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Magyar-Belarusz Üzleti Fórum
Autó kiállítás és svédasztalos ebéd
Tisztelt Partnereink!
A Kelet Európa Üzleti Klub 2019. április 24.-én 10:00-órától nagyszabású üzleti fórumot
rendez, amelynek középpontjában a magyar-belarusz gazdasági és üzleti együttműködés
fejlesztése áll.
2019-ben ez az első ilyen széleskörű rendezvény Magyarországon, amelyre Tisztelettel
meghívjuk Önt.

A rendezvény helyszíne a Volvo Ivanics Budapest márkaszalon
(Cim: 1221 Budapest Hajó utca 3.; Telefon: +36 1 7766 500;
GPS koordináták:47.430219, 19.042792;) lesz.
A Fórum részletes programja:
 9:00 Vendégek fogadása, regisztráció;
9:30 A rendezvény megnyitója:





9:50



Jasper Miklós, a Kelet Európa Klub Elnökének megnyitó-beszéde
Róna Ottó, főosztályvezető, a Külgazdasági es Külügyminisztérium képviselőjének
köszöntője A
Alexander Leonidovics Ponomariov Belarusz Köztársaság Magyarországi Nagykövetének köszöntője
Perlusz László Főtitkár, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
megnyitó felszólalása;
A Belarusz gazdaságfejlesztési prioritásai különösen az autó részegységek gyártása,
vegyipar, az agrár-ipari komplexum; építő-anyagipar és a gyógyszeripar területén Belarusz Nagykövetség
A Great Stone Ipari Park Különleges üzleti lehetőségek- Leshenok Igor Vaszilevics,
az Adminisztráció Vezetőjének helyettese

10:10
 A Minszki Traktorgyár/ a Belarus Traktor Kft. bemutatkozása

10:25
 A rendezvény fő szponzora, a Sberbank pénzügyi konstrukcióinak bemutatkozása;
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10:35

10:45

11:00

11:15


≪БелАПП≫ - a Belarusz Iparszövetség bemutatása
Az Eximbank bemutatkozása, Berki Viktor Igazgató
Kávé szünet es partner-találkozók
A Volvo Ivanics Kft es az Autószalon bemutatása- Ifj. Ivanics Lajos-ügyvezető helyettes

11:30
 A VOSZ Textilipari Tagozat bemutatkozása, Hannauerné Szabó Anna
11:40
 A Belarusz Vállalkozók Szövetségének bemutatkozása, Vlagyimir Karjagin, az Elnökség Elnöke
12:00
 A MAJOSZ -a MAJOSZ - Magyar Járműalkatrészgyártok Országos Szövetségének
bemutatása - Rupp Herbert, Tiszteletbeli Elnök
12:15
 A partner találkozók folytatása (A resztvevők: a Bearusz Köztársaság Magyarországi
Nagykövete és munkatársa; a VOSZ; a БелАПП; az РКП képviselői; a MAJOSZ a
Sberbank, az Eximbank; a VOLVO Ivanics, A Velikij Kameny es a Belarus Traktor
valamint a vállalatok képviselői) Büfé-Ebéd,
14:00
 A Fórum zárása.
А rendezvényt követően a Volvo Ivanics Kft képviselője meghívja a Fórum résztvevőit borkóstolóra, melynek időtartama kb 2 óra;
A partnereinknek javasoljuk, hogy vegyenek részt ezen a sokoldalú programon: a szakmai
nap programja hivatalos előadásokból, kötetlen partner-találkozókból áll.
Partnerünk a Volvo Ivanics Kft bemutatja Autószalonját és Közép Európában különleges
univerzális jármű szervizét.
Kérem, a Fórumra regisztrálni szíveskedjenek a honlapunkon, megjelölve, az Önök
szervezete részéről résztvevők nevét és a képviselt cégek neveit (listáját)
http://eeb-club.hu/hu/regisztracio
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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.
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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.

Öt tévhit az elévüléssel kapcsolatban
2019. április 08. hétfő - 07:30 / piacesprofit.hu

Az elévülés széles körben ismert és használt kifejezés. Valószínűleg azt is sokan tudják, hogy az elévülés lényege, hogy időmúlás következtében teszi behajthatatlanná a
pénzbeli vagy más követelést. Ennek ellenére sok tévhit és pontatlanság kering az
elévüléssel kapcsolatban. Nézzünk most meg ezek közül néhányat.
Tévhit – Az elévülés a követelést megszünteti
Talán a leggyakoribb tévhit az elévüléssel kapcsolatban, hogy az elévülés idejének leteltével a követelés megszűnik. Az elévülés a követelést nem szünteti meg, hanem csak a bírósági úton való érvényesíthetőségét zárja ki. Ennek legfontosabb következménye, hogy ha
elévült követelést teljesítünk, akkor azt nem követelhetjük vissza, hiszen a tartozás nem
szűnt meg. Így ne lepődjünk meg akkor sem, ha például elévült követelés kifizetésére való
felszólítást kapunk. A bírósági úton való jogérvényesítés kizártsága ugyanis nem zárja ki,
hogy az elévült követelés jogosultja felszólító levelet küldjön az önkéntes teljesítés reményében.
Tévhit – Ha az elévülési idő eltelt, akkor az adós hátradőlhet
Szintén nagyon gyakori tévhit, hogy a tartozás elévülési idejének letelte után már nem kerülhet sor semmilyen jogi lépésre az adóssal szemben. A követelés elévülését a bíróság
vagy más hatóság hivatalból nem vizsgálja, és nem veszi figyelembe. Azaz, ha az elévülésre az érintett nem hivatkozik az eljárás során, akkor születhet ellene marasztaló döntés
és a tartozást be is hajthatják rajta.
Ennek gyakori példája, hogy a fizetési meghagyással nem foglalkozik a címzett, és nem
terjeszt elő ellentmondást a közjegyzőnél, azt gondolva, hogy a tartozás már elévült. Azonban a közjegyző hivatalból nem vizsgálja az elévülést, így a fizetési meghagyás jogerőre
emelkedik és végrehajtható lesz. Szűk körben írja csak elő a törvény, hogy az elévülést
hivatalból kell figyelembe venni. Ennek leggyakoribb példái a munkajogi igények.
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Tévhit – Az elévülési idő mindig 5 év
Általánosan ismert, hogy az elévülés ideje 5 év. Azonban kevesebben tudják, hogy nem
minden igény elévülési ideje ugyanennyi. Például az elektronikus hírközlési szolgáltatásra
vonatkozó előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények elévülési ideje 1 év. Ilyenek
a mobiltelefon előfizetésekből, internet előfizetésekből eredő követelések. Szintén 1 év a
parkolási pótdíj elévülési ideje.
5 évnél rövidebb idő alatt évülnek el a közüzemi tartozások közül például a gázszolgáltatással és villanyáram szolgáltatással kapcsolatos követelések. Ezeknek az elévülési ideje
2019-től 3 év, míg korábban 2 év volt.
Vannak olyan igények is, amelyek viszont nem évülnek el. Ilyenek például a tulajdoni igények, amelyek elévülését törvény zárja ki.
Tévhit – Az elévülést a felszólítás már semmilyen esetben nem szakítja meg
Sokan tudják, hogy az új Polgári Törvénykönyv megváltoztatta az elévülési idő megszakadására vonatkozó szabályt. Az új Ptk. szerint a tartozás teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás az elévülést nem szakítja meg, szemben a korábbi szabályozással. Azonban az új
Polgári Törvénykönyv e szabálya a 2014. március 15-én és azt követően keletkezett tartozásokra vonatkozik, a régi Ptk. szerinti tartozásokra és felszólításokra nem.
Érdemes azt is figyelembe venni, hogy milyen elévülésről van szó. Ha például az adós ellen
már bírósági végrehajtási eljárás folyik, akkor bármely végrehajtási cselekmény megszakítja
az elévülést. Így végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtótól kapott felszólítás is alkalmas az elévülés megszakítására.
tévhit – Az elévülés kizárható
Időnként előfordul, hogy szerződésben a felek megpróbálják kizárni az elévülés lehetőségét. Azonban a törvény szerint az elévülést kizáró megállapodás semmis. Arra viszont van
lehetőség, hogy a felek megállapodjanak az általánosnál rövidebb vagy hosszabb elévülési
időben.
Szerző: Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
forrás: piacesprofit.hu
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Kkv-hitelezés – 2019
Érdemes hitelképessé válnunk!
Időpont: 2019. április 25. (csütörtök), 9.30–16.00
Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont

Teljes hitelválaszték kkv-knak! Mindenki talál magának valót!
Óriási a hitelkínálat, mégis nehéz kapni? Mi a gyakorlat? Elmondjuk!
Egekben a hitelezés, de könnyű pénzre senki ne számítson!
Miről szólunk?
Nincs nagyobb esélyünk kölcsönforrás szerzésére az óriási hitelkínálat mellett sem, ha nem
vagyunk hitelképesek. Hitelképessé válni nem is olyan nehéz. Lehet, hogy csak nagyon
kevés kell a státusz megszerzéséhez és megtartásához? Az biztos, ebben a nagy pénzdömpingben érdemes befektetni a hitelképesség, és ezáltal az olcsó hitelforrások megszerzésébe.
A legolcsóbb kamatozású, legvonzóbb hiteleket is csak azok a cégek kapják, akik a legszigorúbb követelményeknek – fedezet, garancia, üzleti terv, működőképesség, köztartozásmentesség stb. – megfelelnek. Ám a bankok, pénzintézetek is keresik a megfinanszírozható
projekteket, cégeket, s egyre többet találnak. Segítők serege áll a vállalatok rendelkezésére,
hogy vonzóvá tegyék a „menyasszonyt”. Lehet, hogy csak egy kevés erőfeszítés kell ahhoz,
hogy profi, átlátható cégünk legyen, tiszta jövőképpel, fejlesztési céllal, a tartalékok feltárásával, likviditásunk biztonságba helyezésével?
A személyes konzultációval egybekötött konferencián az összes hitellehetőséget megismertetjük, s sok titkot, receptet, gyakorlatot árulnak el előadóink arról, kinek és miért adják oda
a növekedést, fejlődést garantáló hitelt.
Kiemelt témáink


Egekben a hitelezés. Könnyű pénz, nehéz pénz?



A kedvenc ügyfél. A hitelezők szemével. Hitelképesség.



A kockázatkezelők megnövekedett szerepe a hiteldöntésekben.



NHP-fix újratöltve. 2,5 %-os kamattal. Ránk vár? O-%-os hitel technológia korszerűsítésére .



Üzlettámogató hitelek. Könnyen, egyszerűen!



Bankhitel helyett számlafaktoring. Tények és tévhitek a faktoringról



Exportélénkítésre beruházási és forgóeszközhitelek.
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Kisvállalati finanszírozás – 2 nap alatt megoldható.



Kezességvállalás állami háttérrel.



Innováció a sláger! Csak jelző kérdése?



Fedezet. Banki garanciavállalás. Kezesség. A jog szemszögéből.



Interaktív kerekasztal-beszélgetés: Őszintén a hitelképességről. – Hol van esélye a
kkv-knak?

Felkért előadók
Búza Éva vezérigazgató, Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Farkas Mátyás vállalatfinanszírozási
szakértő, Fetter István Kisvállalkozások Szegmens Menedzsment vezető, CIB Csoport,
Haás László finanszírozási tanácsadás vezető, Ernst & Young, Képes Ildikó hitelkoordinációs igazgató, Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó Kft., Kovács Viktor Zoltán Kkvmarketing igazgató, K&H Bank, Lehoczky Tibor stratégiai igazgató Goodwill Consulting
Fejlesztési Tanácsadó Kft., Rátkai Tamás vezérigazgató, BÁV Faktor Zrt., Szabó István Attila vezérigazgató-helyettes, EXIM, Dr. Zéman Zoltán professzor, Szent István Egyetem,
Pro/Lawyer Consulting, és még sokan mások.
Earlybird kedvezményes regisztráció!
A konferencia részletes programja és regisztráció

AKADÉMIA I.
A jövő vásárlói
Zöld vásárlói szokások és döntések
VOSZ tagoknak 20% kedvezmény!
2019. április 26. 8:30-11:30
Helyszín: Mozsár Kávézó
(1065 Budapest, Nagymező utca 21.)
Program:
Kozák Ákos
(GfK Hungary, ügyvezető)
Zöld emberek
Gulyás Emese
(Tudatos Vásárlók Egyesülete, társalapító)
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Tudatos vásárlók, mint új piaci lehetőség
Dr. Dörnyei Krisztina Rita
(Idearium Consulting, ügyvezető)
Zöld csomagolások fogyasztói megítélése
Részvételi díj: 4900 Ft + ÁFA/fő
Regisztráció: https://www.green-brands.hu/akademia/
Regisztráció határideje: 2019. április 24.
További információ: 06-1-781-9483, hungary@green-brands.org
Save the Date:
2019. május 21. GREEN BRANDS Akadémia II.:
Zöld beruházások és finanszírozásuk
2019. június 6. GREEN BRANDS Akadémia III.:
Zöld márkaépítés

VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu
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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 - kötelezettségvállalásunk 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
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