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Jelölési és pályázati felhívás

Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Beküldési határidő: 2016. augusztus 15!

Szövetségünk életében – Alapszabályunknak megfelelően – ez év december 2án (pénteken) a Magyar Vállalkozók Napján immár tizennyolcadik alkalommal
kerül sor ünnepi rendezvénysorozaton belül az Év Vállalkozója Díjak
átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Művészetek Palotájában
kerül megrendezésre.
Hagyományainknak megfelelően, az országos Év Vállalkozója Díjak mellett – az
előző évek sikerére, valamint Szövetségünk elfogadott éves célkitűzéseire
tekintettel – idén is meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei
elnökségeinek szervezésében a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjak
pályázatai.
A díjat kizárólag olyan gazdasági szakember - vállalkozó, cégtulajdonos,
vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, akinek a gazdasági és
közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint
vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága
példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom
minden tagja számára.
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I.
Év Vállalkozója Díj
Az országos előterjesztések keretei és szabályai:
A VOSZ területi szervezetei, szakmai szekciói, valamint társszervezetei részéről
ebben az évben is
-

megyénként maximum 2 fő, (Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet:
4 fő),
szekciónként maximum 1 fő,
a VOSZ-hoz csatlakozott Szövetségek (szervezetek) részéről 1-1 fő
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részéről 2 fő
más gazdasági, hivatásrendi, szakmai kamara részéről (1-1 fő)

mint vállalkozás vezetője, tulajdonosa, esetleg management tagja terjeszthető
fel a kitüntető díjra.
A díjra jelölt személyeknek Szövetségünk Alapszabálya 10.2. pontjában leírt
előírásainak meg kell felelnie! Fontos kitüntetési feltétel, hogy az előterjesztett
természetes személy és az általa képviselt vállalkozás (szervezet) a
VOSZ céljait elfogadja és támogassa és lehetőleg a VOSZ tagja legyen!
Pályázat benyújtására maga a vállalkozó (munkáltató; vállalkozás vezetője,
tulajdonosa) is jogosult. A pályázati felhívás megjelenik a szövetség honlapján,
a VOSZ Hírekben, valamint a VOSZ Hírlevélben is.
A díj odaítéléséről az országos Elnökség dönt.
II.
Megyei, Regionális Év Vállalkozója Díj
A 2016. évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozóink minél nagyobb
körű elismerése érdekében, az ismert 4 alapkategóriában (ipar, kereskedelem,
mezőgazdaság, szolgáltatás) és tetszőlegesen választható „alkategóriákban”
(szakmai területek, tevékenységi körök szerint) hirdetjük meg a Megyei
(Regionális) Év Vállalkozója Díjak pályázatait.
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Konkrét példákkal: ebben az évben is a „Megyei Év Vállalkozója” helyett pl. „Az
Év Iparvállalata Nógrád megyében”, „Az Év Kereskedője Szabolcs-SzatmárBereg megyében”, „Az Év Termelő Vállalkozója a közép-magyarországi régióban,
„Az Év biztonságtechnikai szolgáltatója Békés megyében", Az Év Borásza Heves
megyében”, „Az Év Szőlőtermelője Tolna megyében”, stb. jelenik meg.
Lehetőség van – a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére
is. A díjazottak száma legalább 2 fő, legfeljebb 10 fő lehet. A díjak
egyediségének és értékének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy

kategóriánként 1 díj kerüljön átadásra. A díjak átadására az adott megyében
kerül sor, a területi VOSZ szervezetek szervezésében. A Megyei (Regionális) Év
Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek hasonlóak az országos Év Vállalkozója
Díj feltételeivel (alapszabály 10.3. pont).
Az előírt feltételek megléte esetén az illetékes Megyei (regionális) elnökség dönt
a díj odaítéléséről, amelyet - az Év Vállalkozója díjak előterjesztéseivel együtt az országos Elnökség hagy jóvá.
III.
További fontos szervezési feladatok, határidők
Az előterjesztések leadási határideje (az írásos indoklással együtt) – az Elnökség határozata alapján - legkésőbb 2016. augusztus 15. napja. A jelöléseket első sorban e-mail útján kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére (center@vosz.hu).

Budapest, 2016. május 24.

Dr. Dávid Ferenc s.k.
főtitkár

Perlusz László s.k.
ügyvezető igazgató
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MEGHÍVÓ
Bürokrácia Csökkentési Program
Országos Konferencia sorozat –
Tisztelt Hölgyem/ Uram!
Tájékoztatom, hogy 2016. április 15-től országos konferenciasorozat indul "A vállalati szektorhoz
kapcsolódó közigazgatási bürokráciacsökkentési program kidolgozása" című Európai Uniós projekt
keretében a Miniszterelnökség és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alkotta konzorcium
szervezésében, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségével (VOSZ) együttműködve.

A műhelymunkával egybekötött konferenciasorozat keretében a részt vevő állami vezetők tájékoztatást adnak
a bürokrácia csökkentés érdekében eddig tett intézkedésekről. A vállalkozók javaslatait kérik a további
bürokratikus-, adminisztrációs terhek csökkentésére. A résztvevők szakmai előadások formájában
megismerkedhetnek továbbá a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal (GINOP), valamint a
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programmal (KÖFOP).

A soron következő konferenciák időpontjai és helyszínei:
2016.05.31. 9.00 - Szekszárd
Házigazda: Tolna Megyei Kormányhivatal
A rendezvény helyszíne: Vármegyeháza Díszterme, 7100 Szekszárd, Béla király tér 1.
A programon történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük a rendezvényen részt venni kívánó
vezetők és munkatársaik nevét és elérhetőségét a http://www.vallalkozo.info/szekszard/vallalkozoiburokraciacsokkentes-szekszard címen 2016. május 28-ig visszaigazolni szíveskedjenek.

2016. június 02. 09.00 – Kaposvár
Házigazda: Somogy Megyei Kormányhivatal,
Helyszín: 7400. Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.
A programon történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük a rendezvényen részt venni kívánó
vezetők és munkatársaik nevét és elérhetőségét a http://www.vallalkozo.info/kaposvar/vallalkozoiburokraciacsokkentes-kaposvar címen 2016. május 31-ig visszaigazolni szíveskedjenek

2016. június 03. 09.00.- Pápa
Házigazda: Polgármesteri Hivatal
Helyszín: 8500. Pápa, Fő utca 5.A programon történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük a
rendezvényen részt venni kívánó vezetők és munkatársaik nevét és elérhetőségét a
http://www.vallalkozo.info/papa/vallalkozoi-burokraciacsokkentes-papa
címen
2016.
június
01-ig
visszaigazolni szíveskedjenek.
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Meghívó
Zambia bemutatkozik

Szakmai Fórum

Tisztelettel meghívjuk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szubszahara Szakmai
Osztálya elnökségének szervezésében és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Szubszaharai Tagozatának szakmai támogatásával megrendezésre kerülő szakmai
fórumra gazdasági, kereskedelmi együttműködési lehetőségek a magyar
vállalkozások számára.
Időpont: 2016. május 30. 10.00 - 12.30
Helyszín: BKIK Székház 1016 Budapest Krisztina krt. 99. VII. emelet Széchenyi terem

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát kérjük 2016. május 28-ig jelezze a kovacs.aron@bkik.hu címen.

Tervezett program:
10:00-10:10 dr. Kiss Zoltán BKIK Elnöke, köszöntő
10:10-10:30 H.E. Bwalya S.K. Chiti.Zambia nagykövete
Zambia - nyitás Magyarország felé
10:30-10:50 Simkó Gyula, Zambia Magyarországi tiszteletbeli konzulja
Zambiai gazdasági lehetőségek bemutatása szektorálisan
10:50-11:10 Balogh Sándor elnök, Magyar - Afrika Társaság
11:10-11:20 Mazár Ferenc elnök, BKIK Szub Szahara Szakmai Osztály
11:20-12:00 Kérdések, válaszok, egyeztetés az előadókkal
12:00-12:30 Büféebéd
A rendezvény nyelve: angol-magyar, tolmácsolást biztosítunk.
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China Smart Expo 2016 –
Az üzleti siker Kínából érkezik

Idén 5. alkalommal rendezik meg a China Smart Expo-t. 2016 június 13-15. között a The
Experience Center (TEC) épületében, Budapesten, a Szentmihályi út 171-ben kerül
megrendezésre a három napos kiállítás, vásár és konferencia programsorozat. Kína 10
tartományából, több száz kínai kiállító érkezik hazánkba, közel 30 000 termékkel, hogy
partneri együttműködést kínáljon kis- és nagyvállallatoknak, hogy ők is részesedhessenek
a világ legdinamikusabban fejlődő gazdaságának eredményeiből. Ezek a cégek a kínai
állam által szavatolt minősítéssel rendelkeznek és garantáltan első osztályú termékeket
forgalmaznak. A kiállítás idei legfőbb célja, hogy a kiállítók, kereskedők megtalálják a China
Smart Expo szolgáltatásain keresztül azokat a gyártókat vagy közép-európai és magyar
vállalkozásokat, amelyek hosszú távon biztos partnereik, illetve márkaképviselőjük lehet
Magyarországon, a kelet-európai régióban, vagy akár egész Európában.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Az online regisztráció
után lehetősége van az érdeklődőknek a kiválasztott partnerrel tárgyalási időpont
egyeztetésre. Érdemes időben online regisztrálni, mert így nagyobb eséllyel tudnak a
szervezők ingyen kínai tolmácsot biztosítani a jelentkezőknek. Még egy jó hír: a kiállítás
szervezője az expo VIP kiállítójával kötött ügylet Kínából érkező első szállítmánya első
konténerének szállítási díját átvállalja. Szakembereik tanácsadással, adminisztrációs
feladatok átvállalásával segítik a hazai vállalkozókat a szállítási, vámkezelési és logisztikai
folyamatok lebonyolításában. A kialakított kedvező pénzügyi konstrukciókkal pedig könnyen
tervezhetővé válik az elindulás és a terjeszkedés finanszírozása.
A CECZ által létrehozott Project Center szolgáltatásai által akár európai terjesztési
központtá is válhat minden kis- és középvállalkozás, amely csatlakozik a Kínai
Kereskedelmi Minisztérium és a CECZ által létrehozott speciális kereskedelmi övezeti üzleti
modellhez.

Hogyan lehet regisztrálni a kiállításra? A www.chinasmartexpo.com webcímen.
Többé már nem kell Kínáig utazni egy kivételes üzleti lehetőségért.
Részletesebben is tájékozódhat az China Smart Expo nyújtotta üzleti előnyökről:
https://www.youtube.com/c/chinasmartexpo
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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.
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Vállalkozói tanácsadás
Közép-magyarországi régió
1054 Budapest, Hold utca 21. IV. emelet – VOSZ iroda

Vállalkozói tanácsadás

call center: +36 -1/486-1800,

Észak-alföldi régió

e-mail: info@vallalkozo.info

4025 Debrecen Iskola utca 3. fszt. – VOSZ iroda

web: www.vallalkozo.info

call center: +36 -1/486-1800, e-mail:
info@vallalkozo.info

ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra
Vállalkozói tanácsadás
Közép-dunántúli régió
8000 Székesfehérvár Gyümölcs utca 18.- VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800, e-mail:
info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra
Vállalkozói tanácsadás

web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra
Vállalkozói tanácsadás
Észak-magyarországi régió
3300 Eger Trinitárius utca 1. 2. em. – VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800, e-mail:
info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra

Dél-dunántúli régió
7621 Pécs Király utca 42.- VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800, e-mail:
info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra

Vállalkozói tanácsadás
Nyugat-Dunántúli régió
9023 Győr Magyar utca 8. – VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800, e-mail:
info@vallalkozo.info
web: www.vallalkozo.info

Vállalkozói tanácsadás

ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra

Dél-alföldi régió
6726 Szeged Fürj utca 92/B. – VOSZ iroda
call center: +36 -1/486-1800, e-mail:
web: www.vallalkozo.info
ügyfélfogadás: szerda 10-12 óra
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettségvállalásunk 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
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