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Jelölési és pályázati felhívás  

 

Év Vállalkozója díj, 

Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj, 

Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásértdíj  

 

elnyerésére 

 

 

Beküldési határidő: 2019. augusztus 15! 

 

 

Alapszabályunk és az Elnökség határozata szerint 2019. december 6-án (pénteken) - a 
Magyar Vállalkozók Napján immár huszonegyedik alkalommal kerül sor az Év Vállalkozója 
Díjak átadására, amely a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Művészetek Palotájában (Müpa) 
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.  

 

Az Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év VállalkozójaDíjat 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. 

 

A területi szervezetek Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjat is javasolhatnak az 
arra érdemeseknek. 
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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 előírásoknak 
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 az érintett 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,  

Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj 

 

 

Kiemelkedő vállalkozói, üzleti teljesítményt nyújtó tagjaink (támogatóink) 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. Az oklevelek tartalma a területi szervezetek döntése szerint alakul, 
pl.:„Megyei (Regionális) Év Vállalkozója”; „… Megye Év Vállalkozója”; „Év Iparvállalata … 
megyében”; „Év Kereskedője … megyében”; „Év Borásza … megyében”. Lehetőség van – 
a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is. 
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A Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjjal a VOSZ területi szervezete a helyi 
közélet (társadalmi környezet) kiemelkedő (nem gazdasági) teljesítményeit ismerheti el, így 
díjazásban részesülhetnek pl. az egyházak, karitatív, jogvédő szervezetek, hivatalok, 
hatóságok, önkormányzatok, állami/önkormányzati szervek, közüzemek képviselői, 
továbbá a rendvédelem, közbiztonság területén dolgozók is. A díj a Megyei (Regionális) Év 
Vállalkozója díjakkal együtt kerül elbírálásra és átadásra.  

 

A VOSZ területi szervezet által előterjesztett 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 – a Megyei 
Prima gálaesten - kerül sor, a területi VOSZ szervezetek szervezésében. A Megyei 
(Regionális) Év Vállalkozója Díjakra vonatkozó feltételek hasonlóak az országos Év 
Vállalkozója Díj feltételeihez (alapszabály 10.3. pont). 

 

Az előírt feltételek megléte esetén az illetékes megyei (regionális) elnökség dönt a díjak 
odaítéléséről, amelyet - az Év Vállalkozója díjak előterjesztéseivel együtt - az országos 
Elnökség hagy jóvá. 

 

III. 

 

További fontos szervezési feladatok, határidők 

 

Az előterjesztéseknek minden, a kiírásban szereplő díj esetében tartalmazniuk kell 

 a díjazásra előterjesztett természetes személy pontos nevét, elérhetőségét; a 
díjat mindig természetes személyek kapják! 

 annak a szervezetnek, vállalkozásnak a pontos megnevezését és legalább egy 
azonosító adatát (hivatalosan nyilvántartott székhely, vagy adószám), amelynek az 
előterjesztett személy a tulajdonosa, ill. amelyben az elismerésre méltó tevékenysé-
gét végzi 

 indoklást: rövid szakmai méltatást, példaértékű eredmény(ek) ismertetését 
 
 
Az előterjesztések leadási határideje (a rövid, írásos indoklással együtt) – az Elnökség ha-
tározata alapján – legkésőbb 2019. augusztus 15. napja. A jelöléseket e-mail útján kérjük 
eljuttatni a VOSZ titkársága részére (center@vosz.hu). 
 
 
Budapest, 2019. május 20. 
 
 

Perlusz László s.k. 
főtitkár 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK  
Energetika, Magyar Multi, K+F+I, iparjog, finanszírozás 

   

Energetikai pályázatok (csak vidék) 

Hamarosan igényelhető a megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó 
épületenergetikai fejlesztések támogatása (csak vidék) 

  Július 30-ától lehet pályázni a megújuló energia használatát támogató pályázatra mikro-, kis-, és 
középvállalkozásoknak, összesen 10 Mrd Ft keretösszeggel. Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet. A  pályázat keretein belül 
támogatható tevékenységek: megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek 
(napkollektoros rendszer telepítése, brikett, pellett, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése, 
hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és / vagy hűtésre), valamint energiahatékonyság 
javítására vonatkozó tevékenységek (épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési és / vagy 
használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése). 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

 
Hamarosan pályázható a napelemes rendszer telepítésére kiírt pályázat (csak vidék) 
Várhatóan május végétől lehet pályázni mikor-, kis- és középvállalkozásoknak napelemes rendszer 
telepítésére, összesen 15 Mrd Ft keretösszeggel. A pályázható összeg: minimum 1,5 millió Ft, 
maximum 3 millió Ft. Támogatható tevékenységek: napelemes rendszerek beszerzése és 
telepítése, kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, akkumulátorok, mérő- 
és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

 
Magyar Multi Program (csak vidék) 

A Magyar Multi Programban elsődlegesen olyan vállalatok vehetnek részt, amelyek megfelelnek az 
alábbi kritériumoknak:  

 mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek; 

 legalább négy lezárt üzleti évvel rendelkeznek; 

 minimum 5 fős alkalmazotti létszám a 2017. évben; 

 minimum 100 millió Ft nettó értékesítési árbevételt ért el a 2017. évben 

 árbevételük vagy exportárbevételük 2014-2017 között jelentős emelkedést mutat. 

 

Kutatás-fejlesztési pályázatok 

KKV START innováció (országos) 

A pályázati felhívás célja a KKV-k versenyképességének javítása innovációs projektjeik 
támogatásával. A támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft. A pályázaton 
mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt. A projekt keretében elszámolható költségek közé 
tartoznak a projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, 
szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az 
anyagköltség, piacra jutás költségei, valamint új eszközök beszerzése. A pályázatok benyújtása 
várhatóan nyár elejétől lesz lehetséges. 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=adab6ae975&e=1486a2fa83
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=477b9365fd&e=1486a2fa83
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=9336aa175c&e=1486a2fa83
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Nyílt Innováció (országos) 

A pályázati felhívás célja a nagyvállalatok kisebb mértékű, részterületekre irányuló KFI igényének 
mikor-, kis- és középvállalkozások bevonásával, esetleg startupok által történő fejlesztése. 
Piacképes termék, szolgáltatás létrehozása. A támogatás mértéke projektenként minimum 10 
millió Ft, maximum 150 millió Ft. Támogatást igénylők nagyvállalatok, mikro-, kis- és 
középvállalkozások, mint konzorciumi partnerek lehetnek. A projekt keretében elszámolható 
költségek közé tartoznak a projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő 
munkatársak költségei, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F 
szolgáltatás, az anyagköltség, új eszközök beszerzése, valamint a közbeszerzés költsége. A 
pályázatok benyújtása várhatóan nyár elejétől lesz lehetséges. 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

 
Piac vezérelt KFI (országos) 

A pályázati felhívás célja a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már 
meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is. A támogatás mértéke projektenként minimum 
50 millió Ft, maximum 700 millió Ft. Támogatást igénylők lehetnek mikro-, kis- és 
középvállalkozások, nagyvállalat, felsőoktatás, kutató - és tudásközvetítő központok, akár 
konzorcium (konzorciumvezető KKV vagy nagyvállalat, max. 3 tag, egyetem, mint szolgáltatást 
nyújtó vagy konzorciumi tag. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a 
projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szakmai 
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az anyagköltség, 
valamint új eszközök beszerzése. A pályázatok benyújtása várhatóan nyár elejétől lesz lehetséges. 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

 
Ipar-egyetem együttműködés (országos) 

A pályázati felhívás célja nagyvállalatok és felsőoktatási intézmények konzorciuma által 
megvalósított projektek támogatása, nagyvállalatok K+F igényeit kiszolgáló egyetemi kapacitás 
létrehozása, piaci alapú, fenntartható módon. A támogatás mértéke projektenként minimum 1 Mrd, 
maximum 6 Mrd. A pályázaton nagyvállalatok, felsőoktatási intézmények és KKV konzorciumok 
vehetnek részt. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a projektkoordináció, 
szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szakmai tevékenységekhez 
kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az anyagköltség, új eszközök beszerzése, 
valamint a közbeszerzés költsége. A pályázatok benyújtása várhatóan nyár elejétől lesz lehetséges. 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

 

Iparjog (országos) 

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és / vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát 
szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon 
értékelés tevékenységek támogatása. A támogatás mértéke projektenként minimum 0,6 millió Ft, 
maximum 1,7 millió Ft. Támogatásban részesülhetnek a kutató és tudásközvetítő szervezetek, 
KKV-k, nagyvállalatok, non-profit szervezetek és a magánszemélyek. A pályázat keretein belül 
kizárólag az iparjogvédelemhez kapcsolódó költségek számolhatók el. A pályázatok benyújtása 
várhatóan nyár elejétől lesz lehetséges. 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

 

https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=ba45ff1ae6&e=1486a2fa83
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=03eb778cf0&e=1486a2fa83
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=e6d0f29764&e=1486a2fa83
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=2dd4d18dd6&e=1486a2fa83


 

6 

2019.05.24. 

. 

HITELEK 
 
150 millió Ft-ra emelkedett a eszközbeszerzésre fordítható 0% -os hitel felső határa (csak 
vidék) 

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak eszközbeszerzésre 0%-os kamattal, melyek 
pénzügyi szempontból életképesek, azonban a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő 
mennyiségben jutnak külső finanszírozási forráshoz. Kölcsön összege: min. 1 M Ft – max. 150 M 
Ft, a programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást. Az általuk igényelhető 
hitel összege max. 25 M Ft lehet. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások 
technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek 
megteremtése, bővítésének támogatása. 

A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen. 

 
NHP Fix, 2,5%-os fix kamatozású Növekedési Hitelprogram (országos) 

Január 2-ától elérhető az NHP FIX! A Hitelprogram célja, hogy a kis- és középvállalkozások fix, 
alacsony kamatozású, hosszú lejáratú fejlesztési hitelforráshoz jussanak, hozzájárulva 
versenyképességük javításához. A hitelprogram keretei között maximum 2,5 %-os, fix kamatozású 
kölcsönt igényelhetnek a kkv-k összesen 1 000 milliárd Forint értékben. Egy vállalkozás minimum 
3 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft hitelhez juthat. A hitelek futamideje minimum 3, maximum 10 év 
lehet. 

A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen, 

 
Pénzügyi Vállalkozási Refinanszírozási Konstrukció II. Program (országos) 

A hitel célja azon mikro-, kis-, és középvállalkozások támogatása, melyek lényegesen 
kedvezőtlenebb feltételekkel, vagy egyáltalán nem juthatnak külső forráshoz a kereskedelmi 
hitelintézetek által. A Programban rendelkezésre álló keretösszeg 70 Mrd forint. Beruházási hitel 
esetében min. 1 M Ft, max. 100 M Ft, forgóeszköz hitel esetében min. 1 M Ft, max 50 M Ft az 
igényelhető finanszírozási összeg. A Hitelprogram keretei között lehetősége nyílik a 
vállalkozásoknak ingatlanvásárlásra és felújításra, új vagy használt tárgyi eszközvásárlásra. A hitelt 
akár induló vállalkozások is igénybe vehetik. 

A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen. 

 
forrás: PROJECTMINE Kft. 
Iroda: 1064 Budapest,  
Vörösmarty utca 73, V. emelet, 1. ajtó 
 
Telefon: +36/1-797 1736 
Email: info@projectmine.hu 

 
 
 
 
 
 

https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=b00fb91fd3&e=1486a2fa83
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=b613ea7f16&e=1486a2fa83
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=8b7f428443&e=1486a2fa83
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=c9b7475f50&e=1486a2fa83
mailto:info@projectmine.hu
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Ciprusi - magyar üzleti fórum  
Nemzetközi üzleti lehetőségek Cipruson és Magyarországon  
 
Időpont: 2019. június 6., csütörtök 10.00 óra  
Helyszín: Hotel President Budapest, Prága terem  
1054 Budapest, Hold utca 3-5.  
 
Program:  
 
09.30 – 10.00  Regisztráció  
 
10.00 – 10.10  Köszöntők (magyar és angol nyelven szinkrontolmácsolással)  
     Galambos Attila, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  
     Nemzetközi Kollégiumának alelnöke  
     Demetris Vakis, a Ciprusi-Magyar Üzleti Szövetség elnöke  
 
10.10 –11.25   Előadások (angol nyelven szinkrontolmácsolással)  
 

10.10 – 10.25  Az üzleti környezet jogi háttere és a jelenlegi trendek  
              Costas Katsaros | Partner A.E. Emilianides & Katsaros LLC  
 
10.25 – 10.40  A ciprusi adózás aktualitásai: az EU adókikerülés elleni irányelve  
    Marios Cosma | Partner K. Treppides & Co  
 
10.40 – 10.55  Adózás alapkezelőknek és a helyi szabályozás  
     Costas Markides | Board Member, KPMG  
 
10.55 – 11.10  Ciprus: bővülő jogi szabályozás az EU alapok számára  
     Panikos Teklos | Board Member of Cyprus Investment Funds Association  
 
11.10 – 11.25  A szellemi tulajdon védelmének szabályozása Cipruson  
     Demetria Coucouni | A. Partner, Coucounis & Co LLC  
 
11.25 – 11.45  Kérdések és válaszok  
 
11.45 – 12.00  Kávészünet  
 
12.00 – 14.00  Üzleti networking (angol nyelven tolmácsolás nélkül)  
 
12.00 – 13.00  Üzletember-találkozó  
 
13.00 – 14:00  Networking fogadás 

 
további információ és regisztráció 

 
 

https://jelentkezes.mkik.hu/node/13475
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A GDPR érthetően informatikusoknak, megoldásokkal! 

Szakmai Konferencia 

 
Időpont: 2019 / június / 6 / csütörtök / 9-17-ig /  

Helyszín: Hotel Hungaria City Center **** 

 
Képzésünket azon informatikai szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék megismerni és 
megérteni, hogy az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) milyen adatvé-
delmi és információbiztonsági kötelezettségeket ró az üzleti folyamatokban az adatkeze-
lőkre, továbbá ezeket a kötelezettségeket milyen informatikai megoldásokkal tudják biztosí-
tani. 

A képzés első részében a résztvevők megismerkedhetnek a rendelet jogi szabályozási alap-
jaival, a magyar és a tagállami hatóságok adatbiztonsággal kapcsolatos döntéseivel, a kép-
zés második informatikai részegysége keretében, az ezt segítő informatikai megoldásokkal. 

 

ELŐADÓINK: 
DR. KÉRI ÁDÁM 

ügyvéd, adatvédelmi szakértő, adatvédelmi tisztviselő, 
KANCSAL TAMÁS 

IT-biztonsági szakértő 

 

TÉMAKÖRÖK: A GDPR jogi aspektusai: Jogalapok - Alapelvek - Érintetti jogok - Státuszok 
(adatkezelő, adatfeldolgozó, közös adatkezelő) - Tájékozódási módok - Incidenskezelés - 
Hatásvizsgálat - Adatvédelmi Tisztviselő kijelölése - Adatbiztonsággal összefüggő esetjog - 
A GDPR informatikai aspektusai: Adatáramlás feltérképezése - Technológiai kontrollok - 
Beszállítókkal kapcsolatos minőségbiztosítás - ISO 27001 - PDCA modell - Incidens detek-
tálás és kezelés – Konzultáció 

 
JELENTKEZZENEK 25% KEDVEZMÉNNYEL MOST! 

 
» TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, JELENTKEZÉS ITT » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webgalamb.systemmedia.hu/subscriber.php?g=995&s_id=23239612&verify_code=7k87e478a7caa777kcf7d7ad77c26e647778b7k7&aid=377&b=1&x=23239612&y=10803&z=965&dt=1558436144
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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 
 

 


