
 

HÍRLEVÉL 
 

 

az üzletem.hu támogatásával 

 

 

Ádám Imre: a gazdaságvédelmi 

akciótervben a VOSZ javaslatai 

is megjelennek 

A Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége (VOSZ) 

tagjainak javaslatai is megjelennek a 

kormány gazdasági stratégiájában - 

mondta az Üzletem.hu-nak Ádám 

Imre, a szervezet alelnöke. 

Olvasson tovább >  

 

Pályázati lehetőségek, 2019. 

június 

A vállalkozók előtt nyitva álló 

pályázati és hitellehetőségeket a 

ProjectMine Kft. szakemberei 

gyűjtötték csokorba. 

Olvasson tovább >  

https://uzletem.hu/vallalkozo/adam-imre-a-gazdasagvedelmi-akciotervben-a-vosz-javaslatai-is-megjelennek
https://uzletem.hu/palyazat/palyazati-lehetosegek-2019.-junius


 

Indul a Kárpát-medencei 

Magyar Vállalkozói 

Szövetségek Nemzeti Fóruma 

Elindul a Kárpát-medencei Magyar 

Vállalkozói Szövetségek Nemzeti 

Fóruma - tájékoztatta az Üzletem.hu-t 

Ádám Imre, a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetségének 

(VOSZ) alelnöke. 

Olvasson tovább >  

 

Nem csak nyugdíjasokat hűsít 

ásványvízzel a Szomszédok 

A tervek szerint legalább 15 ezer 

palack ásványvizet oszt szét a nyári 

hónapokban az Északi Szomszédok 

Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 

Budapesten és hat vidéki 

nagyvárosban. 

Olvasson tovább >  

 

Ujváry András: Jobb minőségű 

emberi kapcsolatokra van 

szükség a munkahelyeken 

A bizalomnak hihetetlen jelentősége 

van, így mi egyértelműen a tudatosan 

alakított tovább ajánlásokból élünk - 

mondja az Üzletemnek Ujváry 

András, az Exline Kft. ügyvezetője. 

Olvasson tovább >  

 

Mikor kaphat cserelakást a 

távozó bérlő? 

Mikor és milyen feltételekkel van arra 

lehetőség, hogy a bérlő 

cserrelakáshoz jusson? A kérdésre dr. 

Szabó Gergely ügyvéd válaszol. 

Olvasson tovább >  

https://uzletem.hu/vallalkozo/indul-a-karpat-medencei-magyar-vallalkozoi-szovetsegek-nemzeti-foruma
https://uzletem.hu/vallalkozo/nem-csak-nyugdijasokat-husit-asvanyvizzel-a-szomszedok
https://uzletem.hu/velemeny/ujvary-andras-jobb-minosegu-emberi-kapcsolatokra-van-szukseg-a-munkahelyeken
https://uzletem.hu/jogadokonyveles/mikor-kaphat-cserelakast-a-tavozo-berlo


 

Adócsomag, 2020: a 

legfontosabb változások 

A Mazars szakértőinek 

összefoglalója. 

Olvasson tovább >  

 

Öt tévhit a szabadsággal 

kapcsolatban 

A szabadsággal kapcsolatos 

leggyakoribb tévhiteket dr. Kocsis 

Ildikó ügyvéd gyűjtötte csokorba. 

Olvasson tovább >  

 

ECJ: a NAV már bírósági döntés 

nélkül is visszatérítheti az áfát 

Az Európai Bíróság ismét egy magyar 

vonatkozású áfaügyben döntött, 

amelynek adaptálása már a magyar 

parlament elé frissen beterjesztett 

adócsomagban is megjelent. 

Olvasson tovább >  

 

Aktív magyar befektetők a hazai 

vállalatfelvásárlási piacon 

A globális folyamatokkal ellentétben 

2018-ban Közép-Kelet-Európában 

csökkent a vállalatfelvásárlások 

száma. 

Olvasson tovább >  

https://uzletem.hu/jogadokonyveles/adocsomag-2020-a-legfontosabb-valtozasok
https://uzletem.hu/jogadokonyveles/ot-tevhit-a-szabadsaggal-kapcsolatban
https://uzletem.hu/jogadokonyveles/ecj-a-nav-mar-birosagi-dontes-nelkul-is-visszateritheti-az-afat
https://uzletem.hu/-statisztikaarak/aktiv-magyar-befektetok-a-hazai-vallalatfelvasarlasi-piacon


 

Már Ön is online intézi a heti 

nagybevásárlást? 

Elérte az évi 41 milliárd forintos 

forgalmat a gyorsan forgó fogyasztási 

cikkek online kereskedelme 

Magyarországon. 

Olvasson tovább >  

TOVÁBBI HÍREK  
 

Kövesse a VOSZ Facebook 

oldalát, és értesüljön elsőként 

legfontosabb híreinkről  

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!  

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a 

VOSZ-nál 

 

Az alábbi elérhetőségeken 

keresztül információt kérhet, 

felteheti kérdéseit 

tanácsadónknak: 

Dankó Tibor 

Tel: 20/947-4282 

e-mail: iwt@t-online.hu  

 

A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - 

kötelezettségvállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat 

az Üzletem.hu-val együttműködésben, 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.  

 

 

Impresszum:  

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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