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Az ÉVOSZ szakértőinek közreműködésével a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
gondozásában megjelent a 
 

„Németországi vállalkozási feltételek 2013” 
 

c. kiadvány legfrissebb, átdolgozott és bővített változata. A kiadvány díjmentes és 
személyesen átvehető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, a területi (megyei) 
kamaráknál, és az ÉVOSZ Titkárságánál. 
             
Megjelent az ÉVOSZ tagszervezeteinek név- és címjegyzéke, DIRECTORY 2013 címmel. A 
kiadványt továbbítjuk valamennyi tagszervezet részére, valamint megküldjük a 
partnerszervezetek, a kamarák, valamint a hatóságok részére is.  
(Nagy Lajosné) 

*** 
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TÁJÉKOZTATÓ a kiküldetési minősítésről 
 
2014. év végéig meghosszabbításra került az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és a 
Vállalkozói Érdekegyeztető Fórum (VÉF) között 2008. november 6-án aláírt együttműködési 
megállapodás. E megállapodás értelmében a Vállalkozói Érdekegyeztető Fórum (VÉF) a 
cégek kérelmére ún. kiküldetési minősítést végez el, amely a belföldi tevékenység meglétének 
vizsgálatát jelenti és a pozitív minősítésről dokumentumot állít ki. A VÉF által kiadott 
minősítés a kiállítástól számított egy évig érvényes. 
 
A dokumentum megkérése önkéntes és minden magyarországi székhelyű vállalkozásra 
kiterjed, amely az Európai Unió valamely országába, vagy Svájcba küldi ki munkavállalóit. 
 
Miért érdemes megkérni a kiküldetési minősítési dokumentumot? 
 

1. A kiküldetési minősítésről szóló dokumentumot az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár azokban az esetekben, amikor az A1-es igazolások 
kiadása külön mérlegelést igényel, a VÉF által kiállított pozitív minősítést az 
OEP a belföldi tevékenység igazolásaként fogadja el.  

 
2. Felülvizsgálati és visszavonási eljárás esetén, az eljárást megelőzően az OEP 

elsődlegesen a VÉF-től kéri a kiküldetési megfelelőség alátámasztását, 
szakmai indoklását.     

  
A kiküldetési minősítéssel kapcsolatos tudnivalókról részletes tájékoztatás kérhető a VÉF 
Titkárságától, melynek elérhetősége: 
 
  1013 Budapest, Döbrentei tér 1.  
  Telefon: 201-0333/26 
  E-mail: evosz.nagyeva@mail.datanet.hu 
  Internet cím:  www.evosz.hu 
(Nagy Lajosné) 

 
*** 

 
 

 
Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 
Jelenleg folynak az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés módosításának munkái, melyek az 
új Munka Törvénykönyvével összefüggésben váltak szükségessé.  
E munkák lezártáig a 2013. évi építőipari ágazati bértarifa szerinti béreknél a 2010. évi 
bértarifa szerinti béreket kell alkalmazni, azzal, hogy figyelembe kell venni, hogy 2013. évtől 
a minimálbér 98.000 Ft-ra emelkedett, a garantált bérminimum a legalább középfokú 
végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben pedig 114.000 Ft-ra 
emelkedett.  
(Nagy Lajosné) 

*** 
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2013. évi építőipari éves munkaidőkeret ajánlás  
 
Kidolgozásra került a 2013. évi építőipari éves munkaidőkeret ajánlás, melyet a hírlevélhez 
mellékelünk. 
(Nagy Lajosné)  

*** 
 
 
Szakmai tanulmányút 

 
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a JULIANUS TOURS (1053 
Budapest, Ferenciek tere 7-8.) közösen szakmai utat szervez 2013. április 30. – május 6. 
között Izraelbe, az ISRACHEM’2013 Zöld Technológiák Vásárára. A jelentkezési határidő: 
2013. január 21. hétfő 
 
További információ kérhető:     Nagy Lajosné    201-0333/26 
 

*** 
 

Építőipari Művezető Tanfolyam 
Budapest, 2013. január 31. – április 20. 
 
Az ÉVOSZ a pécsi Pollack Mihály Építőipari Szakiskolával, és a bajor Hanns Seidel 
Alapítvány pécsi Építőipari Képzőközpontjával közösen 2013. január 31-től 208 órás 
építőipari művezető továbbképző tanfolyamot szervez Budapesten, az ÉVOSZ  épületében. A 
továbbképzéssel a művezetői munkakört betöltő, vagy betölteni kívánó szakemberek számára 
biztosít lehetőséget arra, hogy a korábban megszerzett ismereteiket felfrissítsék, rendszerbe 
foglalják, és azokat a mai elvárásoknak megfelelő ismeretekkel egészítsék ki.  
A részvétel feltétele: szakmunkás végzettség esetén legalább négy év, technikusi, vagy ennél 
magasabb szakirányú iskolai végzettség esetében legalább két év szakmai gyakorlat. 
Az ÉVOSZ a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában AL-2001 
lajstromszámmal 00994-2008 szám alatt van bejegyezve. 
Jelentkezési határidő: 2013. január 18. 
A Részletes tájékoztató és a jelentkezési lap az ÉVOSZ honlapjáról letölthető. 
(www.evosz.hu) 
(Pete Zoltán) 

*** 
Leonardo Program 
 
Beruf Info Messe (BIM) – Salzburg 
Az ÉVOSZ a Leonardo program keretében szakmai tanulmányutat szervezett a Salzburgban 
2012. november 22. és 25. között megrendezett a kézműves szakmákat a pályaválasztók 
számára bemutató és népszerűsítő Szakkiállításra. Az Osztrák Gazdasági Kamara (WKO) 
által szervezett kiállítás egyúttal a több szakmában megrendezett Osztrák Nemzeti 
Szakmunkásversenynek (Skills Austria) is, amelyen meghívottként a 2013. évi WorldSkills 
Szakmai Világversenyen kőműves és burkoló szakmában hazánkat képviselő két fiatal 
szakmunkás is részt vehetett, ami a nyári megmérettetés előtt jó gyakorlási lehetőséget 
jelentett a számukra.  
(Pete Zoltán) 

*** 
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Fiatal szakmunkások külföldi szakmai gyakorlata 
Az ÉVOSZ szervezésében 2012/13 évben nyolc pályakezdő építőipari szakmunkás 
franciaországi. nyolc pedig németországi féléves szakmai továbbképzésen vett részt. A 
németországi projekt 2013 januárjában, a franciaországi pedig március közepén zárul, 
azonban a franciaországi projekt több résztvevője is jelezte, hogy tanulmányait a 
Compagnons felnőtt-továbbképző rendszerében tovább kívánja folytatni.  
(Pete Zoltán) 

*** 
 

SoDiCo Projekt 
Az ÉVOSZ részt vesz a Szlovén Építési Vállalkozók Szövetsége által koordinált, és az 
Európai Bizottság által finanszírozott nemzetközi projektben, melynek célja a Nyugat-Európa 
több országában már hosszú idő óta jól működő paritásos alapok működésének bemutatása a 
hazai építési vállalkozók, és szakemberek számára. A projektben az ÉVOSZ mellett az 
Osztrák, a Szlovén, a Horvát, a Bolgár, valamint az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) 
képviselői vesznek észt.  
A projekt első szakaszában a partnerek felmérést készítettek országuk építési vállalkozói 
körében, amelyben a vállalkozók paritásos alapokra vonatkozó meglévő ismereteit, illetve az 
alapok esetleges bevezetésével kapcsolatos várakozásaikat tárták fel. 
 
Az ÉVOSZ ezt követően 2013. február 19-én a Nyugat-Európában az építőipari ágazatban 
működő paritásos alapokat bemutató, 2013. április 11-én pedig a Közbeszerzési Törvény 
aktuális kérdéseit áttekintő konferenciát szervez. A programok előkészítése folyamatban van, 
a meghívókat rövidesen megküldjük tagszervezeteink részére. 
(Pete Zoltán) 

*** 
Építőipari Szakvásárok - 2013 

 
Tető, Falak, Homlokzatok 
+ Épületenergetika – Budapest 
Szakkiállítás 
2013. február 20-22.  
www.expositor.hu 
 
KievBuild - Kijev 
Építőipari szakkiállítás 
2013. február. 20-22. 
www.kievbuild.com.ua/en 
 
Bauen & Energie - Bécs 
Építőipari Szakkiállítás 
2013. február 21-24. 
www.bauen-energie.at 
 
Ecobuild - London 
Fenntartható, környezettudatos építőipari,  
épületenergetikai, épületgépészeti szakkiállítás 
2013. március 5-7. 
www.ecobuild.co.uk 
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CONSTRUMA - Budapest 
32. Nemzetközi Építőipar Szakvásár 
2013. április 10-14. 
www.construma.hu  
 
ISRACHEM ’2013 
Zöld Technológiák Vására 
2013. április 30-május 6. 
www.stier.co.il 
 
Stone+tec - Nürnberg 
18. Nemzetközi Természetese kő és 
Kőmegmunkálási Szakkiállítás 
2013. június 1-5. 
www.stone-tec.com  
 
 
EU PVSEC - Párizs 
2013. október 1-3. 
Európai Szolár Energia Konferencia és Kiállítás 
www.photovoltaic-exhibition.com  
 
KLIMAENERGY - Bolzano 
Megújuló Energia Szakkiállítás 
2013. szeptember 19 -21.  
www.fierabolzano.it 
www.messebozen.it 
(Pete Zoltán) 

*** 
 

 
 

ÉVOSZ Hírlevél 
A kiadásért felelős: Dr. Fodor Károly Györgyné menedzser asszisztens 

2013. január14. 
1013 Budapest, Döbrentei tér 1. Tel: 201-0333, Fax: 201-3840 
E-mail: evosz@mail.datanet.hu Honlap: http://www.evosz.hu 

 


