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Nyílt nap: "Innovációs lehetőségek"  

a BAY ZOLTÁN Kutatóközpontnál 

 
„Három helyszín három lehetőség”  
a Bay Zoltán Kutatóközpont tájékoztató napján! 

  
Téma: Hazai és EU-s pályázati lehetőségekre való felhívás és tájékoztatás! 
 

1. KET4CP 50 000 EUR micro grant EU-s pályázat KKV-nak 
2. GINOP-2.1.4-15 Innovációs Voucher 
3. GINOP-8.2.6-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program bemutatása 

 
Helyszínek: 
 

1. Budapest (1116, Budapest Kondorfa utca 1.) 
2. Miskolc (3519, Miskolc Iglói út 2.) 
3. Szeged (6726, Szeged Derkovits fasor 2.) 

 
Időpont: 2018. szeptember 19. (szerda)  9:45h-12.00h 

 
A részletes program itt elérhető. 
A személyes részvételre itt lehet jelentkezni: KET4CP regisztráció 

A részvétel ingyenes, de a termek befogadó-képessége miatt regisztrációhoz kötött. 
Az EU-s pályázati felhívás itt érhető el: https://www.ket4sme.eu/micro-grants 

Reméljük, hogy Ön vagy szakértő kollégája részt tud venni a tájékoztatón! 

 

 

 
 

 

Kínai (Sichuan) – Magyar Járműipari Konferencia és 
Üzletember találkozó  

Időpont: 2018. 09.17. 13:30 - 17:00 
Helyszín: Kaptár Irodaház, Budapest 
 
A rendezvény ingyenes. 
Magyar-kínai tolmácsot biztosítunk 

 

 

REGISZTRÁCIÓ 

 

 

 

http://i.kics.it/click?s=0otfq4f7dv0vlcuf437r&t=966994953347555057&u=aHR0cDovL3d3dy5iYXl6b2x0YW4uaHUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDgva2V0NGNwcHJvZ3JhbS5wZGY&mcrc=e1eaa5aaed2f7dfe7de260b4da323069
http://i.kics.it/click?s=0otfq4f7dv0vlcuf437r&t=966994953347555057&u=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xRnd3bm9sSnRwYjJ3Q3hXVzVwUDBQbVdVbEttMTVKblJFUU5wQXFuMTlSQS9lZGl0&mcrc=949e1592eb1869f0d1ee66d3fc058803
http://i.kics.it/click?s=0otfq4f7dv0vlcuf437r&t=966994953347555057&u=aHR0cHM6Ly93d3cua2V0NHNtZS5ldS9taWNyby1ncmFudHM&mcrc=ab21871a1d6a93b4c2032005869184d7
http://www.123formbuilder.com/form-4148240/KinaiMagyar-Uzletember-Talalkozo-Regisztracio
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Budapest Cleaning Show tisztítás-technológiai 
szakkiállítás 

 
 
Tisztelt Hölgyem és Uram!  
 

Sok szeretettel meghívjuk Önt, munkatársait és partnereit a Magyar Tisztítás-technológiai 
Szövetség (MATISZ), mint szervező nevében a Budapest Cleaning Show tisztítás-tech-
nológiai szakkiállításra.  
 
A rendezvény időpontja és helyszíne: 2018. október 5-6. - Budapest, HUNGEXPO B 
pavilon.  
 
Szeretné tudni, milyen újdonságok vannak a tisztítás-technológiában? Épp új partnert, al-
vállalkozót keres, de nincs ideje, hogy felmérje a piaci szereplők kínálatát, bekérje az ár-
ajánlatokat és személyes találkozókat egyeztessen? Egy konkrét problémára keres megol-
dást, de nem tudja, kihez forduljon?  
 
Átfogó és tiszta kép a tisztítás-technológiáról  
 
A Budapest Cleaning Show-n egy helyen megtalálja a tisztítás-technológiai szakmában dol-
gozó hazai és külföldi gyártókat, forgalmazókat, szolgáltatókat. Összehasonlíthatja a termé-
keket, láthatja a legújabb innovációkat, megoldásokat. Termékbemutatókat nézhet végig, 
kérdezhet, tárgyalhat, így biztos, hogy megtalálja a megoldást a saját kérdéseire, problé-
máira.  
Bízunk abban, hogy a tisztítás-technológiában közvetlenül érdekelt és a kapcsolódó szak-
mák, mint létesítménygazdálkodás, hulladékgazdálkodás, kertészet, személy- és vagyon-
védelem cégvezetői, munkatársai, mellett a takarítási szolgáltatást megrendelő szakembe-
rek, beszerzők is kilátogatnak rendezvényünkre.  
 
 
Szakmai programok  
 
A MATISZ rendszeresen szervez olyan eseményeket, kerekasztal beszélgetéseket, trénin-
geket, amelyek a legégetőbb problémákat állítják középpontba. A Budapest Cleaning Show 
keretein belül megrendezett kétnapos Szakmai Fórum szervezői most is aktuális témákkal 
készülnek.  Az október 5-i Talkshow-n három szakember három fejlesztési irányból megkö-
zelítve keresi a választ arra, hogy a jövőben milyen robotok fognak takarítani, és az ideális 
takarító robot megalkotására készülnek.  Megismerni a szakszerű felületkarbantartás és -
kezelés költségcsökkentő hatásait nemcsak takarítás szakmabelieknek, hanem beszerzők-
nek, létesítménygazdáknak, üzemeltető szakembereknek is hasznos lehet annak érdeké-
ben, hogy jövőbeni beszerzéseiknél a legjobb döntést hozhassák meg.  
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Közbeszerzési szaktanácsadónk és a MATISZ tisztítás-technológiai szakértői egy valós el-
járás buktatóin keresztül keresik a választ, hogy lehet-e jó, teljesíthető, számonkérhető szol-
gáltatást rendelni.  A résztvevők olyan gyakorlati kérdéseket, életszerű helyzeteket is átbe 
szélhetnek, hogy például mit tehet egy cégvezető, ha ellopták az üzleti titkait. Hogyan véd-
heti meg azokat? Mivel jár a jogsértés, milyen következmények lehetnek? Mit jelent a mun-
kahelyi titok a takarítók esetében?  
 
A Magyar Infekciókontroll Társaság elnökségi tagja és a MATISZ tisztítás-technológiai szak-
értője a Szakmai Fórumon mutatják be azt az új módszertani levél tervezetet, irányelvet, 
amely alapjaiban változtathatja meg a takarítási szolgáltatás minimumkövetelményeit.  
 
A szakkiállítás látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyre előzetesen és 
a helyszínen is sort keríthet.  

 

További információ és regisztráció az alábbi linken érhető el   
https://budapestcleaningshow.hu/ 

 

 
 

 

Pályázati lehetőség Mikro,- kis- és 
középvállalkozások technológia 
korszerűsítésére  

 

Megjelent a GINOP-8.3.5-18 "Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsí-
tése" célú Hitelprogram termékdokumentációja a Széchényi2020 oldalon. 

 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 59,63 milliárd forint. 
 
A program célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a 
korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének 
támogatása. A konstrukció keretében 0%-os kamat mellett egyéb banki költség mentesen 
akár 10% önerő biztosításával megvalósíthatja vállalkozása tervezett tárgyi eszköz fejlesz-
tését, korszerűsítését. 

Hitelcél: új tárgyi eszköz beszerzés a termékleírás végén található VTSZ listában meghatá-
rozott tárgyi eszközökre;, immateriális javak beszerzése legfeljebb a projekt összköltség 
10%-a erejéig (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan) 

 Igényelhető hitelösszeg: minimum 1 millió Ft – maximum 50 millió Ft. 

 Kamat: 0% 

 Egyéb banki költség nincs. 

https://budapestcleaningshow.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram-1
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.  Saját erő: a projekt összköltség 10%-a. 

 Fedezeti követelmény: a hitelösszeg 50%-a. (alapvetően a beszerzésre kerülő tárgyi 
eszköz lesz a fedezet) 

 Futamidő: maximum 7 év.Induló cégek is igényelhetnek kölcsönt – a kezdő vállalko-
zásokat sem zárja ki a konstrukció – maximum 25 millió Ft összeghatárig. 

 
A hitelkérelmek befogadása az MFB pontok által 2018.09.10-től történik. Az érdeklődés óri-
ási, ezért valószínűleg rendkívül gyorsan elfogy a keret! 

 

további információ: https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mikro/hitel/ginop-835-18-mikro--kis--es-

kozepvallalkozasok-technologiai-korszerusitese-celu-hitelprogram-t107-p107 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK  

 
 

Eszközbeszerzésre 50% vissza nem térítendő támogatás (csak 
vidék)  

Legalább egy lezárt üzleti évvel, és egy fő statisztikai létszámmal rendelkező 
vállalkozások igényelhetnek 50%-os támogatást eszközbeszerzésre. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min 5 millió Ft, maxi 30 millió 
Ft 

Bővebben… 
 
0%-os eszközbeszerzési hitel- Szeptember 10-től benyújtható! (csak vidék)  

A maximálisan igényelhető kölcsön összege  50 millió Ft, és induló vállalkozások 
legfeljebb 25 millió Ft-ra nyújthatnak be kérelmet.  
A projekt keretében új és használt eszköz is beszerezhető. 

Bővebben…. 
 

Informatikai fejlesztésekre 0%-os hitel (csak vidék)  

Mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek min. 5 millió, max. 200 millió Ft 
kedvezményes 0%-os hitelt hardver és szoftver beszerzésre, testreszabásra, 
migrációs fejlesztésekre és betanításra. Ezenkívül elszámolhatóak felmérések, 
kimutatások, adatbázisok, tanulmányok készítésének költségei is, illetve marketing 
eszközök, piackutatási tevékenység valamint hazai és külföldi kiállításon vagy vásáron 
való részvétel költsége. 

Bővebben… 

https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mikro/hitel/ginop-835-18-mikro--kis--es-kozepvallalkozasok-technologiai-korszerusitese-celu-hitelprogram-t107-p107
https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mikro/hitel/ginop-835-18-mikro--kis--es-kozepvallalkozasok-technologiai-korszerusitese-celu-hitelprogram-t107-p107
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=862fb2055b&e=791020b70c
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=8c4693113d&e=791020b70c
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=8838013a56&e=791020b70c
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komplex informatikai és mobilfejlesztések támogatása vissza nem térítendő 
+hitel konstrukció- (csak vidék)  

Különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, 
elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) 
rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú és egyéb 
online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának támogatása. 

A vissza nem térítendő támogatás összege min. 1 millió Ft, max. 24 millió Ft 
A kölcsön összege: min 1,25 millió Ft, max 37,5 millió Ft lehet 
10% önrész  

 
Bővebben... 
 
   

http://www.facebook.com/vosz.hu
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=d441216df1&e=791020b70c
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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 

 

 
 

 

 
 

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 
 

 

http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu

