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Directory’2014 
 
Idén már huszonharmadik alkalommal jelentetjük meg az ÉVOSZ tagszervezetek 
tárgymutatóval bővített, magyar-német-angol nyelvű név- és címjegyzékét, a 
DIRECTORY’2014 című kiadványt. A 2014. évre szóló Directory ez év decemberében az 
ÉVOSZ ünnepélyes évzáró találkozóján vehető majd kézbe.  
 
Tapasztalataink szerint a külföldi beruházók és vállalkozók elsősorban az angol és német 
nyelven bemutatkozó cégeket keresik meg ajánlataikkal, ezért a teljes, színes oldalon hirdető 
cégeknek jó lehetőség kínálkozik arra, hogy tevékenységüket, referenciamunkáikat ismertetve 
reklámozzák vállalkozásukat. 
 
Az ehhez szükséges kérdőív megkérhető az ÉVOSZ Titkárságától, de megtalálható az 
ÉVOSZ honlapján is (www.evosz.hu). Beküldési határidő: már csak néhány nap! 
 

*** 
Információs nap 
 
November 27-én, szerdán az ÉVOSZ és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közös 
szervezésében információs napra kerül sor, melynek fő témája a németországi vállalkozási 
feltételek 2014. változása lesz.  
December 4-én, szerdán „Az adótörvények változása 2014. január 1-jétől” címmel tartunk 
információs napot.  
 
A részletes programot tartalmazó meghívók rövidesen felkerülnek az ÉVOSZ 
(www.evosz.hu) és a BKIK honlapjára (www.bkik.hu).  
 

*** 
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Szárazépítési kiírási szövegek és normák 
2013. – Második, módosított kiadás 
 
A szárazépítés ma már messze túlmutat az egyszerű gipszkarton válaszfal, álmennyezet vagy 
szárazvakolat készítésén, ezért is fontos, hogy a kivitelezők a különféle szerkezetek 
kalkulálásakor egységes, kivitelezői tapasztalatokon alapuló normák szerint tudjanak 
számolni. 
 
Az elmúlt évek megannyi változása szükségessé tette a 2002-ben megjelent, közkedvelt 
normagyűjtemény felülvizsgálatát, és adatainak aktualizálását. A kiadvány az ÉVOSZ 
honlapján is elérhető lesz. 
PZ 

*** 
Ács és kőműves feladatgyűjtemény 
 
Az ÉVOSZ kezdeményezésére az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (ÉÁPB) kiadásában 
2013 októberében jelent meg Vidovszky István „Kőműves feladatok látszó téglafalakra”, 
valamint Hantos Zoltán „Szerkesztő feladatok ácsoknak” című kiadványa.  
 
Mindkét feladatgyűjtemény a nemzetközi szakmunkásversenyek, illetve a szaktanárok és 
gyakorlati oktatók számára szervezett németországi szakmai továbbképzések tapasztalatainak 
összegzése alapján készült és a szakmailag elhivatott szakmunkásfiatalok továbbképzéséhez a 
tanulók, valamint a felkészítésüket irányító szaktanárok és gyakorlati oktatók számára nyújt 
szakmai segítséget. 
 
Az ÉVOSZ 2008. óta szponzorként támogatja a nemzetközi szakmunkásversenyeken induló 
kőműves és ács versenyzők kiválasztását és szakmai felkészítését. Emellett a Leonardo 
program keretében már közel két évtizede szervez szaktanárok és gyakorlati oktatók számára 
németországi szakmai továbbképzéseket. A német duális szakképzés egyik fontos pillérének 
számító üzemen kívüli gyakorlati képzőközpontokban a résztvevők a gyakorlati képzés 
feladataival és oktatás-módszertanával ismerkedhetnek meg.  
 
A kiadványok szerzői szakértőként képviselik hazánkat a nemzetközi versenyek szakmai 
zsűrijében, és emellett több alkalommal közreműködtek már az ÉVOSZ által a Leonardo 
Programok keretében szervezett németországi ács és kőműves tanár-továbbképző programok 
megvalósításában is.  
PZ 

*** 
 
EuroSkills Magyarországi Ács Válogatóverseny 
 
Az ÉVOSZ az MKIK-val együttműködve pályázatot hirdet 2014. október 2-4. között a 
franciaországi Lille-ben megrendezésre kerülő 4. EuroSkills Szakmunkás Európa 
Bajnokságon ács szakmában Magyarországot képviselő kétfős ács csapat tagjainak 
kiválasztására. A jelentkezők az MKIK által 2014 márciusában Budapesten megtartandó 
Nemzeti Válogatóversenyen mérik össze tudásukat. A versenyzőknek egy gyakorlati feladatot 
megadott időre, kiváló minőségben kell elkészíteni. Követelmény a feladat gyors, precíz és 
esztétikus kivitelezése.  
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Az ÉVOSZ az MKIK-val kötött szponzori megállapodás értelmében az ács szakma 
válogatóversenyének szakmai lebonyolítását, továbbá az ott legjobb eredményt elérő ács 
versenyzők Európa Bajnokságra történő szakmai felkészítését végzi.  
 
A részletes versenyfelhívás, valamint az elektronikus jelentkezési lap és annak mellékletei a 
www.skillshungary.hu honlapon érhetők el. Jelentkezési határidő: 2013. november 15. 
 
Az EuroSkills versenyről a www.skillshungary.hu, a www.euroskills2014.org, valamint az 
ÉVOSZ honlapján (www.evosz.hu) találhatnak tájékoztatást. További felvilágosítást az 
ÉVOSZ Titkárságán Pete Zoltán ad. Tel: 1/201-03-33/20; illetve 30/ 96-14-326. 
PZ 
 

*** 
 
Szárazépítő szakképzés 
 
A szárazépítő szakma iskolarendszeren belüli oktatásának elősegítése érdekében az ÉVOSZ 
Szárazépítő tagozata a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve 2013 
októberében Dunaújvárosban, Székesfehérvárott és Bicskén vett részt az FMKIK által 
szervezett pályaválasztási kiállításokon. 
A szárazépítő szakmának a pályaválasztók körében történő népszerűsítéséhez az Osztrák 
Szárazépítő Szövetség az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozata rendelkezésére bocsátotta a 
Pályaválasztási kampányuk keretében készített videofilmet. A film szinkronizálása elkészült 
és az ÉVOSZ honlapján, illetve a YouTube-on is elérhető lesz. A tagozat emellett az MKIK-
val, továbbá a megyei kamarákkal és a szakiskolákkal közösen kampányt szervez annak 
érdekében, hogy a szárazépítő szakma oktatása a 2014/15 tanévben mind több szakiskolában 
elindulhasson.  
PZ 

*** 
 
HITA hírek 
 
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) 2013. november 27-én Magyar-Montenegrói 
építőipari üzletember találkozót szervez Podgoricában, Montenegró fővárosában. A 
rendezvény célja, hogy a magyar cégek képviselői személyesen találkozhassanak és 
tárgyalhassanak a montenegrói potenciális partnerekkel, amelyhez a szervezést a Montenegrói 
Gazdasági Kamara biztosítja.  
 
A rendezvény költségeit teljes egészében a HITA fizeti, viszont a cégnek kell fizetnie a 
kiutazást és a szállást. A szervezésben segít a montenegrói Magyar Nagykövetség gazdasági 
diplomatája is. A személyes tárgyalásokhoz tolmácsolás nincs biztosítva, a fő nyelv a tervek 
szerint az angol lesz. 
 
További felvilágosítást a HITA munkatársa, Zemniczky Nándor főtanácsos ad. Telefon: +36 1 
872 6539; Mobil: +36 30 460 6313; E-mail: nandor.zemniczky@hita.hu  
PZ 

*** 
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NGM Pályázat 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium legújabb pályázata a magyar termékek és szolgáltatások 
versenyképességének javítását, a hazai kis és közepes méretű vállalkozások külpiaci 
értékesítését, valamint befektetési és beruházási lehetőségeik bővítését kívánja elősegíteni. 
 
Az összesen 300 millió forintnyi keret elsődleges célja, hogy a kis- és középvállalkozási 
szektor külpiacra lépési képességét növelje, az új konstrukció akár a termék előállításától 
kezdve segítségül szolgálhat. A projektek célja a növekedési potenciállal rendelkező, 
exportorientált vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése. Kiemelt cél, hogy a 
magyarországi és a szomszédos országok vállalkozásai, valamint a FÁK országok 
vállalkozásai közötti üzleti együttműködések szorosabbá váljanak. 
 
A pályázatok benyújtása 2013. október 14-étől 2013. november 15-ig lehetséges. 
 
A teljes tájékoztató és a letölthető dokumentumok ezen a linken érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/uj-kereskedelemfejlesztesi-palyazat-300-millio-forint-tamogatas-a-
vallalkozasok-szamara  
PZ 

*** 
 

Tájékoztató szeminárium 
 
Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága tájékoztató szemináriumot 
szervez 2013. november 19-én, kedden, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén. A 
szeminárium azt hivatott bemutatni, hogy milyen súlyos károkat okoz a késedelmes fizetés a 
vállalkozásoknak, valamint ismertetni egy, a probléma kezelésére irányuló új 
kezdeményezést.  
  
Magyarországon minden évben kis- és középvállalatok (kkv-k) ezrei mennek csődbe azért, 
mert nem fizették ki nekik időben a kibocsátott számláikat. Az új késedelmes fizetési irányelv 
(2011/7/EU) fontos jogi eredmény. Célja, hogy a vállalatok között 60 napon belül, állami 
intézmények és vállalatok között 30 napon belül megtörténjen a számlák kiegyenlítése.  
  
A magyarországi tájékoztató szeminárium lehetőséget nyújt az irányelv alkalmazásáról és az 
abból fakadó új jogokról való részletesebb tájékozódásra, kérdések feltételére és a problémák 
megvitatására.   
  
A rendezvény 2013. november 19-én, kedden 9:00 – 13:30 között az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletén (1024 Budapest, Lövőház utca 35.) kerül megrendezésre. A 
rendezvényen való részvétel díjmentes.  
PZ 

*** 
ÉVOSZ Hírlevél 

A kiadásért felelős: Dr. Fodor Károly Györgyné menedzser asszisztens 
2013. október 29. 

1013 Budapest, Döbrentei tér 1. Tel: 201-0333, Fax: 201-3840 
E-mail: evosz@mail.datanet.hu Honlap: http://www.evosz.hu 

 


