
 

 

Rendezvények  

 

MEGHÍVÓ 

Modern Vállalkozások Programja: Vállalkozz digitálisan! 

Információs nap - TISZAFÜRED 

Rendezvénysorozatunk utolsó állomásához érkezett.  

Amennyiben még nem találkozott a pályázati lehetőséggel, vagy 

kérdéseit személyesen tenné fel szakértőinknek kérjük, 

regisztráljon rendezvényünkre. 

A hazai kkv-k jelentős lemaradásban vannak a digitális eszközök 

használatában európai versenytársaikkal szemben. A projekt célja, 

hogy olyan szemléletformáló tevékenységet végezzen, amelynek 

eredményeként a kkv-k megszabadulnak az informatikai 

eszközökkel szembeni fenntartásaiktól, meggyőződhetnek arról, 

hogy a vállalkozás életében a korszerű eszközök bevezetése a 

gazdaságosabb működést szolgálja, és ezáltal ledolgozzák a 

digitalizáció területén lévő hátrányukat, fokozzák 

versenyképességüket. 

Továbbá segítséget kapjanak ahhoz, hogy milyen pályázati 

források bevonásával tudnak elindulni a fejlődés irányába.  

A résztvevők között egy tablet kerül kisorsolásr 

MEGHÍVÓ 

Női Klub a Feminálison! - SZOLNOK 

Kamara a vállalkozó szellemű hölgyek szolgálatában 

Témánk ezúttal: Okos eszközök használata- okosan!  

2017. február 25. szombat,  Oktató terem: 16.00-17.00  

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, Szolnok 

Bitek vagy bájtok? Áldás vagy átok? Útmutató az informatikai 

labirintushoz, tétova léptű hölgyek számára.  

Féljünk - ne féljünk? Számítógép és okos eszköz használat - de 

okosan. Mire jó, miért jó? Azaz mit nyerhetünk a bigyóinkkal? 

Kütyüzés a bevásárlástól a cégvezetésig. 

Kalauz: Pankucsi Szilárd (MKIK) 

Előadásunk végén, ha van kedvük, sikeres megyei vállalkozókkal 

beszélgetünk interaktívan! 

Érdekli, hogyan tehetné könnyebbé, hatékonyabbá vállalkozását és 

ezzel a saját életét is? Jöjjön el a havonta megrendezett 

ingyenes Női Klub rendezvényünkre.   



 

MEGHÍVÓ 

I. Magyar Nagyjavítási Konferencia, Kazincbarcika 

A BorsodChem Zrt. karbantartásért felelős szervezete a társaság 

tulajdonosi, vezetői körének teljes támogatásával és az AA. Stádium 

Kft.-vel közösen azt a célt tűzte ki, hogy -remélhetőleg hagyományt 

teremtve- megszervezi az I. Magyar Nagyjavítási Konferenciát. Az 

olaj-, vegy-, gyógyszer-, acélipari, erőművi és egyéb területen 

termelő vállalatok magas szintű termelési kapacitás-

kihasználtságának és üzembiztonságának növelése kiemelt 

követelményeket támaszt az üzemfenntartásért felelős 

szervezeti egységek, belső és külső szolgáltatók felé.  

A konferencia keretében az eszmecserén kívül lehetőségük lesz 

nemcsak gyár- és műhelylátogatáson részt venni, hanem 

megtekinthetik az egyik legmodernebb eszközöket és eljárásokat 

alkalmazó diagnosztikai labor bemutatóját is. 

 

MEGHÍVÓ 

Üzleti lehetőségek Tajvanban - Debrecen, 2017. február 24.  

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - 

együttműködésben a Tajvani Képviseleti Irodával és a Taiwan Trade 

Center-el - tájékoztató fórumot szervezt "Üzleti lehetőségek 

Tajvanban" címmel. 

A magyar-tajvani kereskedelmi forgalom meghaladja az 1 Mrd EUR-

t, jelentős, több mint tízszeres tajvani aktívummal. A magyar export 

az elmúlt években 30-70 M EUR körül alakult. Legfontosabb 

Tajvanra irányuló exportcikkeink, elektronikai, atomenergetikai és 

húsipari termékek. Importunkban meghatározóak az IT, illetve a gép- 

és műszeripar területéről származó, fejlett technológiát képviselő 

termékek. 

A rendezvényen tájékoztatást nyújtunk finanszírozás, üzleti 

környezet, kiutazási lehetőségek témakörökben. 

 



 

MEGHÍVÓ 

"Projekt Libanon" - Megjelenési lehetőség a libanoni piacokon 

A “Kaleco Magyar Kereskedőház” a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

partnere Libanonban 2016 óta. Céljuk az, hogy Magyarország és 

Libanon közt kereskedelmi kapcsolatokat építsenek ki, így 

támogatva a magyar cégeket, hogy érdeklődés esetén eljussanak 

termékeikkel a libanoni piacokra és ott üzleti partnereket találjanak. 

  

Az egyik legnagyobb nemzetközi rendezvény a régióban a “Projekt 

Libanon”, melyet 2017. május 16-17-én tartanak, építőipar, 

környezetvédelem-környezettudatosság és energia szektorok 

számára. A Kaleco Kereskedőház részt vesz ezen a rendezvényen 

egy magyar pavilonnal. 

Várjuk azon cégek jelentkezését, akiket érdekelne termékeik, 

promóciós anyagaik kijuttatása erre a szakkiállításra.  

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

Üzleti delegáció Ghánába - Március 13-17. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szubszaharai Tagozata Dr. 

Kiss Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökének 

vezetésével 2017. március 13-17. között üzleti delegációt szervez 

Accrába, Ghána fővárosába. 

A kiutazás célja az általános üzleti kapcsolatok fejlesztésén túl a két 

ország vállalkozói közötti együttműködési lehetőségek 

feltérképezése az innováció valamint a kutatás és fejlesztés 

területén. Magyarország Accrai Nagykövetsége kiemelten 

perspektivikus területként a vízgazdálkodást, az egészségipart, 

az építőipart, az élelmiszeripart, az ICT-t és a mezőgazdaságot 

jelölte meg. A kiutazás a Ghánai Magyar Kulturális Hét 

rendezvénysorozathoz kapcsolódik (további részletek a 

mellékletben). 

 



 

HÍREINK  

 

Felhívás - A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Társaság Gran Prize pályázata 

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület Gran Prize díjának pályázati kiírására. A Svéd 

Kereskedelmi Testület 2012 októberében elhatározta, hogy az általános emberi életminőség javítására irányuló szellemi teljesítmények 

ösztönzésére díjat hoz létre. 

A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a 

környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évente egy 

alkalommal.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17. 

  



 

160 millió euró finanszírozás innovatív 

kis- és középvállalkozásoknak 

 

Az Európai Beruházási Alap és az 

UniCredit garanciamegállapodást írtak alá, 

melynek révén nyolc országban, köztük 

Magyarországon könnyebben juthatnak 

finanszírozáshoz az innovatív kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) és a közepes 

piaci tőkeértékű vállalatok. 

  

 

 

 

 

 

 

 

EKÁER - Tájékoztatás a közutakba 

épített mérőeszközökről 

 

A közutakba épített eszközökkel 

februárban kezdik automatikusan mérni 

az áthaladó járművek terhelését egyelőre 

tesztüzemben, a rendszer kiépítése 

folyamatos, a kapcsolódó jogszabály-

módosítások pedig tavasszal készülnek el. 

  

 

Nyugdíj mellett vállalkozók, figyelem! 

  

A februári személyi jövedelemadó bevallás 

a „nyugdíjas” egyéni vállalkozókra is 

vonatkozik - figyelmeztetett közleményében 

a NAV. 

 

Az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az 

áfa fizetésére kötelezettek mellett február 

27-ig a kiegészítő tevékenységet végző 

egyéni vállalkozóknak is bevallást kell 

benyújtaniuk. 

 

 



 

ÜZLETI AJÁNLATOK  

 

BRPL20161229002 

Észak-kelet lengyelországi cég mezőgazdasági termékek forgalmazására specializálódott. A cég dinamikusan fejlődik, így már külföldi üzleti 

partnerekkel is kívánnak kapcsolatot építeni. Céljuk külföldi takarmány-gyártókkal, emberi fogyasztású gabona és napraforgó termesztőkkel, 

repce és szójaliszt előállítókkal felvenni a kapcsolatot és kereskedelmi megállapodást kötni. 

 

BRRO20161205001 

Az egyik legjelentősebb szereplő a román piacon egy fakitermeléssel, mezőgazdasági, illetve építőipari gépek importjának és d isztribúciójának 

foglalkozó cég. Partnereket keres hosszú távú együttműködés kötésére ügynöki vagy disztribútori szerződés keretében. 

 

BRPL20161010003 

Élelmiszeripari forgalmazó cég Közép-Lengyelországból kereskedői szolgáltatást kínál élelmiszergyártóknak, forgalmazóknak. A cég 1990 óta 

foglalkozik tejtermékek, organikus élelmiszerek nagykereskedelmével. 



 

BRDK20170118001 

Nehézgépjárművek alkatrészeit forgalmazó dán vállalkozás albeszállítókat keres acél, rozsdamentes acél és alumínium fémalkatrészek 

legyártáshoz. 

 

 

 

 
 

  

  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 

http://jnszmkik.hu/ 

5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

E-mail: gazdasagfejlesztes.kamara@jnszmkik.hu  Tel.: 56/510-610  Fax: 56/510-628 
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