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HA MÉG NEM TETTE, KÉRJÜK JELEZZE RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT! 

REGISZTRÁLJON MOST ÉS TARTSON ÖN IS VELÜNK! 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara második alkalommal szervezi meg 

Taggyűlését, amelyet 2022. június 10-én Krakkóban tartunk. 

A rendezvény szakmai részére várjuk TAGVÁLLALATAINKAT. Részletes 

programot személyre szólóan küldünk minden tagvállalatunknak. A 

Taggyűlés keretében a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara tevékenységének 

fejlesztését, a jövő évi programokat, a lengyel illetve magyar piaccal kapcsolatos 

felvetéseket lesz lehetősége megvitatni. Az esti fogadásra számos további 

vendéget hívtunk, hogy együtt ünnepelhessük a Kamara fennállásának második 

évfordulóját. MEGHIVOTT VENDÉGEINK RÉSZÉRE!   

Regisztráljon most  

  

 

 

Projektek 
 

 

Erasmus+ Program – Kamarai Együttműködés 

 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara az Erasmus+ 

program Krakkói képviseletével együttműködésben 

gyakornoki programot indított Magyar diákok 

számára, akik ezúttal Győr városából érkeztek. 

Az Erasmus+ program az Európai Unió diákoknak, 

oktatóknak és tanároknak szóló kezdeményezése, 

amely a nemzetközi képzést, oktatást és sportot 

támogatja. A programban kormányzati és nem-

kormányzati intézmények egyaránt részt vesznek. Az 

Erasmus+ fő célja a hallgatók ismereteinek bővítése, 

kompetenciáik és készségeik fejlesztése, de egyben 
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nagyszerű lehetőség egy nemzetközi karrier 

elindítására is. 

Az intézményi fejlődés alapvető fontosságú Kamaránk 

számára. Emiatt nagy örömmel fogadjuk a diákokat, és 

büszkék vagyunk arra, hogy készek leküzdeni a nyelvi 

korlátokat és nyitottabb, felkészültebb, olvasottabb 

emberekké szeretnének válni. Bővebben a projektről: 

 

Read More 

 

 
  

Támogatási kezdeményezés Ukrajnának  

 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara tagvállalata 

a Blue Colibri ingyenes krízis applikációval segíti a 

munkáltatókat, közösségeket és az intézményeket az 

ukrán helyzetre való tekintettel. 

A magyar HR-technológiai startup a Magyar 

vállalatoknál, intézményeknél dolgozó ukrán 

munkavállalók elérése, informálása és visszajelzések 

kezelése céljából ukrán nyelven is elérhető, mobilos 

kommunikációs felületet biztosít februártól egészen 

szeptemberig díjmentesen.  

 

Read More 

 

 

ÜZLETI HIREK MAGYARORSZÁGRÓL 
 

 

JOGI INFORMÁCIÓK  

 

 

A Peterka & Partners tagvállalattal együttműködésben 

szeretnénk megosztani releváns hireket 

Magyarországról, amelyet a hirlevélben valamint a 

Kamara honlapján is követhet. 

 

A fogyasztóvédelmi rendszer további megerősítése 

A 2019/2161/EU irányelvvel összhangban több 

fogyasztóvédelmi jogszabály is módosul 2022. május 

28-tól kezdődően. 

Olvassa tovább: 
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Read More 

 

 
  

ÜZLETI INFORMÁCIÓK MAGYARORSZÁGRÓL  

 

 

Az adóhatóság közzéteszi a 2022-es ellenőrzési 

tervet 

A magyar adóhatóság közzétette legújabb ellenőrzési 

tervét, amelynek középpontjában olyan üzleti 

tevékenységek állnak, mint az online értékesítés, az 

építőipar, az ételkiszállítás és az élelmiszeripar. 

Olvassa tovább: 

 

Read More 

 

 

KULTÚRÁLIS INFORMÁCIÓK - Érdekességek Tokajból 
 

 

 
  

A tokaji Rákóczi pince bemutatása 

 

 

Kultúrális információk rovatunkban ezúttal a tokaji 

Rákóczi pince történetével ismerkedhet meg! 

Kövesse figyelemmel országismereti 

hiradásainkat! 

 

Vinum Regum – Rex Vinorum, a Királyok Bora – a 

Borok Királya! Ez a Napkirály (XIV. Lajos francia király) 

által világhíressé vált mondat bizonyosan több százszor 

elhangzott már Tokaj-Hegyalja leghíresebb pincéjében, 

a Rákóczi-pincében; melyben nem csak a Rákóczi-

család fejedelmi dinasztiájának férfitagjai, hanem több 

magyar király, erdélyi fejedelem és magas rangú 

vendégeik is koccintottak Magyarország legjobb 

borával, a Tokaji Aszúval. 

Olvasson tovább: 

 

Read More 

 

 

RENDEZVÉNY 
 

 

Polish National Sales Forum - Varsó, 2022/06/07 
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A Varsóban megrendezésre kerülő rendezvény 

különösen az értékesítési területtel foglalkozó vállalatok 

képviselőinek szól, akik aktívan részt kívánnak venni az 

iparági gondolkodásban. A rendezvény Varsóban, 

2022.06.07-én kerül megszervezésre. Fő téma: 

értékesités bizonytalan időkben - kihivások vagy 

veszélyek. A rendezvényen a Balajcza Lingusitics 

tagvállalat biztositja a tolmácsolást, ennek 

köszönhetően a KÓD: BALAJCZA alkalmazása mellett 

tagvállalataink 30%-os kedvezményben részesülnek. 

A rendezvényről bővebben olvashat itt: 

 

Read More 
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Gyakornoki állás turisztikában Tokajban  

 

 

A Tokaj Hétszőlő Zrt. gyakornokot keres borászati 

turisztikai mubnkalehetősére. 

 

Részleteket a következő oldalon olvashatják: 

 

Read More 

 

 
  

Irodai asszisztensi állás Krakkóban  

 

 

A CED Krakkói képviseleti irodája asszisztensi 

pozicióra munkatársat keres. 

Részleteket elolvashatja a következő oldalon 

olvashatnak el: 

 

Read More 
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