
 
 

 
Dorogi Ipartestület XI. sz. hírlevele 

 
 
 
Kedves Vállalkozó Társunk! 
 
 
Az Dorogi Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájé-
koztatást adni: 
 
 

1. 20+10 pályázat magánszemélyeknek 
2. Előzze meg az építőipari baleseteket – online tanfolyam 
3. Konferencia, pályázatok 
4. Alternatív Vitarendezési Fórum  
 

 
 

 
Dorog, 2018. május 08. 
 

 

Üdvözlettel:  
Szűcs György 
Elnök 
Dorogi Ipartestület 

 
  Tisztelt Olvasónk! 
 
A PályázatMenedzser oldalain jelenleg több mint 700 aktuális pályázat található. Ha Ön nem csak 
a magánszemélyeknek szóló pályázatokról szeretne értesülni, az alábbi hírleveleinket állnak 
rendelkezésére: 

• Nonprofit hírlevél - Civil szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak szóló pályá-
zatokkal (csak 8000 Ft+ÁFA/év) 

• Vállalkozói hírlevél - Vállalkozásoknak, vállalkozóknak szóló pályázatokkal (csak 16000 
Ft+ÁFA/év) 

• Kombinált hírlevél - A nonprofit és a vállalkozói hírlevél tartalma egyben (csak 20000 Ft 
+ÁFA/év) 

 
A magánszemélyeknek szóló legfrissebb pályázati lehetőségek: 
 

 

Házépítés, házfelújítás – Rajzpályázat 

 

A Merkbau rajzpályázati felhívása óvodásoknak, iskolásoknak (óvodáknak, iskoláknak) a házépítésről, 
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házfelújításról készült rajzok készítése és beküldése céljából. 
 

 

Az Év Tanyája 2018 – Pályázat tanyák tulajdonosainak, gazdáinak díjazására 

 

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása az "Az Év Tanyája 2018" díjak elnyerése céljából. 
A pályázaton elnyerhető díjkategóriák: „Az Év Tanyagazdasága 2018” díj; „Az Év Hagyományőrző 
Tanyája 2018” díj; „Az Év Határon Túli Tanyája 2018” díj; „Az Év Tanyája 2018 Közönségdíj”. 
 

 

Kortárs irodalmi alkotások pályázata 2018 

 

A Cédrus Művészeti Alapítvány irodalmi alkotói pályázati felhívása szépirodalmi alkotások (versek, 
elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomá-
sok, dokumentum-összeállítások stb.) létrehozására, idegen nyelvből fordítására vagy hozzájuk kap-
csolódó kutatómunkára. 
 

 

Arculattervező pályázat az I. ELEGYEDŐ Fesztivál arculatának megtervezésére 

 

A MáSzínház és az AppArt Egyesület pályázati felhívása a 2018 őszén megrendezésre kerülő I. 
ELEGYEDŐ Fesztivál arculatának megtervezése céljából. A nyertes pályázó 100.000 Ft díjazásban 
részesül. 
 

 

In Between? – Elbeszélt történetek nyomában Európa határvidékein – Pályázat kulturális-
történelmi tanulmányon való részvételre 

 

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának pályázati felhívása az "In Between?" elnevezésű 
projektben való részvételi lehetőség elnyerésére. Az In Between? arra kívánja ösztönözni az európai 
fiatalok nemzedékét, hogy az egykori szemtanúkkal való párbeszéd útján fedezzék fel a XX. század 
történelmét. Határidő: 2018. május 7. 
 

 

Régen és most – Rajzpályázat 

 

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és az Artér Művészeti Egyesü-
let rajzpályázati felhívása "Régen és most" címmel, a Kerület Napja alkalmából. 
 

 

Mindent köszönök! – Élettörténetek az örökbefogadásról – Szépirodalmi pályázat 

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete szépirodalmi pályázati felhívása "Mindent köszönök! – élet-
történetek az örökbefogadásról" címmel. A pályázat mottója Röhrig Géza Örökbefogadás című versé-
nek utolsó versszaka. 
 

 

ClimateLaunchpad 2018 – Környezetvédelmi üzleti ötletverseny 
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A Climate-KIC az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) felhívása 2018-as 
ClimateLaunchpad elnevezésű, környezetvédelmi innovációs ötletversenyen való részvételre. A ver-
senyre a zöld gazdasági átmenetet és fenntartható gazdasági fejlődést elősegítő üzleti ötletekkel lehet 
jelentkezni. 
 

 

Fotózz Salgótarján! – Fotópályázat 

 

A Tarjáni Városlakó Magazin fotópályázati felhívása "Fotózz Salgótarján!" címmel. A pályázaton 4 
kategóriában lehet indulni: építészet, kultúra, zsáner (életkép, utcai életkép / street photo) és portré. 
 

 

Online Video Award 2018 – Pályázat online mozgóképes tartalmak megtalálására és díjazására 

 

Az Online Video Award verseny célja, hogy megtalálja Magyarország legjobb online felhasználásra és 
fogyasztásra készített mozgóképes tartalmait, továbbá bemutatkozási lehetőséget biztosítson az elter-
jedt tartalomtípus tehetséges előállítóinak. Magyarországon bejegyzett cégek és magánszemélyek 
pályázhatnak. 
 

 

Az internet mindenkinek jár! – Pályázat ingyenes internet előfizetés elnyerésére  

 

A Vannet pályázati felhívása ingyenes internet előfizetés elnyerése céljából Baranya, Somogy és Tol-
na megyei általános iskolásoknak. 
 

 

Pályázat irodalmi színvonalú mesék és versek beküldésére 

 

A MeseLes Olvasgató pályázati felhívása az óvodás korosztály számára írt, irodalmi színvonalú me-
sék és versek írása és beküldése céljából. 
 

 

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás elnyerésére Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal pályázati felhívása álláskeresők vállalkozóvá válá-
sát elősegítő támogatás elnyerése céljából Jász-Nagykun-Szolnok Megyében. A pályzat keretében 
legfeljebb 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igényelhető. 
 

 

Verselj Petőfit! – Irodalmi pályázat 

 

A Kiskőrös Város Önkormányzata irodalmi pályázati felhívása "Verselj Petőfit!" címmel. Válassz egy 
Petőfi-verset, és mutasd be úgy, ahogy kedved tartja: szavald el, zenésítsd meg, rappeld el, vagy 
csak egyszerűen mondd el, milyen érzéseket vált ki belőled! 
 

 

Femme fatale – Pályázat a női testről készült képzőművészeti alkotások készítésére 
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A tatabányai Kortárs Galéria pályázati felhívása a női testről készült képzőművészeti alkotások készí-
tésére, beküldésére, Gustav Klimt halálának 100. évfordulójára alkalmából, képzőművészek és művé-
szeti egyetemek hallgatói részére. 
 

 

A világ nem szinkronizált – Videópályázat a nyelvtanulásról középiskolásoknak 

 

A MEMO Rendezvényszervező Kft. pályázati felhívása a nyelvtanulás fontosságát bemutató videók 
beküldésére középiskolai osztályoknak. 
 

 

Ösztöndíj kiemelkedően tehetséges, rászoruló gyerekeknek  

 

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány ösztöndíj-pályázati felhívása természettudományokban, 
művészetekben kiemelkedő képességű gyerekek támogatása céljából. 
 

 

Pályázat a Szomszédok Egymásért mozgalom megújítása és jövőbeli lehetőségei témakörben  

 

Az Országos Polgárór Szövetség elnöke és az OPSZ SZEM tagozat elnöke pályázati felhívása egyéni 
pályamunkák elkészítésére az alábbi témakörben: "A Szomszédok Egymásért Mozgalom megújítása 
és jövőbeli lehetőségei". 
 

 

Na Mi Újság, Rejtő Úr? – Irodalmi és képzőművészeti pályázat Rejtő Jenő / P. Howard szelle-
mének előidézésére  

 

A Napút Kiadó pályázati felhívása Rejtő Jenő / P. Howard szellemiségét, életétt idéző irodalmi és 
képzőművészeti alkotások beküldésére,"Na Mi Újság, Rejtő Úr?" címmel. Díjazás: 25 - 75 ezer Ft. 
 

 

Jelek 2018 – Irodalmi pályázat 

 

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyői Tollforgatók Köre irodalmi pályázati felhívása "Jelek 2018" 
címmel. A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban. 
 

   

 

 
Az aktuális pályázati lehetőségeket az alábbi linkeken lehet böngészni: 
 
Aktuális pályázatok teljes listája magánszemélyeknek 
 
Aktuális pályázatok teljes listája vállalkozásoknak 
 
Aktuális pályázatok teljes listája civil szervezeteknek 
 
Aktuális pályázatok teljes listája intézményeknek 
 
Aktuális pályázatok teljes listája önkormányzatoknak 
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Válogatás a korábban megjelent, még aktuális, magánszemélyeknek szóló pályázati lehetőségek 
közül: 
 

 

Muzsikál az Erdő 2018 – Zeneszerzői pályázat új kórusmű megírására  

 

A Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület és a Muzsikál az Erdő Alapítvány zeneszer-
zői pályázati felhívása új kórusmű megalkotása céljából a Muzsikál az Erdő 2018. évi rendezvényso-
rozat alkalmából. 
 

 

Pályázat színházi műhely projektben való részvétel támogatására mentoroknak és pályakezdő 
tehetségeknek 

 

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) pályázati felhívása az Előretolt Helyőr-
ség Íróakadémia Színházi Műhely projekt keretében. A KMTG a pályázatot elnyert ösztöndíjasok 
számára publikálási lehetőségeket teremt, elősegíti szövegeik megjelentetését, színműveik bemutató-
ját, szakmai és közönségtalálkozók szervezéséről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet 
nyújt. 
 

 

Kép-mutogató – Irodalmi rövidfilm-pályázat középiskolásoknak 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály bűn- és balesetmegelőzési célú irodalmi 
rövidfilm-pályázati felhívása a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákoknak "A Kép-mutogató" 
címmel. 
 

 

Képzőművészeti befogadói pályázat  

 

A Bakelit Multi Art Center képzőművészeti pályázati felhívása képző- , digitális- és vizuális művészek 
számára. 
 

 

Mutasd a balkonod, megmondom ki vagy! : Balkon Aranya 2018 pályázat balkonok, párkányok, 
gangok díszítésére 

 

A Kortárs Építészeti Központ 2018. évi pályázati felhívása növényekkel betelepített balkonok, erké-
lyek, párkányok és gangok megversenyeztetésére a Közösségi Kertek program kereté-
ben. A Balkon Aranya pályázat célja egy szebb és élhetőbb lakókörnyezet. 
 

 

Történeti pályázat a magyar szénhidrogénipar és a vízbányászat iránt érdeklődők számára  

 

A magyar szénhidrogénipar és a vízbányászat iránt érdeklődők az iparág életével, történetével, fejlő-
désével kapcsolatos tudományos munkával 15.000 forint munkajutalomra, 35.000-100.000 forint díja-
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zásra pályázhatnak. 
 

 

Magyarország legszebb birtoka 2018 – Pályázat mezőgazdasági kisgazdaságok és nagyüze-
mek díjazására 

 

Az Év Agrárembere díj szervezőinek pályázati felhívása a "Magyarország legszebb birtoka 2018" ki-
tüntető díj odaítélése céljából. Kategóriák: állattenyésztő birtok, gyümölcstermesztő birtok, kertészet, 
kistermelői birtok, precíziós gazdálkodás, szántóföldi növénytermesztő birtok, szőlészet-borászat. 
 

 

Pályázat irodalmi képzési lehetőség és ösztöndíj elnyerésére, pályakezdő alkotók részére  

 

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) pályázati felhívása pályakezdő alkotók 
részére, az "Előretolt Helyőrség Íróakadémia" elnevezésű projekt keretében. 
 

 

Preyer Hugo novellaíró pályázat 2018 – Irodalmi pályázat új, sci-fi novellák megírására 

 

Az AVANA Magyar Tudományos Fantasztikus Művészetért Országos Egyesület 2018. évi pályázati 
felhívása új, sci-fi novellák megírására, Preyer Hugo emlékére. 
 

 

Országalbum Fotókiállítás Maraton – Fotópályázat 

 

A GNSoft Kft. fotópályázati felhívása az Országalbum Fotókiállítás Maratonon való részvételre. A 
verseny fődíja egy cserélhető objektíves profi fényképezőgép, a második helyezett egy bridge fényké-
pezőgépet nyer. 
 

   

 

 
Sok sikert a pályázatokhoz! 
 
Üdvözlettel, 
 
PalyazatMenedzser.hu 
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Az építőipari balesetek kétharmada a munkahelyi biztonság tervezési és szer-
vezésbeli hiányosságaira vezethető vissza 

 
Biztonsági és egészségvédelmi terv összeállítása 

5 leckés online tanfolyam 
Az építés-kivitelezési tevékenység koordinációra vonatkozó előírásainak és a tervkészítés 
helyes gyakorlatának megismerésével és alkalmazásával az építés-kivitelezési munkaterülete-
ken előforduló balesetek száma, súlyossága jelentősen csökkenthető. Online továbbképzé-
sünk segítségével áttekintheti a koordinációs kötelezettségből adódó feladatokat, és elsajátíthatja 
a tervkészítés gyakorlatát! 
 

Online jelentkezem  

 

Szerző: Dr. Bánné Koncz Zsuzsa munkavédelmi szakértő 

Rövid tematika: 

1. lecke: Az építkezés koordinációja, a biztonsági és egészségvédelmi terv előírá-
sai 

2. lecke: A tervezői és kivitelezői koordinátor 
3. lecke: Biztonsági és egészségvédelmi terv 1. rész (jogszabályok, felépítés) 
4. lecke: Biztonsági és egészségvédelmi terv 2. rész (veszélyazonosítás, építés-

irányítás) 
5. lecke: Hiányos koordináció következtében bekövetkezett balesetek 

 

Időpont: 2018. május 15-től öt héten keresztül, heti egy lecke 

A munkavédelmi hatósági ellenőrzések azt mutatják, hogy a biztonsági és egészségvédelmi 
terv (BET) minősége sok esetben nem megfelelő: különösen kisebb építkezések esetében nem 
tartalmazza az adott építkezésre szabott egyedi intézkedéseket. Felmérések szerint az építő-
ipari balesetek kétharmada a tervezés hibájára, a munkahelyi biztonság szervezésbeli hiányos-
ságaira vezethető vissza. 

  

Online jelentkezem  
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Miért ajánjuk? 

✓  Mert a meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv nélkül a kivitelezési tevé-
kenység nem kezdhető meg – egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek esetében is kötelező. 

✓  Mert 2017 óta kiemelten ellenőrzik a munkavédelmi előírásokat, így a BET meglétét és tar-
talmát is. 

✓  Mert nincs minden részletre kiterjedő, általánosan ismert, a BET összeállítására vonatkozó 
érvényes, magyar nyelvű szakirodalom. 

 

Ön is tehet az építési balesetek csökkenéséért – jelentkezzen tanfolyamunkra! 

Tekintse meg további építőipari képzéseinket! 
 
 

Maradjon naprakész a ké-
sőbbiekben is! 
Május 25-től életbe lép az Európai Unió általános adat-
védelmi rendelete, a GDPR, amely új alapokra helyezi a 
személyes adatok kezelésének módját. Adatai védelme 
számunkra a legfontosabb, ezért nyilatkozatával hoz-
zájárulhat, hogy a jövőben is az elsők között értesüljön 
aktuális kiadványainkról és képzéseinkről. 

  

 

Nyilatkozom 
>> 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel, 

 
Máder Ágnes 
szerkesztő 
Fórum Akadémia 
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Személyes meghívó! 

 

Kedves Konferenciapartnerünk! 

 

Szeretettel meghívjuk a Piac & Profit ,,Kockázat nélkül nincs üzlet,, című konferenciájára, ahol a 
üzleti életben meghatározó kockázati tényezőkre adunk azonnal használható válaszokat, megol-
dásokat. Nagyszerű előadóink szerint lehet nagyot nyerni és bukni is. Kockázatvállalás nélkül 
azonban nincs fejlődés. Biztonság és rizikóvállalás. Van megoldás! 

 

Szeretnénk, ha az ön cége is képviseltetné magát! 

Vendégünkként, mint a cég döntéshozóját, szeretettel várjuk! 
20 főt fogadunk VIP-vendégünkként. 

 

Kérjük, hogy meghívásunk elfogadása esetén a konferencia@piacesprofit.hu e-mail címre küldje 
vissza nevét, titulusát, cégnevét, hogy regisztrálhassuk. Siessen a válasszal! 

A levél „Tárgy” mezőjébe kérjük, feltétlenül írja be: Kockázat VIP 

Várjuk szeretettel! 

 

 

Kockázat nélkül nincs üzlet 

Lehet mindig a nyerő ágon lenni? 

  

Időpont: 2018. május 17. csütörtök. 9.30–16.30 

Helyszín: Budapest, The Experience Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3. emelet) 

 
Rizikófaktorok: adó-, pénzügy, ügyfél, hírnév…. Hogyan kerüljük el? 

Kockázatkezelés a merész döntések előtt. A legjobb szakértőktől! 

VIP-meghívó. Előadóink exkluzív tudásokat adnak át. 

  

 
Miről szólunk? 

Kockázat nélkül nincs változás, fejlődés. Az üzletvitel nélkülözhetetlen velejárója. Nagyot 
lehet nyerni és bukni is. Csak a végén derül ki: megérte-e kockáztatni. Van- úgy, hogy 
mindent elvisz egy merész döntés: reputációt, pénzt, csapatot.  A sikeres vállalatok már 
tudják, hogy a merész döntést érdemes meghozni, ha erős kockázatkezelési, elemzési háttérrel 
párosítjuk. Biztonságos kockázatvállalás? Nagy szükség van rá a mai, nagyon bizonytalan 
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világunkban. 

Ne bízzuk a véletlenre! 

A külső, tőlünk független kockázatokra, és a belső, általunk okozottakra nagyon jó válaszok lé-
teznek. Szakértő előadóinktól megismerhetjük a mindennapi döntéshozatalunkba azonnal be-
emelhető, régi és új gyakorlatokat.   

  

 
Kiemelt témáink 

 

• Nagy bukások, nagy veszteségek. Tipikus hibák. 
• A reputáció, a hírnév, hitelesség kockázata. 
• A pénzügyinél is nagyobb kockázati kitettség: a munkaerő. 
• Az ismeretlen, partner – nyitott könyv? 
• Régi ügyfél – jó üzleti partner? 
• Pénzünk, likviditásunk veszélyben.  Külső és belső pénzügyi krízisek megelőzése. 
• Válság kezelése, válságterv és válságkommunikáció. 
• Adókockázat. Variációk külső, belső szabályozásváltozásra. 
• Mi juttatja csődhelyzetbe a kkv-kat? A csődszakértő tapasztalatai. 
• Kockázatmenedzsment beemelése a vezetésbe, projektekbe. 
• Az ISO-szabványok biztonságot is adnak? 
• Biztosításokkal kivédhető kockázatok. 
• A versenyjogi kockázatok hatékony kezelése 

  

 
 Felkért előadók 

Doszpod Dénes (RiGoCon Kft.), Bőhm Kornél (MPRSZ), György Máté (Aon), Vida-Gősi 
Bernadett (Opten), Keleti József (Bisnode), dr. Rácz Gábor (MPRSZ), dr. Bárdits Vik-
tor(reorganizációs tanácsadó), Rédei Lajos (NoRisk Hungary), Kovács Viktor Zoltán Kkv-
marketing igazgató (K&H Bank), Kelemen Viktor (Bureau Veritas), Dr. Keller Anikó (Szecskay 
Ügyvédi Iroda), Vira Sándor (Saldo Zrt.) és még sokan mások… 

 

Kedvezményes regisztráció még néhány napig! 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/kockazat-nelkul-nincs-uzlet/?utm_source=68948-
konferencia%20szegment%C3%A1lt%20lista%20&utm_campaign=438037-

Kock%C3%A1zat%201.%20kik%C3%BCld%C3%A9s%20teljes%20list%C3%A1ra&utm_medium=12055-
email&utm_content=05.03.%204%2F1.%20Kock%C3%A1zat%20VIP%20megh%C3%ADv%C3%B3 
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Tisztelt Szűcs György! 

Telefonon történt egyeztetésünkre hivatkozással az alábbiakban részletezném a rendezvényünk témáját: 

 

ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI SZOLGÁLAT 

A GINOP 5.3.3-15 pályázati konstrukció keretében létrehozott Munkaügyi Tanácsadó és 
Vitarendező Szolgálat elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a kollektív munkaügyi kap-
csolatok működéséhez hazánkban. Egyik feladata, hogy segítse a kollektív érdekviták 
szereplőit abban, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat tudjanak kötni egymás-
sal, figyelembe véve és tiszteletben tartva a másik fél érdekeit. Másik célja, hogy még a 
viták kialakítása előtt támogassa a felek kommunikációját, tanácsokat adjon, és segítse a 
közös álláspont kialakítását. 
  
A Szolgálat a kollektív munkaügyi vitás helyzetek feloldására, és azok kialakulásának 
megelőzésére jött létre. Ebből következően a kollektív munkaügyi kapcsolatok szereplői, 
különösen a szakszervezetek, üzemi tanácsok és munkáltatók tudják igénybe venni a 
közreműködését. A nagyvállalatok mellett a KKV szektor, a versenyszféra mellett a tág 
értelemben vett közszféra munkáltatói és munkavállalói számára is elérhető a Szolgálat. 
Az egyéni vitás kérdések rendezése viszont nem tartozik a hatáskörébe. 

 

Üdvözlettel: 

Keszthelyi Angela 
+36205313026  
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