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NEWSLETTER - 2022/07 
 

 

 

KAMARAI HIREK - elindult a Kamara belső kommunikációs platformja! 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara belső kommunikációs platformja elindult, 

amelyen számos új funkció és üzleti információk széles köre lesz a következőkben 

elérhető. A Kamarai tagvállalatok számára ezen a felületen tesszük elérhetővé a kamarai 

dokumentumokat. Ezen a platformon a tagvállalatok egymással is könnyen tudnak 

egymással kapcsolatba lépni.  

Ha még nem iratkozott fel, akkor tegye meg a Glue Up rendszeren keresztül. 

Kérdés esetén állunk rendelkezésre! A Kamara Irodája 

 

Kövesse hireinket a Kamara LinkedInoldalán is!  

 

ÚJ PROJEKT 
 

 

 
  

DIÁKMENTOR PROGRAM 2022 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara felhívást tesz 
közzé Diákmentor Programban való részvételre. A 
felhívás célja a Lengyelország és Magyarország közötti 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elősegítésének 
támogatása. 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. augusztus 19. délután 
16.00 
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 

 



 

ISMERJE MEG A KAMARA ÚJ TAGVÁLLALÁT 
 

 

 
  

SKIVAK Kft
 

 

SKIVAK  
Tartalomgyártás és full-service marketing 6 országban 
A Skivak független, full-service marketingügynökség. 
Annak a néhány cégnek a táborát erősítjük, akik Közép-
Kelet-Európa fejlődő, folyamatosan növekvő régiójában 
nyújtanak széleskörű marketingszolgáltatásokat. A 
Skivak nemzetközi hálózatával Lengyelországban, 
Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, 
Ukrajnában és Romániában állunk partnereink 
rendelkezésére.  

 

Read More 

 

 

ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK 
 

 

  

Lengyelországi adózási hir- Az "ÁFA-csoportot" 
bevezető rendelkezések hatálybalépésének 
időpontjának módosítása 

 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara feladata minél 
több területre vonatkozóan aktuális piaci információk 
közvetitése. Együttműködésben a KR Group 
tagvállalattal törekszünk az adózás területére 
vonatkozó aktuális információk bemutatása. A KR 
Group a KKE térsében fejti ki tevékenységeét, 
elsősorban könyvelési, adó-, bérszámfejtési és HR-
szolgáltatások széles skálája terén. 
Kérjük olvasssák el a lengyelországi ÁFA-
szabályozásra vonatkozó elemzésüket, amely ezen 
adócsoport céljának meghatározását, bevezetését és 
az ezzel kapcsolatos aggályokat tárgyalja. 

 

Read More 

 

Az emelkedő költségek hatása a vállalkozói 
környezetre 

 



 
  

 

A Legalio elsősorban külföldi befektetőket segít a lengyel piacon. A most közöt anyagban az 
áruk és a szolgáltatások árának emelkedésének okairól olvashatnak. A cikk olvasása során 
olyan kérdésekre kapnak választ, mint például Lengyelországban milyen gyakori 
szerződéstípusok vannak, valamint az építési szerződések jellemzően milyen 
rendelkezéseket tartalmaznak.  

 

Read More 

 

 

 

 

 
  

 

 

MUNKAERŐPIACI HIREK-LENGYELORSZÁG 
 

 

 
  

Dinamikus toborzási folyamatok és növekvő 
fizetések 
 

Az Antal szakemberek és vezetők toborzására 
szakosodott személyzeti tanácsadó cég.  
A tagvállalatunk által írt cikkben a dinamikus toborzási 
folyamatokról és a növekvő fizetésekről olvashatnak. A 
cikk olvasása során megtudhatják, hogy melyik az egyik 
legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazat 
Lengyelországban. 

 

 

 

LOGISZTIKA 
 

 

Újabb logisztikai központ, speciális raktárak a 
Rabentől 

 

 



 
  

Győrben nyitotta meg legújabb központját a Raben. A 15 európai országban jelen lévő 
logisztikai szolgáltató cégcsoport hazai tagja ezzel tovább javítja hazai lefedettségét, illetve 
erősíti pozícióit a nyugat- és észak-európai irányú nemzetközi gyűjtőszállítmányozásban. 

 

Read More 

 

 

KULTÚRÁLIS HÍREK 
 

 

 
  

Etyeki Kúria 

 

 

Látogasson el Budapest szőlőskertjébe! 
 
Csupán 30 percre Budapest belvárosától várja a borok 
szerelmeseit az Etyek-budai borvidék. Az Etyeki 
Kúriánál egész évben várjuk vendégeinket 
borkóstolókra, céges és magán rendezvényekre, 
esküvőkre, vagy egyszerűen egy pohár borra a 
szőlőtőkék által körülölelt teraszunkon. Hétvégenként a 
borokhoz hangolt, szezonális fogások teszik teljessé az 
élményt. 
 
Több mint ezeréves történelme van Etyeken a 
szőlőművelésnek és a borkészítésnek, kíváncsi és 
kísérletező kedvű borászainknak köszönhetően 
napjainkban a pezsgőkészítés kapott ismét kiemelt 
szerepet a borvidéken. 
 
További információkat honlapunkon és Facebook 
oldalunkon talál, foglalásaikat a 
vinoteka@etyekikuria.com címen várjuk! 

 

Read More 
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