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Directory’2015
Idén huszonötödik alkalommal jelentetjük meg az ÉVOSZ tagszervezetek
tárgymutatóval bővített, magyar-német-angol nyelvű név- és címjegyzékét, a
DIRECTORY’2015 című kiadványt. A 2015. évre szóló jubileumi 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:
2013. október 17. (péntek).
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Információs nap
November 5-én szerdán az ÉVOSZ és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
közös szervezésében információs napra kerül sor, melynek fő témája a
németországi vállalkozási és kiküldetési feltételek 2015. változása lesz. A
részletes programot tartalmazó meghívó rövidesen felkerül az ÉVOSZ
(www.evosz.hu) és a BKIK honlapjára (www.bkik.hu).
***

Jól szerepeltek a magyar versenyzők az EuroSkills versenyen
A franciaországi Lille-ben megrendezett EuroSkills Szakmunkás Európa
Bajnokságon a magyar ács csapat bronzérmes lett, a kőműves versenyző pedig a
hetedik helyen végzett.
Az EuroSkills-en ács szakmában csapaversenyt, a kőműves szakmában pedig
egyéni versenyt rendeznek. A kétfős ács csapat tagjai, Felbert Attila és Vidos
Ádám a nyáron fejezték be tanulmányaikat a szombathelyi Hefele Menyhért
Szakiskolában. A kőműves versenyzőnk, Hefkó János pedig a kecskeméti
Gáspár András Szakiskola volt tanulója, aki jelenleg a Ver-Bau Kft. dolgozója.
A háromnapos versenyen egy-egy összetett feladatot kellett a versenyzőknek
elkészíteniük. Az értékelési szempontok között a legfontosabb tényező a
méretpontosság volt, de az értékelésnél a zsűri néhány objektív szempontot,
mint például az esztétikus kivitelezést, valamint a munkahely rendezettségét is
figyelembe vette.
A versenyzők felkészítését az ÉVOSZ koordinálta, a felkészítésüket pedig
Hantos Zoltán ács szakértő, valamint Vidovszky István kőműves szakértő
irányította. A felkészítéshez a versenyzők volt szakiskolája mellett a Téglás
Szövetség, az ÉKE, a Leier Hungária Kft, a Xella Magyarország Kft., a
Baumit Kft., a JAF HOLZ Ungarn Kft., a Rotho Blaas, valamint a Tető
Piltman Kft, a DÉSZKER Zrt., az ÁJK-Satec Kft., és SZG PROJEKT KFT.
nyújtottak szakmai és anyagi segítséget.
Az ácsverseny díjátadójáról készült video és a versenyen készített képek az
ÉVOSZ honlapján a Szakmunkásversenyek menüpontban megtekinthetők.
***
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Építőipar, 2014. augusztus
Augusztusban 13,1%-kal emelkedett az építőipari termelés volumene
Augusztusban az építőipar termelése kiigazítatlan adatok szerint és
munkanaptényezővel kiigazítva egyaránt 13,1%-kal volt magasabb az egy
évvel korábbinál. Mindkét építményfőcsoport termelése növekedett: az
épületeké 4,1, az egyéb építményeké 22,5%-kal.
Szezonálisan és munkanappal kiigazítva a termelés volumene 0,2%-kal
alacsonyabb volt a júliusinál. Az év első nyolc hónapjában a termelés 20,4%-kal
bővült 2013 azonos időszakához mérten.
Augusztusban mindkét építményfőcsoport termelése meghaladta az egy évvel
korábbit: az épületek építése 4,1, az egyéb építményeké 22,5%-kal. Az egyéb
építmények építésének jelentős növekedése a korábbi hónapokhoz hasonlóan az
ország több területén folyó útépítési, vasút-felújítási munkákkal, valamint
közműfejlesztésekkel függött össze. A szezonálisan kiigazított indexek alapján
az épületek építése 0,8%-kal, az egyéb építményeké 2,5%-kal emelkedett az egy
hónappal korábbihoz viszonyítva.
Az építőipar ágazatai közül az épületek építése ágazat termelése – az
épületépítési projekt szervezése és az épületek szerkezetépítése – augusztusban
5,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az egyéb építmények ágazat
termelése 28,2%-kal emelkedett. Az építőipari termelés több mint 40%-át adó
speciális szaképítés ágazat termelése 12,8%-kal nőtt 2013 augusztusához képest.
A 2014 augusztusában kötött új szerződések volumene 31,4%-kal kisebb volt
az előző év azonos időszakinál. Ezen belül az épületek építésére kötött
szerződések volumene 23,5%-kal, az egyéb építmények építésére vonatkozó
új szerződések volumene 36,5%-kal maradt el a 2013. augusztusi magas
bázistól.
Az új szerződések elmúlt hónapokban megfigyelt visszaesése ellenére az
építőipari vállalkozások 2014. augusztus végi szerződésállományának
volumene 35,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül az épületek
építésére vonatkozó szerződéseké 11,3%-kal kisebb, az egyéb építményeké
53,0%-kal magasabb volt, mint 2013. augusztus végén.
Forrás: KSH
***
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RBO. Die Rotstift-GmbH
Az RBO 18 éve segíti magyarországi vállalkozók németországi érdekeltségeinek
működését. Ügyfelei között nagy számmal szerepelnek németországi
fióktelepet, vagy más vállalkozási formát (pl. GmbH-t) üzemeltető ÉVOSZtagok.
Az RBO a német előírások szerint vállal:
− Pénzügyi könyvelést (németországi vállalkozás költségelszámolásával)
− Bérszámfejtést (kiküldetés vállalkozási szerződéssel; pl. Werkvertrag)
− Adó- és pénzügyi szolgáltatást
Az RBO partnerein keresztül segít Önnek:
− cégalapítással kapcsolatos szolgáltatásokkal
− teljes körű jogi tanácsadással
− biztosítási ügyek lebonyolításában
A magyar vállalkozók számára németországi üzleti stratégiájuk
megtervezésekor fontos momentum kell, hogy legyen a számukra kínálkozó
előnyök felismerése. Ezért:
KERESSE AZ RBO PIROS CERUZÁJÁT !
Tel.: + 49 (0) 611 50 50 590
Mail: info@rbo-online.eu
Web: www.rbo-online.eu
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