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A VOSZ nem támogatja nagypéntek munkaszüneti nappá 
nyilvánítását 
 

Balog: a gazdaság teljesítménye lehetőséget ad a nagypéntek munkaszüneti nappá 
nyilvánítására 

 
Budapest, 2017. február 9., csütörtök (MTI) - A gazdaság teljesítménye lehetőséget ad a 
nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítására - mondta az emberi erőforrások minisztere 
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) ülésén csütörtökön Budapesten.  

Balog Zoltán emlékeztetett: ilyen kezdeményezés már négy évvel ezelőtt is volt, de a 
feltételek most adottak a változtatásra. 

A miniszter elmondta: az idén tárgyalja majd az Országgyűlés azt az egyéni képviselői 
kezdeményezést, amely szerint már ebben az évben (április 14-én) munkaszüneti nap lenne 
a nagypéntek. 

Ezt a javaslatot már tavaly benyújtották, Balog Zoltán mellett Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is támogatta. 

A tárcavezető szerint az ország hagyományos keresztény kulturális jellegének 
helyreállításában is fontos szerepet játszhat a nagypéntek mint ünnepnap, amely Jézus 
Krisztus halálához kötődik. 

Hangsúlyozta, hogy a családpolitika, a családok megerősítése az egész kormány 
működésének fókuszában áll, ezt egyebek mellett olyan intézkedések bizonyítják mint a 
rezsicsökkentés, a családi otthonteremtési kedvezmény és a családok számára igénybe 
vehető adókedvezmények. 

Az NGTT hat - egyházi, gazdasági, munkavállalói, tudományt képviselő, művészeti, civil - 
oldalból áll, amelyek közül egyedül a gazdasági oldal egyik szereplője, a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) nem támogatta a nagypéntek munkaszüneti 
nappá nyilvánítását. 

Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára közölte: a szervezet nem támogatja a javaslatot, mert az 
20-25 milliárd forint kiesést jelent a gazdaságnak, és véleménye szerint a tervezet nincs 
kellően előkészítve. 

Az NGTT-ülés második felében Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 
foglalkoztatásért és képzésért felelős államtitkára tartott egy összegző előadást a 
szakképzés jelenlegi helyzetéről és eddigi eredményeiről. Az államtitkár egyebek mellett 
felidézte a szakképzési centrumok felállítását, a duális képzés bevezetését, valamint a 
szakgimnáziumi rendszer elindítását. 
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CHINA EXPO PRÁGA 2017 

 
Időpont: 2017. Június 18.-20 

Helyszín: PVA Expo Praha Beranových 667, 199 00 Praha 9 

 

CHINA EXPO PRAGUE kiállítás fő céljai: 

• Kelet –Európai projektek, vállalkozások és befektetések bemutatkozása a kínai ma-
gán és állami szektorban működő vállalatoknak. 

• A jelentkezések alapján a kínai partner  azonos területen érdeklődő vállalkozásokat 
hoz és mutat be, tehát azon cégek, akik megjelennek, kifejezetten az adott 
vállalkozásohoz jönnek.  

• A konferencia mellett egy előadássorozat is megrendezésre kerül,  kínai és cseh üz-
letasszonyok védnökségével, a Cseh és Morva Női Vállalkozók Szövetsége és a Kí-
nai Női Vállalkozók Szövetsége (CAWE) részvételével. 

• A kínai és az európai vállalatok B2B találkozókon vehetik fel a kapcsolatot egymás-
sal, amelyeken új technológiákat, innovációkat, beruházási projekteket és üzleti 
együttműködési lehetőségeket  mutathatnak be egymásnak . 

 China Expo Prague 2017 támogatói:  

A Csehországi Kereskedelmi Kamara 

Cseh Köztársaság Ipari Szövetsége 

Kelet- és Közép-Európai Szakszervezet 

PVA Expo Praha 

Szponzor : 

Wings Travel s.r.o. 

Szervező:  

AECONS s.r.o. azon közép- és nyugat-európai vállalkozóknak kíván segítséget 
nyújtani, akik a  kínai piacra szeretnének bejutni. A munkánk célja, hogy az európai 
cégeket összekössük a megfelelő kínai partnerrel és sikerre vigyük tárgyalásaikat. 

 

Jelentkezés: Réti Krisztina,  retikrisztina@yahoo.com  /  telefon:06302639853 



 

3 

2016.12.13. 

 

Minimálbérek az EU-ban 2017-ben 
• MTI  2017.02.11., 12:08 Frissítve: 2017.02.10., 17:00  

Az alábbi táblázatból megtudhatja az Európai Unió tagállamaiban 2017. január 1-jén irányadó 
nemzeti havi bruttó minimálbérek összegeit. (Ausztriában, Cipruson, Dániában, Finnország-
ban, Olaszországban és Svédországban nincs törvényben rögzített minimálbér.)  

 

 

  Tagállam  bruttó EUR/hó 
1. Luxemburg 1999 
2. Írország 1563 
3. Hollandia 1552 
4. Belgium 1532 
5. Németország 1498 
6. Franciaország 1480 
7. Nagy-Britannia 1397 
8. Spanyolország 826 
9. Szlovénia 805 
10. Málta 736 
11. Görögország 684 
12. Portugália 650 
13. Észtország 470 
14. Lengyelország 453 
15. Szlovákia 435 
16. Horvátország 433 
17. Magyarország 412 
18. Csehország 407 
19-20. Lettország 380 
19-20. Litvánia 380 
21. Románia 275 
22. Bulgária 235 
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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 


