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Főtitkárt választottak a VOSZ-ban 
 

A VOSZ Elnöksége tegnap megtartott ülésén úgy határozott, hogy Perlusz Lászlót, a 
szervezet ügyvezető igazgatóját választja meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége főtitkárának. Megbízatása 2018. október 1-től a 2021. évi tisztújító 
Küldöttgyűlésig tart. 

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2018. szeptember 13-án Elnökségi 
értekezletet tartott, amelynek első napirendjén a 2018. szeptember 30-ával távozó Dr. Dávid 
Ferenc főtitkár utódjának megválasztása szerepelt. A VOSZ Elnöksége Perlusz Lászlónak, 
a szövetség ügyvezető igazgatójának a megválasztását egyhangúlag támogatta.  

„Rendkívül megtisztelő, hogy a VOSZ vállalkozói közösségét képviselő Elnökség bizalmat 
szavazott nekem és azon leszek, hogy munkámmal továbbra is támogassam a szövetséget 
küldetése teljesítésében, vagyis az érdekvédelem és érdekképviselet területén, a 
szolgáltatások nyújtásában és kulturális missziójában” – mondta Perlusz.  

 

A főtitkári tisztséget október 1-jén átvevő közgazdász 48 éves, 2007 óta dolgozik a VOSZ-
nál és 2009-óta a szervezet ügyvezető igazgatója. 
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GDPR – kifelé a káoszból 

Mindenki másképp csinálja! 

 
Konzultáció kkv-döntéshozók számára 

 
 

Időpont: 2018. szeptember 19. (szerda), 9.00–16.00 

Helyszín: Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum, 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. (Mozibejárat 
2. emelet) 

 
Milyen legyen az egységes, letisztult gyakorlat? Tegyünk rendet együtt! 

A szervezeten belüli megfeleléshez hatékony eszközök, gyors megoldások 

  

 

Miről szólunk? 

Május 25. után úrrá lett a káosz! Téged is idegesített a sok nyilatkoztatás, tájékoztató, felugró 
ablakok, jogszabályokkal telirakott hírlevelek, irdatlan hosszúságúra megváltoztatott szerző-
dések, bennük vállalhatatlan felelősségáthárítások. Hát még az ügyfeleinket!  

Azóta már megszületett az Info törvény módosítása is. Újraértelmezés jön? Majd utána az 
ágazati és szektorális törvénymódosításokkal kezdhetjük elölről? 

Látjuk már adatkezelőként, mekkora a többletteher és a felelősség?  

Egy biztos! A GDPR-rel a munka nem egyszeri. Ha eljön a bizonyítás órája, évekre visszame-
nően, pillanatokat rögzítve egymás után, azonnal bizonyításra készen kell állnunk. A lehetet-
lennel is szembe néztünk? 

A lehetetlen megvalósítására válaszokat adunk a konzultációval egybekötött konferencián.  

Fókuszban a GDPR-komform belső informatikai háttér és adatbiztonsági rendszer.  

Hatékony megoldásokat is felsorakoztatunk! 

 

Kinek hasznos? 

Kis-, közép- és nagyvállalatok döntéshozóinak, marketingeseinek, informatikai vezetőinek, 
adatbázis-kezelőinek, HR-eseknek, adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak. 
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Témáink 

 Újdonságok a hatóság eljárásaiban. A GDPR bírságolásra vonatkozó szabályai. 
 Vegyük komolyan az adatkezelő felelősségét! Felülvizsgálati kötelezettség. Panasz 

esetén bizonyítási teher. Még a túlvilágról is. 
 Szankcionálások az ágazati törvények változása nélkül? Melyik törvényhez igazod-

junk? 
 Túlzások, összevisszaságok a szerződésekben. Tegyünk rendet! 
 Tegyük könnyebbé a GDPR betartását a szervezeten belül! 
 A GDPR-ben megkerülhetetlen adatfeldolgozó. 
 Felkészültünk a papír alapú kötelezettségeinkre is? 
 A felkészülés tesztelésének tapasztalatai. 
 A jogos üzleti érdekekre hivatkozás várható gyakorlata. 
 Rendet tettünk a cégen belül is? Belső dokumentációk. Eszközleltár, adatleltár.  
 Az informatikai háttér. Naprakész és a pillanatonként változó múlt nyilvántartása. Le-

hetetlenségek. 
 Hogyan tovább DM? Csak előzetes hozzájárulással? 
 Ha elvesznek az adatok? Incidensjelentéssel mentesülünk a felelősségre vonástól? 
 Hozzájárulások, letiltások, törlések, fel- és leiratkozások nyilvántartása, tárolása. Ha-

tár a csillagos ég? 

  

 

 

Előadóink 

Gilincsek Szabolcs (GDPR Info), dr. Gondos Orsolya (Horváth és Társai ügyvédi Iroda),Dr. Ferenczi 
Mónika (Bán és Karika Ügyvédi Társulás), Halász Bálint (DIMSZ, Bird&Bird), Hirsch Gábor (IVSZ), dr. 
Horváth Katalin (Sár és Társai Ügyvédi Iroda), Jagodics Tamás (Cégmenedzser Kft.),  dr. Kádár 
Dóra (Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda), dr. Kiss Ernő (NAIH), Kovács Viktor Zoltán (K&H Bank Zrt.), 
Kreutz László (Fellowes Hungary Kft.), Sándor Zsolt András (Gill & Murry), dr. Tálos Dániel (Hor-
váth és Társai Ügyvédi Iroda). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.piacesprofit.hu/t/l/eJO0/20FS/8QP/Hw4/38R/1/1/1
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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 
 

 


