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Szakmai műhely pénzügyi és jogi
alapismeretekről
Öt részes workshop-sorozat a DorCo Üzleti Túravezetés szervezésében
Ezt
képzést
a
DorCo
szakértői
gárdája
tartja
kisvállalkozóknak, hogy mindig naprakész, tudatos pénzügyi
döntéseket tudjanak hozni, ismerve lépéseik jogi hátterét.
A Szakmai műhely pénzügyi és jogi alapismeretekről
interaktív közeget teremtve ad lehetőséget tudás
megszerzésére, tapasztalatok megosztására, ötletelésre,
és egy kis személyes konzultációra.

Tematika:
1. Üzleti tervezés, tudatos pénzügyi tervezés (2014.03.26.)
tartja: Naszáli Dóra, Molnár Gergely amiről szó lesz:
●
●
●
●

üzleti tervek készítésének lépései
módszerek, bevett gyakorlatok
finanszírozási eszközök, forrásszerzés
megtakarítások - formái és a benne rejlő lehetőségek

2. Alapvető ismeretek a könyveléshez kapcsolódóan (2014.04.02.)
tartja: Erdős Ildikó, amiről szó lesz:
●
●
●
●

könyvelési alapfogalmak
házi pénztár alkalmazása
számlázás és elszámolások
bér és kapcsolódó ügyletek

3. Adóoptimalizálás (2014.04.09.)
tartja: Knébel Tamás amiről szó lesz:
●
●
●
●

bér és járulékok
béren kívüli juttatások
legális adócsökkentési eszközök
igénybevehető adókedvezmények
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4. Jogi alapismeretek vállalkozóknak 1. (2014.04.16.)
tartja: dr. Kassai Karola, amiről szó lesz:
●
●
●
●
●
●

az egyes vállalkozási formák, lehetőségek
számlázáshoz kapcsolódó jogi kérdések
cégalapítás, cégmódosítás, egyéb cégügyek, cégmegszüntetés
szerződések alapjai (megbízási, vállalkozási, bérleti, atipikus szerződések)
munkajogi alapok (munkaszerződés, főbb szabályok)
a vállalkozások büntetőjogi vetülete

5. Jogi alapismeretek vállalkozóknak 2. (2014.04.23.)
tartja: dr. Kassai Karola, amiről szó lesz:
●
●
●
●
●

internet és jog (különösen: honlap jogi kérdései, webshop, internetes vásárlás)
adatvédelem (ehhez kapcsolódóan a hírlevél egyes kérdései)
fogyasztóvédelmi alapok
szellemi tulajdon védelme (különösen szerzői jog, védjegy, szabadalom,
designoltalom)
kintlevőségkezelés jogi alapjai

A tematikán belüli változtatás jogát fenntartja a képzés szervezője.

Részletek:
Képzés időpontjai: szerdánként, 2014. március 26., április 02., 09., 16., 23. 9:00-14:00
Jelentkezés:
a www.dorco.hu honlapon keresztül
Létszámkeret: 12, max. 15 fő

Helyszín: DorCo Iroda
1097 Budapest, Vaskapu u.
10-14.B bejárat a Likőr utca felől

További info: www.dorco.hu Naszáli Dóra +36 70 778 4300, naszali.dora@dorco.hu

Előadóink:
Kassai Karola - ügyvéd
"A Kassai Karola Ügyvédi Iroda átfogó jogi szolgáltatásokat nyújt vállalkozások, főként kkv-k és startupok
számára. Tekintettel a szektor sajátosságaira, az iroda kiemelten foglalkozik társasági joggal (pl. cégstruktúrák
kialakítása), szerződések jogával (pl. fejlesztői szerződések), adatvédelemmel, vállalatfinanszírozással mind
befektetői, mind a vállalkozói oldalról (pl. befektetési szerződések, kockázati tőke), iparjogvédelemmel és
szerzői joggal (pl. szoftver jogi védelme).
Dr. Kassai Karola Xénia ügyvéd az alábbiakban foglalta össze az iroda szellemiségét: "Hiszem, hogy egy sikeres
vállalkozás létrehozása, irányítása, vezetése és fejlesztése nem pusztán munka, hanemhivatás, amely a
fejlődést és előrehaladást, vagyis a jövőt szolgálja. A "vállalkozói hullámvasút"minden viszontagsága ellenére
önmagunknak - sőt, másoknak - munkát teremteni, függetlenségünkkulcsát a kezünkben tartani nagyszerű
dolog. A vállalkozói létből fakadó tapasztalataim felhasználásával törekszem arra, hogy az ügyfelekkel való
közös munka, vállalkozói útjuk jogi egyengetése mindannyiunk megelégedésére szolgáljon.
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Megtiszteltetésnek tartom, ha kísérhetem őket ezen az úton."

Szakmai műhely pénzügyi és jogi alapismeretekről
Tavaszi kurzus: 2014. március 26- április 23.

Erdős Ildikó - könyvelő
Közel tíz éve dolgozom könyvelőként. Kifejezetten kis- és középvállalkozásokkal foglalkozom.
Cégeim számára pályázatokat írok, napi könyvelési, bér- és munkaügyi feladatokat látok el, folyamatosan
tájékoztatom az aktualitásokról a vezetőket. Adózási tanácsokat adok, segítem új cégek létrejöttét.
Munkám során azt tapasztaltam, hogy a bizalom az elsődleges szempont, amelynek a megnyerése és a
megtartása a legfontosabb feladat. Ez csak kitartó és fáradhatatlan munkával teremthető meg. Nagyon
fontosnak tartom Ügyfeleimmel a napi kapcsolattartást, a folyamatos hatékony kommunikációt. Íly módon
tudom segíteni munkájukat és döntéseik meghozatalánál is tevékenyen közreműködök.
A mai magyar vállalkozások elvárása elsősorban a korrekt tájékoztatás, feltett kérdéseikre időben és
megfelelő szakmai színvonalon válaszok adása, olyan nyilvántartások és statisztikák készítése, amelyek segítik
döntéseik előkészítését.
Számos sikeres hatósági ellenőrzésen, képviseltem cégeim érdekeit.

Knébel Tamás - adótanácsadó:
A Taxperience Tandax Hungary egy független nemzetközi adótanácsadó hálózat magyar tagja.
Ügyfelei között megtalálhatóak mind a legnagyobb multinacionális vállalatok, mind a kis- és családi
vállalkozások. A feltörekvő kkv-kat segíti az adózási szempontból hatékony és átlátható működési struktúra
kialakításában (jogszabályok által biztosított adóoptimalizálási lehetőségek kihasználása, potenciális
befektetők és üzleti partnerek által elfogadható adózási gyakorlat kialakítása), és a nemzetközi
terjeszkedésben (optimális működés a helyi jogszabályok alapján, cégstruktúra kialakítása).
Knébel Tamás adószakértő azt vallja, hogy az adótanácsadás egy személyes bizalomra épülő szakma, hiszen a
tanácsadó csak akkor tudja gyakorlatias és személyre szabott módon segíteni az ügyfelét, ha behatóan ismeri a
cég üzleti modelljét, termékét/szolgáltatását, jövőbeli terveit, a cég mögött lévő emberek személyes
preferenciáit, és hozzáállását a különböző kockázatokhoz. Olyan szakemberként, aki maga is egy saját
vállalkozást próbál sikerre vinni, jobban azonosulni tud a hasonló cipőben járó vállalkozók előtt álló kihívásokkal.

Molnár Gergely - pénzügyi tanácsadó:
Büszke vagyok arra, hogy Európa legnagyobb vagyoni tanácsadó cégét képviselem, már több mint 9 éve,
pénzügyi szaktanácsadóként. Célkitűzésünk, hogy a konzervatív nyugat-európai pénzügyi kultúrát képviselve,
szemelőt tartva a magyar pénzpiac sajátosságait, segítsük a magyar lakossági és a vállalkozói réteget pénzügyi
döntéseik meghozatalában. Tisztában vagyok azzal, hogy a kis- és közép vállalkozásoknál sokszor nagyon is
szoros összefonódás van a magán-, illetve a vállalkozói pénzügyi döntések kimenetele között. Ezért egy teljes
körű igényfelmérés és helyzet értékelés után közösen építünk fel egy konkrét pénzügyi tervet, amelyben
minden szempontot figyelembe veszünk.

