kifzetőhellyé válás, csoportos adóalanyiság, 
kedvezőbb lízing, sporttámogatás, lakásáfa, ellenőrzések, minimálbér stb.) 

2. Béresítés helyett! A béren kívüli juttatás újabb megoldásai. (Ami maradt a béresítésen túl. 
Számoljunk!) 

3. Az önkéntes pénztári hozzájárulások adókörnyezete.  

4. Meglepetést okozó törvényváltozások. (A nem ajánlott túlóra, engedélyes külföldi befektetések, 
Számviteli törvény.) 

5. Interaktív fórum. 

 

 

További felvilágosítás és információ: 

Tel.: (1) 239 – 9597. E-mail: konferencia@piacesprofit.hu 

file:///C:/Users/vsiko/AppData/Local/Temp/6/konferencia@piacesprofit.hu
https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/2019-kihivasai-adocafeteriamunkajog/
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„VÁLTSUNK BIZTONSÁGOSRA! – munkavédelem a  
járműiparban elnevezésű projekt 

 

 

Kedves Tagunk/Partnerünk!  
 
  
Ezúton szeretnénk beszámolni egy szakszervezeti és egy munkáltatói érdekképviseleti szervezet 
közötti sikeres együttműködés eredményéről: a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos 
Szövetsége és a Vasas Szakszervezeti Szövetség közös uniós forrásból finanszírozott, „VÁLTSUNK 
BIZTONSÁGOSRA! – munkavédelem a járműiparban elnevezésű projektjéről. A projekt a 
munkahelyi biztonságért és egészségért, a közúti gépjármű és egyéb jármű gyártása ágazatokban 
kíván megfelelő - ágazatspecifikus - tájékoztatást adni a munkavédelmi jogokról és 
kötelezettségekről és segítséget nyújtani ezek érvényesítéséhez, illetve teljesítéséhez. A 
pályázatban vállalt számos kötelezettségeink a munkavédelmi tudásunkat, a munkabiztonság és 
munkaegészség iránti elköteleződésünket kívánja megerősíteni. 
A projekt keretében lehetőségünk van 8 tagunk (kis- és középvállalkozás) számára biztosítani; 
a megvalósításba bevont vállalat oldaláról költségmentesen: 
a MEBIR (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek) 
rendszerszabvány bevezetését, auditra való felkészítését: ISO 45001:2018 munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer kiépítése és szakemberek képzése a munkahelyi 
egészség és biztonság fejlesztése érdekében. 
 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

A vállalat rendelkezzen: 

o a jogszabály előírásainak megfelelően főállású vagy megbízott munkavédelmi szakember-

rel; 

o a jogszabály előírásainak megfelelően főállású vagy megbízott tűzvédelmi szakemberrel; 

o foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásának megbízásáról szóló hatályos szerződéssel; 

o a jogszabály előírásainak megfelelő, hatályos kockázatértékeléssel; 

o a hatályos jogszabályok által előírt munkavédelmi és tűzvédelmi dokumentációkkal; 

o dokumentációval az elmúlt három évben a munkavállalóknak megtartott munka és tűzvé-

delmi oktatásról. 
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o tanúsított ISO9001:2015 és/vagy IATF 16949:2016 szabvány szerinti minőségirányítási 

rendszerrel. 

Előnyként értékeljük: 

o ha a vállalatnál az elmúlt három évben nem történt súlyos munkabaleset; 

o ha a vállalat az elmúlt három évben nem kapott munkavédelmi vagy tűzvédelmi területen 

fellelet hiányosságok vagy mulasztások miatt büntetést; 

o ha a vállalat egy telephellyel rendelkezik, ahol a vállalat vezetője, munkavédelmi és tűzvé-

delmi szakembere közvetlenül részt tud venni a rendszer építésében majd üzemeltetésé-

ben. 

o ha a vállalatnál létezik képviselője a munkavállalóknak. 

o ha a vállalat rendelkezik tanúsított ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányí-

tási rendszerrel. 

 
A vállalat magyarországi telephellyel kell rendelkezzen, amely nem lehet Pest megyében. 

JELENTKEZÉS 
jelentkezési határidő 2019. január 21. 

részvételi szándékukat a gal.petra@majosz.hu e-mail címre küldjék meg; 
elbírálási határidő: 2019. 02.01.   

 
 

JELENTKEZÉS  

 

 

 

 

 

 

mailto:majosz@majosz.hu
mailto:gal.petra@majosz.hu?subject=MEBIR
mailto:gal.petra@majosz.hu?subject=MEBIR
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Évindító pályázatok 
 
 
 
 
 
 

2019 sok lehetőséget rejt magában pályázati szempontból, hiszen már az év elején 
több, nagyobb volumenű támogatásra adható meg kérelem. Ezen cikkünkben szeret-
nénk bemutatni 4 lehetőséget, amellyel különböző területeken támogathatja vállalko-
zását, illetve települését. 

 

Kisfaludy Program – Dunakanyar fejlődéséért 

 

Az előző években elért sikerek után újra meghirdetésre került a Kisfaludy Program, amely 
a kiemelt turisztikai térségek felzárkóztatásáért felelős. 

A Kisfaludy Program 2019-ben célul tűzte ki, hogy a Dunakanyar turisztikai vonzóképessé-
gének növelésében részt vesz, hiszen ebben az évben kiemelt turisztikai térségnek minősí-
tették, így három körös támogatási rendszerrel járul hozzá a szálláshely szolgáltató intéz-
mények fejlesztéséhez és létesítéséhez. 

Első körben a szállodák kerülnek terítékre, esetükben 2019. január 15. és 2019.február 
28. között lehet pályázatot benyújtani. A 3, 4 illetve 5 csillagos intézmények létesítésének 
és korszerűsítésének célja, hogy a Dunakanyar vendégeinek, és vendégéjszakáinak szá-
mát növeljék, ezzel megteremtve a lehetőséget a szállodák folyamatos működésére. 

A támogatás maximum 50%-os finanszírozási hányaddal rendelkezik, összegben ez 1 
és 3 milliárd forint közé tehető. A profitabilitás és a fenntarthatóság jelzők közé tartozik, 
hogy a támogatásból a létesítésen felül még finanszírozható: felújítás, a szállodához tartozó 
vendéglátóhely kialakítása, akadálymentesítés, vagy éppen az energiafelhasználást csök-
kentő beruházások is. 

A későbbiekben válik elérhetővé a második, valamint a harmadik része a programnak, előb-
binél a hoteleket, utóbbinál a panziókat fejleszthetik támogatásból. 

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye te-
rületén 

Egy vállalkozás eszközparkjának elavulása általában a megfelelő tőke hiányához vezethető 
vissza. A megfelelő munkaeszközök hiányában az infrastrukturális felépítése is romlik a 
szervezetnek, így nem csak terjeszkedni nem tud, de még aktuális piaci pozíciójának meg-
tartása is nehezebb és költségesebb, mint versenytársainak. 

Éppen ezért fontos, hogy kiemeljük a mikro-kis- és középvállalkozások eszközberuházása-
inak támogatását, amely célzottan a Pest megyei szervezetekre összpontosít. 
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A támogatás segíti a vállalkozásokat különböző eszközbeszerzésekben, amellyel elérhetik 
a kívánt éves gazdasági növekedést, így megerősítve piaci pozíciójukat. A további előnye 
a fejlesztésnek, hogy ezek révén érhető el az a stabilitás, amely segítik a jelenlegi alkalma-
zottak foglalkoztatását hosszútávon, illetve akár új munkahelyek megteremtésére is lehető-
séget ad. 

Jelen pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vál-
lalkozások termelőeszköz beruházásának támogatása, valamint az ehhez kapcsolódó 
szoftverek, gyártási licencek vagy know-how-k beszerzése is. 

A támogatás mértéke függ a beruházás mértékétől: a kis volumenű fejlesztésre igényel-
hető összeg 10 és 60 millió forint közötti, a nagyobb beruházásokra 60 és 300 millió 
forint közötti összeg pályázható meg, amely Pest megyében kiemelten magas támogatási 
intenzitást jelent, hiszen a projekt akár 55%-a elszámolható költségként. 

 

Építőipari vállalkozások fejlesztése 

 

2019-ben 6 milliárd forint az építőipari vállalkozások támogatására szánt összeg, részle-
tesebb adatokkal februárban jelenik meg a pályázat. 

A tavalyihoz hasonlóan a tervezői szakasztól a kivitelezésig benyújtható a támogatási kére-
lem, amely az építőipari vállalatok modernizációját okozó beruházásokra fordítható. 

A pályázat lehetővé teszi az eszközök, gépek és szoftverek beszerzését pályázati for-
rásból, valamint a beruházási menedzsment fejlesztését segíti elő, amely hosszútávon 
felelős a technológiai innovációért. 

Magyar Falu Program 

Várhatóan februárban jelenik meg az a kiírás, amely 5 ezer fő alatti települések számára 
lehet elérhető, azaz a Magyar Falu Program, amely a kis lélekszámmal rendelkező közsé-
geket és falukat hivatott támogatni. 

Összesen 149 milliárd forintnyi keretösszeget ítéltek meg azoknak a településeknek, ame-
lyek megfelelnek a meghirdetett kritériumoknak. 

Az önkormányzatoknak lehetőségük van különböző területekre befektetni a megszerzett tá-
mogatást, ilyen például a bölcsőde- és óvodafejlesztés, mellékúthálózat fejlesztés, pol-
gármesteri hivatalok felújítása, temetőfejlesztés, sportpályák létesítése, vagy ép-
pen önkormányzati tulajdonú közösségi terek fejlesztése. 

 
 
Amennyiben további kérdése adódna pályázattal kapcsolatban, ide kattintva felteheti. 

 
forrás: vallalkozo.info 

 
 
 
 

mailto:info@gwconsulting.hu
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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


 

7 

2019.01.10. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

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 
 

 


