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. PARTNEREK: 
Részvételi díj: 19 900 forint + áfa** 

Fókuszban az Online Számla 
 

Kedves Partnerünk! 
Szeretettel meghívjuk Önt szakmai konferenciánkra! 
 

Helyszín: Nemzetgazdasági Minisztérium, 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Pénztárterem (bejárat a Dorottya utca felől) 
Időpont: 2018. május 8., kedd 
elentkezési határidő: május 4. 
Kreditpontos szakmai rendezvény! 
A könyvvizsgálói kreditek száma 3, 
a mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszerében 6, az adószakemberek esetében 
pedig 8 kreditpontot ér a program 
 

 
08.30–09.00 Érkezés, regisztráció, frissítők 

09.00–09.15 Megnyitó – A számla adatszolgáltatás célja (Izer Norbert, helyettes állam-
titkár, Nemzetgazdasági 
Minisztérium), 
09.15–09.45 Számla adatszolgáltatás – jogszabályi követelmények (Palotai Kinga, fő-
osztályvezető-helyettes, 
Nemzetgazdasági Minisztérium) 
09.45–10.30 Számlázási tudnivalók (Sike Olga, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal) 
10.30–10.50 Szünet, frissítők 

10.50–11.35 Számla adatszolgáltatás technikai megvalósítása (Rencenji Dénes, főosz-
tályvezető-helyettes, 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
11.35–12.20 Az adatszolgáltatásra való felkészülés lépései (Czöndör Szabolcs, főosz-
tályvezető, 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
12.20–13.15 Svédasztalos meleg ebéd 

13.15–14.00 A számla adatszolgáltatással összefüggő adóhivatali szolgáltatások 

(Sinkáné dr. Csendes Ágnes, szakfőigazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
14.00–14.20 A digitális archiválás szabályai (Mizsányi Attila, osztályvezető, Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal) 
14.20–15.00 Pódiumbeszélgetés: felkészülés adózói oldalról (Sinkáné dr. Csendes Ág-
nes, 
Palotai Kinga) 
 
*A program változásának jogát fenntartjuk. 

 
További információ, és jelentkezés: https://www.mkvkok.hu/rendezveny 

 

 

https://www.mkvkok.hu/rendezveny
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Különleges ajánlat - Vállalkozóknak!  
 

Audi - Volkswagen - Skoda - Seat  
modellek  
óriási kedvezménnyel! 
 
Vásároljon akár 23%-os kedvezménnyel a Hungary Business Kereskedőház segítségével 
a Porsche Hungaria Kft. kínálatából. 
 
További információ: https://www.hbzrt.hu/gepkocsivasarlas/ 
 
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatás a 
HB Zrt akciók és ajánlatok oldalon ismerhető meg.  
vagy kérje a VOSZ Irodavezetőjének segítségét: telefon: +36 1 5999 300 

 
 

 

 

 

 

Üzleti delegáció Moszkvába 

az MKIK Magyar-Orosz Tagozat ICT Szekciójának  szervezésében 

2018. május 15-17. 

 

Tájékoztató 

    

Tervezett program 

2018. május 15., kedd 

12:55-16:25 Repülőút Budapest – Moszkva (Aeroflot SU2031) 

17:30-18:30 Transzfer a szállodába (Hotel Arbat House – 13, Skatertny Pereulok, 

https://www.hbzrt.hu/gepkocsivasarlas/
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2018. május 16., szerda 

09:00-10:00 Transzfer az Oroszországi Föderáció Kereskedelmi és Iparkamarájába 

(bld. 1, 6/1, Ilyinka St., Moscow, 109012) 

10:00-11:30 Megbeszélés az Oroszországi Föderáció IT és Digitális Gazdasági 

Tanácsával 

11:30-12:30 Megbeszélés a Számítástechnikai és Információs Technológiai 

Szövetséggel 

12:30-13:30 Megbeszélés az IT Igazgatók Klubjával 

13:30-14:30 Transzfer a a Magyar Nagykövetség Kereskedelmi Képiseletére (21/17, 

Povarskaya St., Moscow, 121069) 

14:30-16:00 B2B találkozók a Magyar Nagykövetség Kereskedelmi Képiseletén 

16:00-17:00 Transzfer a szállodába (Hotel Arbat House – 13, Skatertny Pereulok, 

Moscow, 121069) 

2018. május 17., csütörtök 

11:30-12:00 Transzfer a a Magyar Nagykövetség Kereskedelmi Képiseletére (21/17, 

Povarskaya St., Moscow, 121069) 

12:00-14:00 B2B találkozók a Magyar Nagykövetség Kereskedelmi Képiseletén 

14:00-15:30 Transzfer a reptérre (Sheremetyevo International Airport) 

17:55-19:35 Repülőút Moszkva – Budapest (Aeroflot SU2468) 

Repülőjegyek és vonatjegyek 

Repülőjegy + repülőtéri illeték a program meghirdetésekor: kb. 84.000 Ft/ fő 

A repülőjegy beszerzését minden kiutazó maga intézi egyénileg. A később jelentkezők figyelmét 

szeretnénk felhívni arra, hogy az árak a szabad repülőjegyek függvényében alakulnak és 

változhatnak. A repülőjegy- és szállásfoglalást az 1000 Út Utazási Irodánál javasoljuk intézni. 

 

1000 Út Utazási 

Iroda 

Simity Péter  

Telefon +36-1/354-3991 

E-mail business@1000ut.hu  

Javasolt szállás 

mailto:business@1000ut.hu
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. Szálloda címe Arbat House 3* 

Szálloda honlapja http://www.arbat-house.com/en  

Ellátás reggeli az árban 

Ára 113 euro/szoba/éj 

Vízum 

Szükséges 

dokumentumok 

 elektronikus vízumkérelem: visa.kdmid.ru - kitöltés elején kérjük 

megadni jelszóként az "1000UT"-at. 

 1 db színes igazolványkép, mérete: 3,5*4,5 

 útlevél (min. fél éves érvényesség visszaút dátumától+2 egymással 

szembeni üres oldal szükséges) 

 utasbiztosítás (irodánkban megköthető, Atlasz, 580,- Ft/nap) 

Ügyintézés ideje 7 munkanap 

Ára  24.000 Ft/fő 

Transzferek 

Az általunk szervezett programokra a közös transzfereket az MKIK biztosítja. 

Jelentkezés 

Jelentkezési 

határidő 

2018. április 20. 

Jelentkezés módja Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot az angol nyelvű cégprofil 

adatlapokkal együtt a leimeter.ilona@mkik.hu e-mail címre megküldeni 

szíveskedjék. 

További információ 

Szervező  Leimeter Ilona  

Telefon +36-1/474-5147 

E-mail leimeter.ilona@mkik.hu  

Utazással kapcsolatos további információ 

1000 Út Utazási Iroda 

kapcsolattartója 

Simity Péter 

1000 Út Travel Kft. 

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 14. 

Telefon +36-1/354-3991 

E-mail business@1000ut.hu 

http://www.arbat-house.com/en
mailto:leimeter.ilona@mkik.hu
mailto:leimeter.ilona@mkik.hu
mailto:business@1000ut.hu
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Kockázat nélkül nincs üzlet  
Kivédhető és mérsékelhető, de nem elkerülhető!  
 
 
 

Időpont: 2018. május 17. csütörtök. 9.30–16.30  
Helyszín: Budapest. The Experience Center, Szentmihályi út 171.  
 

Létezik biztonságos kockáztatás? Merjünk, de mérlegeljünk!  
Belső és külső kockázatok kezeléséről a legjobb szakértőktől!  
 
Vállalkozni saját pénzen már önmagában is kockázatos. Vállalkozást, vállalatot vezetni, az 
ügyfeleknek, szerződéseknek megfelelni, időben fizetést adni hatalmas felelősség. A fele-
lősségvállalás kiterjed a fejlődésre, növekedésre is. Kockázat vállalása nélkül nincs válto-
zás, fejlődés. A sikeres vállalt először felméri a kockázatot, majd igyekszik mindent meg-
tenni a kockázat mérséklésére. Azután bátran elindul a járatlan úton. De így is csak a végén 
derül ki: megérte-e kockáztatni. A változás, a folyamatos alkalmazkodás a rohanó világhoz 
azonban ma már nem választás kérdése.  
 
A kockázatvállalás az üzletvitel nélkülözhetetlen velejárója. Kérdés az, hogyan hozzuk ki a 
végeredményt pozitívra? Főleg akkor, amikor a gyors döntési kényszerben nincs idő a mér-
legelésre.  
A külső, tőlünk független kockázatokra, és a belső, általunk okozottakra nagyon jó válaszok 
léteznek. Szakértő előadóinktól megismerhetjük a mindennapi döntéshozatalunkba azonnal 
beemelhető, régi és új gyakorlatokat.  
 
Kiemelt témák  

a veszélyek azonosítására fordított időt!  

nincs idő döntés-előkészítésre. Jön a fejest ugrás?  

Segítség, oda a piacaink! Fel lehet készülni a külső kockázatokra?  

Kockázat a cégen belül. Hogyan ismerhetjük fel saját hibáinkat?  

Kockázatmenedzsment beemelése a vezetésbe, projektekbe.  

Az ISO-szabványok biztonságot is adnak?  

Az irányítási rendszerbe beépülő kockázatszabályozás.  
Hiba és kivédésük az adófizetések, adminisztrációs terhek fizetésében, a jogszabályok-

nak megfelelésben.  

Biztosításokkal kivédhető kockázatok (vagyoni kár, ügyvezetői felelősség, GDPR-bünte-
tés stb.).  

Krízishelyzetben kríziskommunikáció.  

Ne veszítsünk sokat ügyfeleink nem körültekintő megválasztása miatt!  

Pénzünk, likviditásunk veszélyben. Külső és belső pénzügyi krízisek megelőzése.  
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. Mi juttatja csődhelyzetbe a kkv-kat? A csődszakértő tapasztalatai.  
 
 
Előadók  
A téma legjobb szakértői, gyakorlott vállalatvezetők. Felkérés alatt.  
Earlybird kedvezménnyel indul a regisztráció!  
 

Részletes program és regisztráció 

 
További felvilágosítás és információ: Tel. : (1) 239 – 9597  
E-mail: konferencia@piacesprofit.hu  
 
A tematika változtatási jogát fenntartjuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/kockazat-nelkul-nincs-uzlet/
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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.  

 

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 

 

 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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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 
 

 


