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Kövesse hireinket a Kamara LinkedIn oldalán is! 

 

ÚJ PROJEKT 
 

 

 
  

DIÁKMENTOR PROGRAM 2022
 

MEGHOSSZABÍTOTTUK A JELENTKEZÉST! 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara felhívást tett 

közzé Diákmentor Programban való részvételre. 

Részletes információ a Kamara honlapján található 

meg: https://www.plhucc.com/news/student-mentor-

programmediakmentor-program-2022 

A benyújtott pályázatokat szakértői bizottság értékeli. A 

nyertes pályázatokat a kamarai 

honlapon www.plhucc.com tesszük közzé. 

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 6. délelőtt 

10:00 óra. 

A projekt a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara 

szervezésében, a Waclaw Felczak Alapítvány pályázati 

támogatása mellett, valamint további intézményi és 

üzleti partnereink együttműködésével és támogatása 

mellett valósul meg. 

Jelentkezés a programba: 

 

Read More  

 

 

Rendezvények 
 

 

KÜLFÖLDIEK FOGLALKOZTATÁSA 
LENGYELORSZÁGBAN 

 



  

 

A CeBim és a Krakkói Technológiai Park rendezvénye. 

A képzés a Małopolska régióban működő 

vállalkozóknak - kis-, közép- és nagyvállalatoknak - 

szól. A képzési program olyan vállalkozókat szólít meg, 

akik külföldi munkavállalókat szeretnének alkalmazni. 

Hasznos a humánerőforrás-osztályok alkalmazottai, a 

könyvelők és minden, a képzés tárgya iránt érdeklődő 

számára. 

 

Kérjük olvassa el részletesebb leírásunkat a 

honlapunkon és regisztráljon a rendezvényre! 

 

Read More  

 

Wolves Summit Vienna-2022.10.20-21.
 

 

Első alkalommal a Wolves Summit csapata új városba hozza el az eseményt! 

Az idén október 20-21. között Bécsben (Ausztriában) megrendezésre kerülő hibrid esemény 

célja, hogy a regionális közép-kelet-európai tehetségeket, technológiákat és innovációs 

képességeket nemzetközi szinten összekapcsolja. 

 

A Wolves Summit Vienna előadóit a klímatech, a fintech, a deeptech valamint a legújabb 

technológiai újításokon dolgozó közép- és kelet európai vezetők közül válogatták ki, akik a 

legszínvonalasabb előadásokkal készülnek a hallgatóság számára, hogy élőben is 

bemutathassák technológiájukat Bécsben több száz befektető és vállalati partner előtt. 



 
  

 

Kérjük, hogy további információkért látogassanak el a honlapunkra: 
 

Read More  

 

 

ISMERJE MEG A KAMARA ÚJ TAGVÁLLALÁT 
 

 

 
  

Pentalingua
 

 

Gondolatokat fordítunk, nem csak szavakat. 

A Pentalingua semmiképpen sem nevezhető egy 

átlagos fordító – és tolmácsirodának, hiszen 15 éve 

nyújtunk kimagasló nyelvi szolgáltatásokat kis – és 

nagyvállalatok részére. 

- 21 nyelvpárban szakfordítás 

- 87 kétnyelvű fordító 

- 17 anyanyelvi tolmács 

segíti mindennapi folyamatainkat. Mindig 

hangsúlyoztuk, mennyire fontos a kétnyelvűség és az 

idegen nyelv anyanyelvi szintű ismerete. 

Szolgáltatásainkban az anyanyelvi szintű nyelv – és 

helyismeret az igazán megkülönböztető és ez igazi 

prémium szolgáltatássá nőtte ki magát piaci 

szegmensünkben. 

Mottónk: Fordítani jó, de jól fordíttatni küldetés. 

 

Read More  

 

 

GAZDASÁGI INFORMÁCIÓK 
 

 

 
  

Az építőipar helyzete Magyarországon-2021-2022
 

 

Az építőipar helyzete Magyarországon-2021-2022 - 

A PAIH Lengyel Befektetési és 

Kereskedelemfejlesztési Ügynökség elemzése. Az 

anyag lengyel nyelven érhető el az lábbi linken: 

 

Read More  

 



 

JOGI INFORMÁCIÓK 
 

 

 
  

A magyarországi zöldmezős beruházásokról röviden
 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara aktuális jogi 

információkat oszt meg oldalán az üzleti tevékenység 

elősegitésére, együttműködésben a Balázs Tamás 

Ügyvédi Társulással. 

Kérjük olvassák el a magyarországi zöldmezős 

beruházásokról szóló elemzésüket, amely ezen 

témakör céljának meghatározását, bevezetését és az 

ezzel kapcsolatos aggályokat tárgyalja. 

 

Read More  

 

 

ÜZLETI HÍREK LENGYELORSZÁGBÓL 
 

 

 
  

Legalio's Latest
 

 

A gyakorlat szempontjából nagyon fontos lesz a lengyel 

Legfelsőbb Bíróság közelmúltbeli állásfoglalása, amely 

a két oldal ugyanazon személy általi jogi perben való 

képviseletének korlátozására vonatkozik. A 

tőkecsoportokhoz tartozó cégek képviselői sem 

hagyhatják figyelmen kívül. A szabályozásról 

részletesen olvashat alább: 

 

Read More  

 

 

ÜZLETI HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL 
 

 

Új KATA adórendszeri szabályozás Magyarországon
 



  

A köztársasági elnök 2022. július 18-án aláírta a 

kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi 

XIII. törvényt, amely jelentősen korlátozza, hogy kikre 

vonatkozhat a KATA adórendszer. 

www.peterkapartners.com 

A híreket részletesen itt tudja elolvasni: 

 

Read More  

 

 
  

A vállalatok csak piaci áron tankolhatnak 
járműveikbe  

 

 

Csak a magántulajdonban lévő járművek, 

mezőgazdasági gépek, traktorok és taxik juthatnak 

majd üzemanyaghoz a hatóság által meghatározott 480 

forint/liter áron - derül ki a most megjelent 

kormányrendeletből. 

www.peterkapartners.com 

A híreket részletesen itt tudja elolvasni: 

 

Read More  
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