
Milyen témákban vehetik igénybe a díjmentes 
konzultációs lehetőséget? 

•      jelölés, termékforgalmazás szabályai 

• minőségirányítás, minőségbiztosítás (ISO 9001, 
vagy szinte bármilyen egyéb hasonló 
követelményrendszer) 

• beszállítói követelmények (multik által támasztott 
követelmények) 

• környezet-, munkahelyi egészség és biztonság 
irányítási rendszerek (ISO 14001, OHSAS 18001) 

Mikor és hogyan vehetik igénybe a díjmentes 
konzultációs lehetőséget? 

A szolgáltatás hírleveleinkben, illetve a 
www.saasco.hu oldalon előre meghirdetett 
időpontokban vehető igénybe előzetes jelentkezés 
alapján.  

A jelentkezést követően megkeressük Önt konkrét 
időpont egyeztetés céljából. 

A jelentkezési lap aláírásával kötelezettséget vállal 
arra, hogy amennyiben előzetes lemondás nélkül 
mégsem jelenik meg az előre egyeztetett 
időpontban, 12.000 Ft + ÁFA rendelkezésre állási 
díjat számlázunk ki, amiért elvette más elől a 
lehetőséget… 

A konzultáción való részvétel írásban (az 
info@saasco.hu címre küldött e-mailben), legalább 
három munkanappal a megbeszélt időpont előtt 
lemondható! Ebben az esetben a fenti díj nem kerül 
kiszámlázásra… 

A Jelentkezési lap tartalmazza titoktartási 
kötelezettségünket. 

A rendelkezésre álló időkeret szervezetenként 1 óra 
(de nem számoljuk majd a perceket…).  

Egy szervezettől maximum két fő vehet részt a 
konzultáción. 

Hol lesznek a díjmentes konzultációk? 

A konzultációk – a témák függvényében - a SAASCO 
budapesti és gyöngyösi irodáiban zajlanak: 

• 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 108. 

• 3200 Gyöngyös, Búza utca 1. 

DÍJMENTES KONZULTÁCIÓ 
a hazai mikro- és kisvállalkozásokért… 

1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 108.   -   3200 Gyöngyös, Búza u. 1. 

www.saasco.hu - www.ce-jeloles.hu - www.valalkozasvedelem.hu 

info@saasco.hu 
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SEGÍTÜNK 
FOGÁST TALÁLNI! 

Mi ez? 

Elhatároztuk, hogy saját erőinkhez mérten még 
jobban szeretnénk segíteni a hazai mikro- és 
kisvállalkozások életén. 

Célunk, hogy könnyebben eligazodjanak az őket 
körülvevő jogszabályi és egyéb kötelezettségeket 
illetően!  

A díjmentes konzultáció célja, hogy az érintett 
vállalkozás az adott/felmerült problémával kapcsolatban 
tisztán lásson, megismerje a kapcsolódó feladatokat, 
azok nagyságát, erőforrásigényét annak érdekében, 
hogy fogást találjon a problémán, és önállóan kezébe 
tudja venni a megoldás menedzselését. 

Kiknek ajánljuk? 

Minden olyan önálló hazai mikro- és kisvállalkozásnak, 
amely olyan helyzetbe került, hogy a továbblépéshez 
számára ismeretlen vagy nehezen átlátható feladatokat 
kell megoldania. 

Ezek a problémát jelentő feladatok jellemzően 
valamilyen külső követelmény (pl. jogszabályok, vevői 
előírások…) hatására jelennek meg, és ezek kezelése 
olyan szakértelmet igényelne, amely jelenleg nem áll 
rendelkezésükre. 

Miért csináljuk? 

Hiszünk a vállalkozások jelentőségében.  

Tudjuk, hogy számos, nem a főtevékenységeikhez 
kapcsolódó feladat terheli őket, amelyek rontják 
teljesítményüket, gátolják fejlődésüket.  

Szakértelmünk és tapasztalataink alapján sok esetben 
hatékonyan tudunk segíteni, így több energia jut a 
tényleges értékteremtésre, ami mindannyiunk érdeke. 

Lelkesedésből, segíteni akarásból tesszük. Saját 
forrásainkra támaszkodunk, semmiféle pályázati 
támogatást nem használunk fel ehhez.  

Nem üzleti alapon támogatjuk az üzleti 
tevékenységeket.  

Kik vehetik igénybe díjmentes konzultációt? 

Minden, hazai magánszemélyek tulajdonában lévő önálló 
mikro- és kisvállalkozás.  

Itt nézheti meg az önálló mikro- és kisvállalkozás 
fogalmát:  

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment 

A megfelelőség szakértője... 


