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Felügyelet nélküli eszközök üzemeltetőinek 
konferenciája 

rendezvénysorozat Mastercard, VOSZ, MIÁSZ szervezésében    
          

2018. június 21. (csütörtök) 

Helyszín: 

HOLIDAY BEACH BUDAPEST WELLNESS & CONFERENCE HOTEL **** 

1039 Budapest, Piroska utca 3-5., Tel.: 436-7160, 436-7162, Fax: 436-7161 

         www.holidaybeach.hu 

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA: 

8:30-8:55 Regisztráció, welcome kávé 

8:55-09:00 Szöllősi Balázs úr, a MIÁSZ elnöke 

  Megnyitó 

09:00-10:30 Molnár Boglárka úrhölgy, 

Budapesti Corvinus Egyetem, 

Versenyképesség Kutató Központot munkatársa 

Úton-útfélen 

- A hazai KKV-k alkalmazkodásának keretei és lehetőségei a globális gazdasági 
trendek tükrében - 

10:30-11:00 Kávészünet 

11:00-11:30 Méth András úr, igazgató 

  Mastercard Elfogadásfejlesztés 
- Készpénzmentes fizetési rendszerek. Várható trendek a készpénzforgalomban. 

11:30-12:00 Interaktív beszélgetés az előadókkal, 

  moderátor vezetésével 

12:05-12:10 Szöllősi Balázs úr, a MIÁSZ elnöke 

Zárszó 

12:15-13:30 Svédasztalos ebéd italokkal, kávéval. 

RSVP: a részvételi szándékot 2018. június 15.-ig kérjük írásban a davola@miasz.hu e-
mail címre megküldeni! 

A regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik. 

A konferencián a részvétel és vendéglátás ingyenes, de a korlátozott helyekre való 
tekintettel a regisztráció sikeres visszaigazolásához kötött, ezért kérjük, hogy a 
visszaigazoló üzenet kinyomtatott példányát feltétlenül hozzák magukkal a rendezvényre! 

http://www.holidaybeach.hu/
mailto:davola@miasz.hu
file:///C:/Users/Vosz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NB719ZZK/www.mastercard.com
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Adatvédelemi változások!  

 

Az adatvédelem szabályrendszere 2018. május 25. napjával jelentősen megváltozott. Egy-
részt kétéves átmeneti időtartamot követően alkalmazhatóvá vált az Európai Unió Általános 
Adatvédelmi Rendelete (GDPR), másrészt ezzel egyidejűleg és ehhez igazodva a tagállami 
szabályozás is megváltozik. Ezen változás fontosabb elemeiből válogatok írásomban. 

Módosítják az Infotv.-t, melyet Mt.-módosítás követ 

 
Az Európai Uniós szabályozás – rendeleti jellegéből eredően – közvetlen hatállyal bír, ami 
azt jelenti, hogy a rendeletet a tagállamok sem magyarázni, sem másolni, sem kiegészíteni 
nem jogosultak. 

A várva-várt Infotv.-módosítás forradalmi újdonságokat a GDPR szabályaihoz képest nem 
fog hozni. 

 Változni fog ugyanakkor a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) is. Ennek oka 
a munkahelyi adatkezelés szabályainak változása, melyet a vonatkozó munkajogi kódexnek 
is vissza kell tükröznie. 

 A munkajogi szabályozásban az adatkezeléssel összefüggő tájékoztatási szabályok, a 
személyes adatok különleges kategóriáinak a kezelése, illetve a munkahelyi ellenőrzés 
szabályai változnak. Az ágazati szabályok, így az Mt. változása azonban ősz előtt nem 
várható. 
 
Megszűnő hatósági bejelentés, új nyilvántartások, módosuló tájékoztatók 
 
Az egyik sarkalatos változást a bejelentési rendszer megszűnése jelenti. Ennek értelmében 
május 25. napjától kezdődően a hatósághoz adatkezeléseinkkel kapcsolatos bejelentést (pl. 
nyereményjáték, elektronikus megfigyelőrendszer, Robinson lista stb.) nem kell tennünk. 
Ehelyett hatályosítanunk kell a munkavállalók, az ügyfelek és a szerződéses partnerek 
személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatóinkat, illetve belső nyilvántartásokat 
kell vezetnünk az adatkezeléseinkről.  

A tájékoztatókban ne feledkezzünk el a jogalapok megvizsgálásáról, illetve az érintetti jogok 
módosításáról! 
Szigorodnak az incidensbejelentés szabályai, így képesnek kell lennünk arra, hogy az 
adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül nyilvántartásba 
vegyük és a felügyeleti szervnek, valamint kivételesen az érintettnek bejelentsük.  
Meg kell továbbá vizsgálnunk, hogy szükségünk van-e adatvédelmi tisztviselőre, illetve az 
egyes adatkezelések vonatkozásában előzetes hatásvizsgálatra. 
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. Direkt marketing esetében kicsit nagyobb lesz a szabadságunk 

 
A változások egyik területe a direkt marketing szabályozása. A rendelet 47. preambulum 
cikke szerint ugyanis az adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot 
teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai 
nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az 
érintett észszerű elvárásait.  

Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat 
áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az 
adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.  

A rendelet rámutat arra is, hogy a jogos érdek fennállásának megállapításához 
mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a 
személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e 
észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. 

Végezetül rámutat arra is, hogy a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése 
szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.  

Amennyiben tehát a jogos érdeket tekintjük jogalapnak, az érintett hozzájárulásának 
beszerzése nem szükséges. Ehelyett a rendelet 13. cikkében foglaltaknak megfelelően az 
érintettet az adatok felvételének az időpontjában az adatkezelés körülményeiről kell pusztán 
tájékoztatni azzal, hogy a jogai között ki kell emelni azon jogát, hogy az adatkezelés ellen 
tiltakozhat. Ebben az esetben pedig az adatkezelést haladéktalanul meg kell szüntetni.  
 
Mielőtt azonban ebből azt a következtetést vonnánk le, hogy a hozzájárulástól a jövőben 
eltekinthetünk, érdemes a rendelet szabályozását a hamarosan szintén alkalmazhatóvá 
váló ún. e-privacy rendelettel együtt olvasni. Ez utóbbi rendelet ugyanis azt mondja, hogy a 
közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, s csupán 
ügyfélkapcsolat fennállása esetén alkalmazható a jogos érdek jogalap lehetősége.  
 
A cikk eredeti verziója az Adózóna oldalán jelent meg 2018. június 11. napján. 
 
Dr. Kéri Ádám 

ügyvéd 

           

 forrás: http://www.vallalkozo.info/jog/adatvedelemi-valtozasok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vallalkozo.info/jog/adatvedelemi-valtozasok
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A kettős adóztatás elkerülése 

 

Tájékoztató a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények szerinti kölcsönös 
egyeztetési eljárásról, az esetleges kettős adóztatás feloldásáról: 

1. A kölcsönös egyeztetési eljárás alapja és célja 

Magyarország a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerülésére szol-
gáló adóegyezményeit a jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló OECD Modellegyez-
mény alapul vételével köti. A hatályos és alkalmazandó adóegyezmények listáját Magyar-
ország 2018. január 1-jétől alkalmazható adóegyezményeiről szóló NAV adózói tájékoztató 
tartalmazza . 

A hatályos és alkalmazható adóegyezmények – az OECD Modellegyezmény 25. cikke alap-
ján – lehetőséget teremtenek az adózók számára a szerződő államok közötti egyeztetés 
(ún. Mutual Agreement Procedure, rövidített szóhasználatban: MAP) megindítására az eset-
leges kettős adózás felmerülése vagy annak valószínűsíthetősége esetén annak rendezése 
céljából. A kölcsönös egyeztetési eljárás egy nemzetközi vitarendezési mechanizmus, 
amelynek keretében a szerződő államok illetékes hatóságai közvetlenül kommunikálhatnak 
egymással annak érdekében, hogy egyedi ügyekben a magyarországi és más államokbeli 
adózást érintő megállapodásra jussanak. Kölcsönös egyeztetési eljárásra az adóegyezmé-
nyek értelmezése vagy alkalmazása során felmerülő nehézségek vagy kétségek feloldása 
céljából is sor kerülhet. 

Mindemellett kölcsönös egyeztetési eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására sor ke-
rülhet a kapcsolt vállalkozások szokásos piaci ár elvtől eltérő alkalmazására tekintettel al-
kalmazott nyereségkiigazítással kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetését célzó, multi-
laterális egyezmény, a Magyarországon a 2006. évi XXXVI. törvénnyel kihirdetett 
Választottbírósági Egyezmény alapján is, amelyet egy külön adózói tájékoztató tartalmaz. 

2. Az eljáró hatóságok 

A kapcsolt vállalkozásokat érintő transzferár- ügyek kivételével a kölcsönös egyeztetési el-
járás iránti kérelmet a Magyarországon illetékes hatóságként eljáró Pénzügyminisztérium 
Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztályához (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.), 
mint illetékes hatósághoz kell benyújtani. 

A kettős adóztatás elkerülésére szolgáló kétoldalú adóegyezmények, valamint a kapcsolt 
vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 
egyezmény (Választottbírósági Egyezmény) alapján indított kapcsolt vállalkozásokat érintő, 
transzferár-ügyekkel kapcsolatos eljárásban a kérelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Központi Irányítás Ellenőrzési Főosztály Szokásos Piaci Ár-megállapítási Osztályához 
(1054 Budapest, Széchenyi utca 2.), mint az illetékes hatósághoz kell benyújtani. 

3. A kérelem előterjesztője és a kérelem indoka 

Az eljárást abban az esetben kezdeményezheti Magyarországon egy belföldi illetőségű ma-
gánszemély vagy társaság (vagy más belföldi személy), ha úgy véli, hogy az egyik vagy 
mindkét szerződő állam intézkedései számára olyan adózáshoz vezetnek vagy vezethet-
nek, amely nem áll összhangban az alkalmazandó adóegyezmény rendelkezéseivel. 

http://nav.gov.hu/nav/ado/szja/Adozoi_tajekoztato_Ma20180115.html
http://nav.gov.hu/nav/ado/szja/Adozoi_tajekoztato_Ma20180115.html
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. 4. A kérelem benyújtásának határideje 

Az OECD Modellegyezmény 25. cikkének 1. bekezdése alapján az eljárást a magyar belföldi 
illetőségű adózó legkésőbb a sérelmesnek vélt intézkedésről szóló értesítést követő 3 éven 
belül terjesztheti elő Magyarországon, függetlenül a hazai jog szerinti jogorvoslati lehetősé-
gek igénybe vételétől. Konkrét eljárások esetében mindig az ügyben érintett, szerződő álla-
mok által kötött, kétoldalú adóegyezményekben foglalt határidő bír jelentőséggel. Sérelmes-
nek vélt intézkedésről szóló értesítés alatt értendő az adóhatóságnak a fizetési kötelezett-
ségre, adó-visszatérítési igény elutasítására vonatkozó határozata, a bevallás pótlására irá-
nyuló felhívása, illetőleg az adózó által benyújtott bevallásra, önellenőrzésre vonatkozó ér-
tesítése, ellenőrzés esetében a jegyzőkönyv kézhezvétele. 

5. A kérelem benyújtásának korlátai 

Az OECD Modellegyezmény 25. cikkéhez fűzött Kommentár 27. bekezdéséhez tett magyar 
észrevétel, illetve szintén e cikkhez fűzött magyar fenntartás alapján (Kommentár 95., illetve 
101. pontjában) az illetékes hatóságok közötti kölcsönös egyeztetési eljárás megindítását 
kizárja, ha az ügyben magyarországi bíróság érdemi határozatot hozott, illetve, ha az ügy-
ben az eljárás kezdeményezésekor a magyar jog szerinti elévülési idő már letelt. Ez vonat-
kozik arra az esetre is, ha az eljárást külföldi illetékes hatóság kezdeményezi Magyarorszá-
gon. Az eljárás megindítására vonatkozóan hazai belső jogszabály, az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) is tartalmaz vonatkozó rendelkezést. Az Art. 205. § (1) 
bekezdése alapján „[a] kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés alapján 
– ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a kölcsönös egyeztetési eljárás 
lefolytatásának feltétele, hogy az egyeztetési eljárásra irányuló kérelem, vagy bármilyen, az 
eljárás megindításának alapjául szolgáló értesítés a másik szerződő állam illetékes hatósá-
gától az adómegállapításhoz való jog vagy az adóvisszatérítés iránti jog elévülési idején 
belül a magyar illetékes hatósághoz beérkezzen”. A postára adás tehát nem elegendő, 
szükséges az is, hogy a kérelem ténylegesen beérkezzen. 

6. A kérelem formája és tartalma 

A kölcsönös egyeztetési eljárás iránti kérelem díj-, és illetékmentes. Transzferárat érintő 
ügyben a NAV honlapjáról letölthető ’TPMAP űrlap alkalmazható, egyébként a kérelem for-
manyomtatvány kitöltése nélkül benyújtható. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 9. §-a alapján elektronikus ügyintézésre köteles a gazdálkodó szervezet, 
illetve az ügyfél jogi képviselője. Így, ha az adózó gazdálkodó szervezet, illetve ha az adózó 
jogi képviselővel jár el, a ’TPMAP űrlapot, illetve nem transzferár ügyben a kérelmét elekt-
ronikusan kell benyújtania. Más kérelmező a kérelmet választása szerint papír alapon vagy 
elektronikus úton küldheti meg. Transzferárat nem érintő ügyben a kérelem elektronikus 
benyújtásra az e-Papír rendszeren van lehetőség. A ’TPMAP nyomtatvány alkalmazása pa-
pír alapú kapcsolattartás esetében nem kötelező. 

A kérelem célszerűen megküldendő minimális tartalmi elemei az alábbiak:  

 adózót azonosító adatok, vonatkozó adóévek; 
 külföldi adóhatóság azonosítása, illetve e hatóság bármely releváns irata; 
 külföldön/ belföldön folyamatban lévő ügy összefoglalása (pl. fellebbezés, visszatérí-

tési kérelem, stb.); 
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.  az adóegyezmény nem megfelelően alkalmazott cikkének megjelölése, adózó értel-
mezésével, tények összefoglalása; 

 bármely egyéb tény, összefüggés, amelyet az adózó fontosnak tart; 
 adózó álláspontja az összeütközés feloldására vonatkozóan; 
 képviseleti jogosultság igazolása. 

7. A kérelem elbírálása 

A kérelmet – amennyiben az általános, illetve a fentiek szerinti speciális okok alapján annak 
elutasításának nincs helye –, a magyar illetékes hatóság érdemben megvizsgálja. A ható-
ság a kérelem benyújtását követően visszaigazolja az adózónak a kérelem benyújtását, és 
tájékoztatást küld az érintett külföldi illetékes hatóságnak a kérelem benyújtásáról. A ható-
ság felhívja az adózó figyelmét az eljárás miatt meghosszabbodó iratmegőrzési kötelezett-
ségre, szükség esetében hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hatóság a kérelemben foglaltak, 
valamint az adóhatóság számára rendelkezésre álló adatok (különösen bevallások, korábbi 
ellenőrzések megállapításai), illetve szükséges esetben a kérelem alapján elvégzett célel-
lenőrzés alapján elsősorban egyoldalúan kísérli meg a kettős adóztatás megszüntetését, 
amennyiben a kérelem megalapozott. Amennyiben a kifogás megalapozott és a kérelem 
nem teljesíthető egyoldalúan, azaz a kettős adóztatási helyzet más módon nem oldható fel, 
akkor a hatóság kölcsönös egyeztetési eljárást kezdeményez a másik szerződő állam ille-
tékes hatóságával az egyezménynek meg nem felelő adóztatás elkerülése, kiküszöbölése 
érdekében. 

8. Ellenőrzés és iratmegőrzési kötelezettség az egyeztetés során 

A kölcsönös egyeztetési eljárás során az adóhatóság – a tájékoztató 5. pontjában foglalt, 
kérelem benyújtására vonatkozó korlátok figyelembe vétele mellett – az elévülési időn túl is 
végezhet az eljárás lefolytatásához szükséges ellenőrzési cselekményeket az Art. 205. §-a 
(2) bekezdése alapján. A 2018. január 1-je előtt indult eljárások esetében amennyiben a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés szerinti kölcsönös egyeztetési 
eljárás lefolytatásához szükséges, az adózó, a munkáltató (kifizető) köteles az állami adó-
hatóság felszólítására – a felszólításban megjelölt időpontig és terjedelemben – az 
adómegállapításhoz szükséges iratok, bizonylatok megőrzésére. Az őrzési kötelezettség, 
szükség szerint több alkalommal meghosszabbítható, azonban a meghosszabbítás legké-
sőbb a kölcsönös egyeztető eljárás lezárultának időpontjáig tarthat az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: régi Art.) 47. §-ának (7) bekezdése alapján. 

2018. január 1-jén vagy azt követően indult eljárások esetében az új Art. 78. § (7) bekez-
dése alkalmazható, amely szerint „[h]a az adózó vagy a kapcsolt vállalkozása kölcsönös 
egyeztetési eljárást kezdeményez, az e §-ban előírt [azaz a bizonylat-megőrzési] kötelezett-
ségek a kölcsönös egyeztetési eljárás lezárultáig, vagy ha azután választott bírósági eljárás 
indul, a választott bírósági eljárás lezárultáig meghosszabbodnak. Ha az e §-ban előírtaknak 
a kifizető, a munkáltató köteles megfelelni, az őrzési kötelezettség az adóhatóság felhívá-
sára a kölcsönös egyeztetési eljárás, illetve a választott bírósági eljárás lezárultáig meg-
hosszabbodik”. 

9. A kérelem elbírálásának határideje és a megállapodás végrehajtása 

Az érintett államok közti kölcsönös egyeztetés lefolytatására nyitva álló határidőt, illetve ál-
lamok közti kifejezett megállapodási kötelezettséget a Modellegyezmény nem tartalmaz. 
Ugyanakkor a kölcsönös egyeztetési eljárás során az érintett államok illetékes hatóságai 
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. között létrejött megállapodást az OECD Modellegyezmény 25. cikkének 2. bekezdése alap-
ján – függetlenül a szerződő államok belső jogszabályai által előírt határidőktől – érvénye-
síteni kell. Mindez a hazai eljárási jogszabályban is megjelenik, így az Art. 205. § (3) bekez-
désének utolsó mondatában foglaltak szerint a megállapodást azon adómegállapítási idő-
szakok tekintetében is végre kell hajtani, amelyekre vonatkozó adómegállapítási jog a meg-
állapodás megkötésének időpontjában már elévült. 

10. Adótitok szabályok 

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények szerinti együttműködés során a ma-
gyar illetékes hatóság, valamint az illetékes hatóság feladatait jogszabályi vagy egyéb kije-
lölés alapján ellátó hatóság által közölt, továbbított vagy szerzett információ adótitoknak mi-
nősül az adó-és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése alapján. 

11. OECD információk 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) honlapján, a www.oecd.org 
oldalon érhető el az OECD kölcsönös egyeztetési eljárásokkal összefüggő országspecifikus 
adatbázisa, amely hasznos információkat tartalmaz a külföldi államok illetékes hatóságairól 
és eljárási szabályairól. 

12. Irányadó szabályok, nemzetközi sztenderdek 

A kölcsönös egyeztetési eljárásban a következő szabályokat, nemzetközi sztenderdeket kell 
figyelembe venni: 

 a jövedelem és a vagyon kettős adóztatásának elkerüléséről szóló bilaterális adó-
egyezmények; 

 az OECD jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló Modellegyezménye, valamint 
Kommentárja; 

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (új Art.); 
 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény; 
 belső jogi szabályozások a társaságok és a magánszemélyek adóztatására vonatko-

zóan (többek között a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény [Tao.]; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény [Szja.]) 

 az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműkö-
dés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) V. fejezet. 

 

 

forrás: NAV; http://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/map_tajekoztato.html 

Illy Katalin 

VOSZ Pénzügyi szekció 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/map_tajekoztato.html
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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 
 

 


