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„A MUNKÁÉRT!”



• Kedvező gazdasági környezet kialakítása

• Vállalkozások versenyképességének növelése

• Szolgáltatások nyújtása (szolgáltató irodákban Széchenyi kártya, 

VOSZ-BESZ)

• A tagok, a vállalkozások érdekeinek védelme hazai és 

nemzetközi viszonylatban

• Együttműködés más  munkaadó szervezetekkel és egyéb szakmai 

érdekképviseletekkel

A VOSZ CÉLJAI



A VOSZ SZAKMAI ÉS MEGYEI 
SZERVEZETE

• 19 regionális szervezet

megyei és fővárosi VOSZ irodák

• 15 szakmai szekció

kereskedelmi, oktatási, informatikai, ipari, textilipari, 

egészségügyi, közlekedési, pénzügyi, idegenforgalmi,  

turisztikai stb.



TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001

A PROJEKT CÉLJA

• Több szintű (virtuális és tényleges) vállalkozói „fórum” 
létrehozása és működtetése, amely  folyamatos konzultációs 
lehetőséget, információ szolgáltatást biztosít valamennyi már 
működő és induló vállalkozás számára. 

• Valamennyi magyar vállalkozás számára ingyenesen igénybe 
vehető.

• Elősegíti a vállalkozások között lévő együttműködést. 

• Hozzájárul a vállalkozók versenyképességének növeléséhez és 
foglalkoztatási lehetőségeik megerősítéséhez. 



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ELEMEI

1. KÖZVETLEN TANÁCSADÁS MINDEN REGIONÁLIS 
TANÁCSADÓNÁL, VALAMINT VIRTUÁLIS TANÁCSADÁS
5 TÉMÁBAN 5 SZAKTANÁCSADÓVAL

• Adó (adó- és járulék, bevallások, határidők)

• Jog (munkajog, vállalkozások jogi kérdései, gazdasági 

társaságokra vonatkozó jogszabályok)

• Munkavédelem, munkabiztonság (tűzvédelem)

• Pályázat (pályázati lehetőségek, várható pályázatok)

• Pénzügy (finanszírozás, tőkebefektetés)



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ELEMEI

2. RÉGIÓS INFORMÁCIÓS PONTOK LÉTREHOZÁSA VOSZ 
IRODÁKBAN – REGIONÁLIS TANÁCSADÓK

• Budapest, Debrecen, Eger, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr

• Személyes tanácsadás: heti 2x2 órában 16 és 18 óra között
hétfő és szerda vagy kedd és csütörtök) 



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ELEMEI

3. INTERAKTÍV HONLAP LÉTREHOZÁSA

• webes, e-mailes, telefonos tanácskérés a 7 regionális 

tanácsadótól és az 5 szaktanácsadótól (az üzenetet automata 

rögzíti,  feldolgozás után a szaktanácsadóhoz kerül, aki e-mailben ad választ)

• a regisztrálók heti hírlevelet kapnak a projekt eseményekről

• blog felület - GYIK

• 24 órában video hírek

• rendezvények, eseménynaptár

• szabadszavas kereső

• Vállalkozók Virtuális Piactere



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ELEMEI

4. RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

• Vállalkozói fórum
57 helyszínen, megyénként 3 rendezvény kisvárosokban: bemutatjuk és 
megvitatjuk a projekt eredményeit, azonosítjuk a további problémákat, 
kommunikáljuk az aktuális gazdasági eseményeket

• Vállalkozói akadémia
7 régióban 21 helyszínen: stratégia alkotás, üzleti terv készítés, üzleti 
kommunikáció – marketing és protokoll ismeretek – tárgyalástechnika, 
konfliktuskezelés – jogi ismeretek (új Ptk. és munkajog) – munkavédelmi 
ismeretek – pályázati, külpiaci ismeretek, finanszírozás

• Vállalkozói konferencia
7 régióban 21 helyszínen: hiányzó vállalkozói ismeretek pótlása, a 
tanácsadási tapasztalatok feldolgozása (külpiaci sajátosságok, adóváltozások, 
Mt. változások, 2014-2020 ciklus támogatásai, versenyképesség, 
hitellehetőségek stb.)



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ELEMEI

5. VÁLLALKOZÓI FÜZETEK

• Vállalkozási formák (egyéni vállalkozó, Kkt., Bt., Kft., Rt.)

• Jogi összefoglaló (társasági jog, csődjog, felszámolás stb.)

• Foglalkoztatás,  foglalkoztatási formák

• Finanszírozás (hitel, tőkebevonás stb.)



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ELEMEI

6. KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE A PROJEKT 

TAPASZTALATAIBÓL – ÉVES ÖSSZEFOGLALÓK

• Regionális információs pontokon összegyűlt tapasztalatok

• Szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok

• Vállalkozói akadémiák tapasztalatai

• Fórumok tapasztalatai



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ELEMEI

PARTNEREK

• vállalkozók területi és szakmai szervezetei (ipartestületek, 

iparszövetségek, egyesületek, szövetségek)

• helyi és megyei önkormányzatok

• kormányhivatalok és szakigazgatási szervei, járási hivatalok 

• munkaügyi központok, kirendeltségek

• vállalkozásfejlesztési alapítványok

• ipari parkok

• Széchenyi Kártya pontok, irodák, takarékszövetkezetek

• Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) jogutódai a 

Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), valamint a 

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) 



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ELEMEI

HASZNOS LINKEK

• www.vallalkozo.info

• piacter.vallalkozo.info

• www.vosz.hu

• www.vosz-besz.hu

• nfsz.munka.hu

• www.hipa.hu

• www.tradehouse.hu



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


