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Meghívó
Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok
ünnepélyes nyitó eseményére
Tisztelt Vállalkozó Társunk!
A 2017 decemberében megalakult Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos
Érdekképviseleti Szövetsége (KÖZÉSZ), valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) közös rendezvénysorozattal ismerteti a nyugdíjas szövetkezetekben
rejlő lehetőségeket, az alakításukhoz és működtetésükhöz minden szükséges szakmai és
gyakorlati információ megosztásával. A Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok tájékoztató
fórumainak a megyeszékhelyek adnak otthont.
Szeretettel várjuk Önt az ünnepélyes megnyitóra.
IDŐPONT: 2018. január 18. (csütörtök) 10:00 – 12:00
HELYSZÍN: Premier Kultcafé (1085 Budapest, Üllői út 2-4.)
Bízunk abban, hogy elfogadja meghívásunkat és részvételével méltó helyre emeli a
rendezvény által betölteni kívánt célokat.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a következő linken
várunk: FILL OUT FORM
(Vagy a szakmainapok@kozesz.hu e-mail címre a helyszín megjelölésével is jelezhető.)
Parkolni legközelebb a Pollack Mihály téri Mélygarázsban lehet (http://pollackgarazs.hu/).

Tisztelettel:

Dávid Ferenc sk.
főtitkár
VOSZ

Turi Dénes sk.
elnök
KÖZÉSZ
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Mi mennyi 2018-ban?
Munkabérek, illetmények, nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások, támogatások, keresetpótló
juttatás, munkaadók és munkavállalók által fizetendő közterhek, adósávok,
adókedvezmények.
A táblázat mellékletben csatolva!
Illy Katalin / pénzügyi szekció
forrás: http://www.kormanyhivatal.hu

Családi adókedvezmény 2018
írta: Horváth Zsolt munkaügyi szakértő

Új év, új szabályok, és sok új teendő! A családosok már megszokhatták, hogy minden év
elején nyilatkozatot kell leadniuk a munkáltatójuk felé, ha szeretnék a családi adókedvezményt érvényesíteni. Idén sincs ez másképp, és sok újdonságot e tekintetben nem hozott
az újév, mivel a szabályok nem sokat változtak tavaly óta.
A legfontosabb változás talán az, hogy a kétgyermekesek 2018-ban havonta és gyermekenként nettó 2.500 Ft-tal több kedvezményt tudnak érvényesíteni az adóköteles jövedelmükből, és így a nettó bérük emelkedik.
Na de nézzük a konkrét számokat!
A családi adókedvezmény 2018-ban – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén 66.670 Ft, kettő
eltartott esetén 116.670 Ft, három vagy annál több eltartott esetén 220.000 Ft. Ez a
nettó bérben egy eltartott esetén 10.000 Ft-ot, kettő eltartott esetén 17.500 Ft-ot, három
vagy annál több eltartott esetén 33.000 Ft-ot jelent kedvezményezett eltartottanként.
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Persze az igényésnél fontos tudnunk, hogy ki számít kedvezményezett eltartottnak, és ki az
eltartott, mivel egy rossz nyilatkozattétel miatt akár adóhátralékunk is keletkezhet, ráadásul
ilyenkor az ezzel járó 12%-os bírsággal is számolnunk kell.







Kedvezményezett eltartottnak minősül:
akire tekintettel a magánszemély belföldön családi pótlékra jogosult,
aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
a rokkantsági járadékban részesülő személy,
a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján),
a bíróság döntése, egyezség, a családi pótlék folyósítójánál tett közös nyilatkozat alapján
közösen felügyelt gyermek mindkét szülőnél, valamint a szülők házastársainál is.

Eltartottnak minősül:
 a kedvezményezett eltartott,
 az, aki a családtámogatási törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása
szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után
o nem családi pótlékot állapítanak meg (pl. rokkantsági járadékot folyósítanak),
o családi pótlékot nem állapítanak meg (pl. magzat esetében),
o vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja (pl. tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék esetében)
A kétgyermekesek figyelmét külön felhívnám arra az esetre, amikor a nagyobbik eltartott
már egy olyan 18 évnél idősebb gyermek, aki felsőoktatási intézményben első akkreditált
felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben
részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
Ebben az esetben ugyanis az eltartottak száma kettő. És bár csak egy kedvezményezett
eltartott után lehet igényelni a családi adókedvezményt, de a két eltartottra vonatkozó
116.670 Ft összegben.
Erre mindenképp érdemes odafigyelni, hiszen ez havonta nettó 7.500 Ft-tal jelent többet,
mintha csak egy gyermek után kérnénk a kedvezményt.
Bár sok-sok éve működik a családi adókedvezmény intézménye, és igen részletes kitöltési
útmutató található a nyilatkozat után, azért továbbra is mindenkinek javaslom, hogyha elakadnának a nyilatkozat kitöltésében, inkább kérjék szakember segítségét.
Forrás: munkaugyerthetoen.blog.hu
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Eszközbeszerzésre pályázhatnak januárban a pest megyei
vállalkozások!
Megjelent a pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató
pályázati felhívás 4,5 milliárd keretösszeggel – jelentette be Rákossy Balázs európai uniós
források felhasználásért felelős államtitkár. A támogatási kérelmeket január 31-től lehet
beadni a kormány a Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási
programjának 2017. évi ötödik pályázati kiírására.
A pályázat keretében maximum 60 millió Ft értékben van lehetőség, maximum 55%-os
támogatást igényelni új, a pályázó vállalkozás tevékenységéhez illeszkedő eszközök - pl.:
különösen a gyártósor, gépsor, informatikai eszköz, a termékek tárolására, illetve
anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszköz - beszerzésére, amennyiben azok a termékelőállítását vagy szolgáltatásnyújtását közvetlenül szolgálják.
Figyelem: csak igazoltan 365 napja pest megyei székhelyű vállalkozások pályázhatnak
pest megyei megvalósítási helyekkel, budapesti vállalkozások nem pályázhatnak!
A pályázat keretében az új eszközök beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzések, valamint információs technológia-fejlesztések is elszámolhatók.

Forrás: NLC Consulting Group

Jelentkezzen a pályázati előminősítésre!
További információ
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Értékesítési trendek – 2018
Kezelési útmutató a tudatos vásárlóhoz

Tisztelt Partnerünk!
Örömmel értesítjük, hogy a VOSZ tagjaként, partnereként a Piac & Profit Értékesítési
trendek - 2018 konferenciára egyedi, kedvezményes részvételt biztosítunk, ugyanis a
VOSZ a Piac & Profit konferenciák állandó Szakmai partnere.
A konferencia kedvezményes részvételi díja: 12.000 Ft+Áfa
Kérjük, a regisztrációkor a kedvezmények közül ezt jelölje meg: VOSZ kedvezmény
Időpont: 2018. január 18. 9.30–17.00
Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont, Szentmihályi út 17.
Hol találjuk őket? Hogyan szólíthatók meg? Mire érzékenyek?
Tudatos vásárlókra szabott, intelligens értékesítési praktikák
Az egyre tudatosabb, igényes, tájékozott vásárlókat már nem lehet a tegnapi módon
megszólítani, megnyerni. Mivel, hogyan kelthetjük fel az érdeklődésüket? Hol vásárolnak?
Milyen értékek mentén döntenek?
Az értékesítés eredményessége már jobban múlik az értékesítő intelligenciáján, az ügyfél
adatainak ismeretén, mint magának a terméknek az árán, minőségén, márkájának
népszerűségén.
A 2018-ban nyerő értékesítési szemléletmódról, módszerekről,
legfelkészültebb előadóktól hallunk azonnal hasznosítható tudásokat.

praktikákról

a

A konferenciát ajánljuk az üzleti szektor döntéshozóinak, kereskedelmi, ügyfélkapcsolati,
értékesítési vezetőknek, marketingeseknek.
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Program
Regisztráció: 9.00–9.30
9.40–10.00
Az Y- és Z-vásárló természete és igényei.
Előadó: Kurucz Imre kutatási igazgató, NRC (felkérés alatt)
10.00–10.20
Ügyfélélmény, a kötelező cégstratégia. Szeresd az ügyfelet!
Előadó: Szabó Csaba vezérigazgató, Develor
10.20–10.40
Generációk csak a közösségi oldalakon. A Social Media és az értékesítés.
Előadó: Lévai Richárd marketingvezető, RG Stúdió
10.40–11.00
Az értékesítési tudás fejlesztésének legújabb trendjei.
Előadó: Almási Éva tanácsadó, tgréner, MOST (Master of Sales Training)
11.00–11.20
Kezelési útmutató a tudatos, igényes ügyfélhez.
Előadó: Oberfrank Zoltán irodavezető, IAAC
11.20–11.40
Storyselling. A személyes bemutatkozás, találkozás előnyei.
Előadó: Develor
11.40–12.10 Konzultáció az előadókkal, kávészünet
12.10–12.30
Van ideális személyiségű sales-es zseni? A pszichológus értékesítő.
Előadó: Bíró Nóra értékesítési tréner, MOST (Master of Sales Training)
12.30–12.50
Hideghívás és személyre szabottság eredményesen?
Előadó: Földi Miklós Dániel szakértő, Vállalkozások Fóruma
12.50–13.10
Még mindig az ár visz mindent? Nyerő árképzési praktikák. Hogyan érjük el, hogy a
drágább termék vonzóbb legyen?
Előadó: Oberfrank Zoltán irodavezető, IAAC
13.10–13.25
Ügyfélről adatok szerzése, elemzése és használata. E nélkül nem megy?
Előadó: Opten Informatikai Kft.
13.25–14.00 Konzultáció az előadókkal, ebédszünet
14.00–14.30
Készülj fel az ügyfél személyiségére. Kilenc típus, különböző kommunikáció.
Előadó: Valló Ágnes pszichoterapeuta, tréner (felkérés alatt)
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14.30–14.50
Értékesítés a legújabb technológiákkal a háttérben.
Előadó: egyeztetés alatt
14.50–15.10
Új ügyfél szerzése hatékonyan. CRM-mel a legkönnyebb?
Előadó: Jagodics Tamás ügyvezető, Cégmenedzser Kft.
15.10–15.30
Felkészülés az ügyfélből.
Előadó: Békési Gábor HR Partner, executive coach, VVI (Vállalati Vitalitás Index)
15.30–15.50
Hírlevél, adatbázis használata a GDPR szorításában.
Előadó: egyeztetés alatt
16.00–16.50
Különprogram: Networking
A Piac & Profit Klub Networking programja a résztvevők számára. Kapcsolatépítés. Plenáris bemutatkozás, névjegycsomag, kötetlen beszélgetés.
Siessenek a regisztrációval, mert a Networking program résztvevői létszáma limitált!
Részletesebb információk a konferenciáról
További felvilágosítás és információ:
Tel. : (1) 239 – 9597
E-mail: konferencia@piacesprofit.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
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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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