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Napelem pályázati támogatással 
 

2019 májusától elérhetővé válik az a vissza nem térítendő támoga-
tás, amivel egy lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz az állapothoz, 
ahol a vállalkozásunk energiaszükségletét napenergiából fedezhet-
jük. 

A konvergencia régió számára új lehetőség nyílik, amely során napelemes rendszerrel já-
rulhatnak hozzá a környezetterhelés csökkentéséhez és a rezsiköltségek mérsékeléséhez. 
Olyan mikro-kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek rendelkeznek 3 lezárt üz-
leti évvel, tehát 2016 előtt alakultak, illetve ebben az időszakban minimum egy munkavállaló 
rendelkezett bejelentett munkaviszonnyal a fejleszteni kívánt telephelyen. 

A támogatás mértéke 1,5 és 3 millió forint között mozog, azonban a napelemes rendszer 
névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kW-ot. 

A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek ösz-
szesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költ-
ségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár 
alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költ-
séghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó. 

Az épületek tetején elhelyezett napelemes rendszerek nagyban hozzájárulhatnak vállalko-
zásunk sikerességéhez, hiszen a kiadásokon megtakarított összegek visszaforgathatók 
más fejlesztésekbe is, ezáltal is lehetőséget teremtve a vállalkozás piaci pozíciójának meg-
erősítéséhez. 
 
Amennyiben további kérdése adódna, ide kattintva érdeklődhet.  
 
 

forrás: vallalkozo.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gwconsulting.hu
http://www.vallalkozo.info/hirek/napelem-palyazati-tamogatassal
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Ügyviteli trendek – 2019 

Először belül tegyünk rendet! 

Workshop kkv-döntéshozók számára 

 

Időpont: 2019. április 3. (szerda) 9.30–16.00 

Helyszín: Budapest, Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum, Örs vezér tere 24. 

 

Folyik ki a pénz és az idő a cégből? Azonnal szervezze újjá az ügyvitelt! 

Az ügyvitel fejlesztése mindig előzze meg az új projekt indulását! 

A legújabb ügyviteli technikák, módszerek mutatkoznak be. Döntsön jól! 

 

Miről szólunk? 

Ha nincs rend a cég adminisztrációjában, dokumentumkezelésében, aktáiban, az 
törvényszerűen elbukáshoz, káoszhoz, működésképtelenséghez vezet. A cég ereje, 
hatékonysága az akták, iratok, adatok számlák, levelezések, szerződések, az ügymenet 
rendben tartásában rejlik. A jól szervezett ügyvitelen múlik minden.  Papírral vagy/és 
digitálisan? Mindkettő. S lehetőleg a legfejlettebb technológiákon alapuljon és integrált 
rendszerekben szervezett legyen. 

Az okos vezetés először belül tesz rendet, ott fejleszt, mégpedig folyamatosan, mert tudja, 
hogy az új terméket, portfóliót a régi háttér nem bírja el.  

A Piac & Profit workshopon az ügyviteli trendek rendkívül gyakorlatias formában, azonnal 
hasznosítható megoldásokban mutatkoznak be. Szánja rá a napját! Szakértőink a gyakorlat, 
a felhasználók nyelvén beszélnek! 

 

A Workshop-konferencia részletes programja és regisztráció 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/ugyviteli-trendek-2019/
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Meghívó 

Az építésgazdaság lehetőségei 

Szakmai konferencia a Construma kiállításon 

 

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium és a Hungexpo Zrt. partnerségével szakmai konferenciát 
rendez a Construma kiállítás nyitó napján. 

 

Helyszín: Hungexpo Zrt. 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 25 Pavilon 

Időpont: 2019. április 3. (szerda) du. 13:00 – 16.00 óra között 

 

PROGRAM 

13:00 – 13:30 Az építésgazdaság fejlesztését szolgáló kormányzati    
elgondolások 

dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára 

 

13:30 – 14:00 Az építési ágazat 2019. évi súlyponti problémái, szakmai 
javaslatok ezek megoldásához Koji László, az ÉVOSZ elnöke 

Kávészünet 

14:20 – 15:45 Pódiumbeszélgetés 

 

Téma:  Ár az építésgazdaságban 

Moderátor: Koji László, az ÉVOSZ elnöke 

A pódiumon: Dr. Nagy Ádám 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

helyettes államtitkára 

Szarka László 

a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke 

Dr. Vértes András 

a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke 

Wiesinger Raimund 

a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület elnöke, 

a Lambda Systeme Kft. ügyvezető igazgatója 
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Zórándy Miklós 

az ÉVOSZ alelnöke, 

a Site Art Kft. ügyvezetője 

Zsabka Zsolt 

a BKIK Ipari Tagozata elnöke, 

a Diagramma Csoport elnök-vezérigazgatója 

 

A konferenciára tisztelettel meghívjuk, megjelenésére feltétlenül számítunk. 

Regisztrációra az alábbi linken van lehetőség: http://construma.hu/evosz2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Üzleti delegáció Kazahsztánba  
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  

Magyar – Kazah Tagozatának szervezésében 

 

 

 

 
Időpont: 2019. április 28-30. 

 

 

Kazahsztán erős gazdasággal rendelkező ország Közép-Ázsiában. Nurszultán 

(korábbi nevén Asztana) a térség egyik legdinamikusabban fejlődő városa, ezért a 

magyar vállalatoknak számos területen kínál üzleti lehetőségeket. 

A magyar-kazah olajipari együttműködésen kívül sikeres projektek kezdődtek vízipari, 

mezőgazdasági, gyógyszeripari és gépgyártási területen is. 

A kiutazás célja az aktuális piaci helyzet és az üzleti lehetőségek feltérképezése.  

Varga Mihály miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter társelnökletével 2019. 

április 28-30. között kerül megszervezésre a Magyar-Kazah Stratégiai Tanács 

harmadik ülése Nurszultánban, melyhez kapcsolódóan a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara a Pénzügyminisztérium felkérésére üzleti delegációt szervez.  

 

 

 

http://construma.hu/evosz2019
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Kiemelt ágazatok: 

 

 Egészségipar  

 Egészségügyi (rehabilitációs) turizmus 

 Gépipar 

 Vízipari technológiák (vízközművek fejlesztése, szennyvíz-kezelés) 

 Hulladékfeldolgozás  

 Energetika 

 Zöldség- és gyümölcstermesztés (melegházi zöldségtermesztés; alma-, 

meggy- és más gyümölcsültetvények telepítése) 

 Takarmány-, haszonnövény termesztés (kukorica, napraforgó, cukorcirok)  

 Élelmiszeripar (húsfeldolgozás, szárított ill. konzerv zöldségek és gyümölcsök 

készítése, müzli-termékek) 

 ICT 

 

Tervezett programok 

 

 Találkozó Varga Mihály miniszterelnök-helyettessel és pénzügyminiszterrel  

 „Üzleti lehetőségek Kazahsztánban” gazdasági fórum és üzletember-találko-

zók, a Magyar-Kazah Üzleti Tanács 7. ülése 

 Egyéb szakmai programok 

 

A megfelelő mennyiségű és minőségű üzleti partner felkutatása a külföldi partnereink 

felelőssége, erre vonatkozólag az MKIK nem tud garanciát vállalni. A kamarák 

mindent megtesznek a rendezvény sikeréért, de javasoljuk, hogy az eredményes 

kiutazás érdekében, saját szervezésben is hívjanak partnereket az üzletember-

találkozóra. 

 

Miért érdemes részt venni? 

 

 ingyenes részvétel a szakmai programokon  

 tájékozódás Kazahsztán gazdaságáról és a gazdasági együttműködési lehető-

ségekről 

 tárgyalás potenciális üzleti partnerekkel  

 lehetőség kétoldalú együttműködési megállapodások aláírására magyar és ka-

zah cégek között az üzleti fórum keretében 
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Szervezők 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Kazah Tagozata a 

Pénzügyminisztérium támogatásával. 

 

Milyen nyelvűek a szakmai programok? 

 

A szakmai programok nyelve az orosz/angol lesz.  

 

Várható költségek 

 

 repülőjegy (Az utazás NEM menetrendszerinti járattal történik, ennek várható 

költségéről a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni) 

 szállás (kb. 30.000 Ft/fő/éj) 

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 5. péntek 

 

 

 

Jelentkezés feltételei és további információ 

 

A férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket azok beérkezésének 

sorrendjében fogadjuk el, illetve figyelembe vesszük az alábbi szempontokat is:  

 exportorientált és innovatív cégprofil,  

 elsősorban az előzőekben felsorolt szektorok képviselőit várjuk.  

 

 

Az utazással, szállással kapcsolatos információk csatoltan találhatóak. 

 

A jelentkezéshez az alábbiakban felsorolt dokumentumokat kitöltve,  

2019. április 5-ig a leimeter.katalin@mkik.hu e-mail címre várjuk: 

 

 jelentkezési lap,  

 angol vagy orosz nyelvű cégprofil. 

 

A jelentkezést csak a 2 dokumentum együttes megküldésével fogadjuk el  

/a jelentkezési lapokat csatoltan a mellékletben találja meg/ 
 

Kapcsolattartó: Leimeter Katalin nemzetközi referens,   

e-mail: leimeter.katalin@mkik.hu,  

tel: +36 (1) 474 5147 

 

mailto:katalin.leimeter@mkik.hu
mailto:katalin.leimeter@mkik.hu
tel:474
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Adatvédelmi tisztviselő képzés –  
továbbképzés EU általános adatvédelmének alkalmazása a gyakorlatban 
 
HELYSZÍN: SZEGED 

 
A kétnapos képzésen való részvételt azoknak ajánljuk akik még nem vettek részt hasonló 
oktatáson vagy szeretnék ismereteiket felújítani és megismerni a Parlament által 
jóváhagyott módosításokat. Az elsajátított ismeretek birtokában a hallgató képessé válik a 
GDPR  összefüggő feladatok koordinálására. 
A képzés elvégzéséről  Tanúsítványt állítunk ki a hallgató számára, melynek birtokában a 
rendelet által előírt adatvédelmi felelős megbízás is betölthető. 
Képzésünket ajánljuk azoknak akik a GDPR  bevezetésével és fenntartásával összefüggő 
tennivalókat rendszerezve, átfogóan szeretnék megismerni  és/vagy betölteni az 
adatvédelmi felelős pozíciót 
 

A képzés időpontja 

2019. április  24-25.  10.00 – 17.00 

 
Előadó 
Dr. Kéri Ádám ügyvéd, munkajogi és adatvédelmi szakjogász, a HVG Adózóna 

jogi szakértője, nemzetközi munkaügyi szakértő 

Helyszín: 
Szeged   CSMKIK   Oktató terem 

 
A programokról bővebben az alábbi elérhetőségen tájékozódhat-> 

http://www.educon.hu/konferencia_2019_3 
 

Kreditpont jóváírás: 
Könyvvizsgálói kredit: 8 kredit 
Részvételi díj: 
Kedvezményes részvételi díj: 
84.900.-Ft fő / 2nap /áfa mentes, március 30-ig való beérkezett jelentkezések esetében 

 
Ezt követően a részvételi díj 98.900.-Ft / fő 

 
A díj a büféebédet és a képzés összefoglalóját tartalmazza 

 
Jelentkezés a képzésre: 
 
Amennyiben részt kíván venni az eseményen, kérjük a jelentkezési lapot kitöltve e-mailben 
az info@educon.hu email címre, vagy faxon a 06 1 275-2817-es számra juttassa vissza 
hozzánk, vagy töltse ki online jelentkezési lapunkat.  

 

http://www.educon.hu/konferencia_2019_3
mailto:info@educon.hu
http://www.educon.hu/online_jelentkezes?id=122
http://www.educon.hu/library/file/jelentkezesi_lap_Szeged_GDPR_2019_04.doc
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Jelentkezési és lemondási feltételek: a jelentkezés megrendelésnek  minősül és fizetési 
kötelezettséggel jár. 
A képzést megelőző 5 munkanapon belül lemondást nem  tudunk elfogadni, ekkor a 
részvételi díj 50%-a regisztrációs díjként kerül felszámításra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 

 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
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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 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

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 
 

 

mailto:iwt@t-online.hu

