
Akiket már biztosan előadóként köszönthetünk:
• Dr. Fülöp László, Ügyvéd, Fülöp és Társa Ügyvédi Iroda
• Dr. Gajdos Márton, Ügyvezető, Belső Ellenőrzési Igazgatóság, MKB Bank Zrt.
• Nagy Attila, Üzletfejlesztési vezető, AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
• Dr. Ostorházi László, Ügyvezető igazgató, OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.
• Sándorné Új Éva, Adószakértő

  szeretné tisztán látni az ügyve-
zető-cégvezetői feladatok 
felelősségét, hatásköreit, 
valamint jobban megismerni 
az ügyvezetők által választható 
szerződéses viszonyt,

  szeretné átlátni az alkalma-
zotti és megbízásos jogvi-
szony törvényi hátterét,

  szeretne választ kapni bizonyos 
munkajogi kérdésekre,

  fontosnak tartja a pénzügyi 
kockázatok minimalizálását,

  szeretné szabályosan 
alkalmazni az adózási 
törvényeket,

  szeretné megérteni a belső 
ellenőrzés fontosságát 
a vállalati működésben,

Amennyiben Ön Ügyvezetőként, illetve felelős munkavállalóként:

…akkor programunk Önnek szól!

❯  ügyvezető-cégvezetői fel-
adatok felelőssége, hatáskö-
re, az ügyvezetők által választ-
ható szerződéses viszony

❯  alkalmazotti és megbízásos 
jogviszony törvényi háttere

❯ munkajogi kérdések
❯  pénzügyi kockázatok 

minimalizálása

❯  adózási törvények szabályos 
alkalmazása

❯  a belső ellenőrzés fontossága 
a vállalati működésben

Fókuszban:

IIR

Legyen naprakész 
vállalata jogi kérdéseivel 

kapcsolatban, a felelősségeket 
és a kockázatokat is 

ismerje meg!

2017. szeptember 5-6. | Budapest

KFT. MENEDZSMENT
Korlátolt felelősségű társaságok vezetése nem csak vezetőknek
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Regisztráció: 08.20 – 08.50
Nyitóbeszéd az IIR részéről: 08.50 – 09.00

09.00 – 10.20 Milyen szerződési viszonyban 
működhet az ügyvezető, cégvezető?
•  Milyen kapcsolatban áll a tulajdonosokkal?
-  Milyen kötelezettségei vannak feléjük és milyen jogai velük 

szemben?
-  Az ügyvezetői-cégvezetői feladat, felelősség, hatáskör, 

ezek elhatárolása
-  Sajátos kettősség (tulajdonos és ügyvezető)
-  A kft-k döntéshozatali mechanizmusa-részvétel a 

legfőbb szerv döntéshozatalában
-  A cégvezető „speciális” jogállása
-  A vezető tisztségviselő önállósága

•  Milyen szerződési viszonyt választhatnak az ügyvezetők a 
közeljövőben, ha lejár eddigi megállapodásuk?

-  Milyen jogviszony típusban érdemes gondolkodni?
-  Megbízási contra munkaviszony, vagy mindkettő?
-  Az ügyvezetői felelősség, mint külső és belső jogviszony

10.20 – 10.40 Kávészünet

10.40 – 11.40 Hogyan épül fel, milyen törvényi hát-
tere van az alkalmazotti viszonynak?
•  Az alkalmazotti (munka) viszony kettőssége (munkavállaló, 

vezető állású dolgozó)
-  A vezetőállású dolgozóra vonatkozó speciális szabá-

lyok
-  Mit jelent az utasítás adási jog és ellenőrzési kötele-

zettség?
-  Mi szerepeljen a munkaköri leírásban?

•  Felelősség kérdése
-  Milyen jogviszonyok léteznek e vonatkozásban?
-  Felelősség a tulajdonos felé, felelősség a hitelezők felé 

felelősség a dolgozóért
-  A társaság képviselete, a cégjegyzés
-  A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szem-

beni felelőssége

11.40 – 12.20 Milyen háttere van a megbízásos jog-
viszonynak?
•  A megbízás jogdogmatikai lényege
•  A megbízás elemei
•  A képviseleti jog általános és speciális tartalma
•  Felmondás, elszámolás,(Van-e ingyenes megbízási szer-

ződés?)

12.20 – 13.00 Alkalmazotti versus megbízásos 
viszony - érvek és ellenérvek, kinek mi éri meg?
•  Milyen szempontok alapján érdemes mérlegelni?

•  Milyen következménye lehet az egyes választási lehető-
ségeknek?

13.00 – 13.40 Ebédszünet

13.40 – 14.40 Az ügyvezető civil/polgárjogi 
felelőssége
•  Mire terjed ki az ügyvezető civil felelőssége?
•  Milyen konkrét elemekre tér ki a törvény?
•  A jognyilatkozatok megtételének módja és ideje

-  Összefüggések, egyezőség és különbözőség a polgári 
és a munkajogi vonatkozásokban

14.40 – 15.10 Versenyjogi felelősség
•  Milyen elemek tartoznak ide?

-  A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásá-
nak tilalma

-  A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma
-  A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma
-  A vállalkozások összefonódása

15.10 – 15.30 Kávészünet

15.30 – 16.30 Milyen esetekben kell számolnia az 
ügyvezetőnek a bűntető jogi felelősség kérdésével?
•  Milyen esetekben kell a bűntető joghoz fordulni?
•  Egyes speciális esetek: csőd bűntett (fedezet elvonása), 

fedezetelvonás tilalma, adatszolgáltatási kötelezettség el-
mulasztása, adócsalás, sikkasztás, csalás, magánokirat-, 
közokirat hamisítás, különböző munkavédelmi szabályok 
megsértése

16.30 – 18.00 Milyen fontos munkajogi kérdéseket 
kell figyelemmel kísérnie a Kft vezetőjének?
•  Milyen jogai és kötelességei vannak az ügyvezetőnek, 

mint munkáltatónak?
•  Milyen felelőssége van az ügyvezetőnek az alkalma-

zottakkal szemben? (munkáltatói jogkörből adódó 
felelősség)

•  (konkrét esettanulmányok) Kollektív Szerződés

A NAP ELŐADÓJA:  
dr. Fülöp László, 
Ügyvéd, Fülöp és Társa Ügyvédi Iroda

KFT. MENEDZSMENT 2017. szeptember 5. | ELSŐ NAP

 www.iir-hungary.hu      +36 1 459 7300      training@iir-hungary.hu

RENDEZVÉNYÜNK SZÓLNI KÍVÁN:

A korlátolt felelősségű társaságok:
• ügyvezető igazgatóihoz,
• cégvezetőihez,
•  vezető beosztású munkatársaihoz a következő 

funkcionális területeken: jog, munkajog / HR, 
belső ellenőrzés, pénzügy.

Milyen az ügyvezetői-cégvezetői viszony és 
milyen jogviszony építhető ki?

Kockázatok és felelősségek az 
ügyvezetői munkában



KFT. MENEDZSMENT 2017. szeptember 6. | MÁSODIK NAP

Regisztráció: 08.20 – 08.:50
Nyitóbeszéd az IIR részéről: 08.50 – 09.00 

09.00 – 09.30 Pénzügyi kockázatok kezelése
•  A pénzügyi kockázatok megjelenési formái.
•  A treasury ügyletekkel történő kockázatkezelés lehetőségei.

-  a vállalati treasury főbb funkciói
-   treasury ügyletek főbb típusai, valamint a kapcsolódó 

előnyök és kockázatok
-  a treasury ügylet típusát befolyásoló legfontosabb 

tényezők
•  A cash flow tervezés főbb pontjai.

09.30 – 10.00 A számviteli mérleg hibái
•  A mérleggel kapcsolatos hiba típusok

-  a mérlegkészítéssel kapcsolatos domináns hibák
-  eszközoldali hibák
-   forrásoldali hibák

•  Milyen speciális hibák léteznek?
•  A mérlegközzététel NAV ellenőrzés alatt
•  Közzétételi kockázatok

10.00 – 12.00 Adózási törvények szabályos alkal-
mazása – adókockázatok
•  A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó/választha-

tó adónemek
•  A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó speciális adósza-

bályok
•  A transzferárazás adózási kérdései
•  Az általános forgalmi adó törvény kiemelendő szabályai

-   tipikus „elcsúszások”
-   számlázási problémák kontra behajtási 

költségátalány
-   az áfa bevallás kapcsán megjelenő kockázati 

tényezők
-   a külkereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos 

áfa szabályok
•  A társasági adó kontra kisvállalati adó

-   IFRS kontra magyar számviteli törvény
-   a társasági adó megállapításának főbb szabályai
-   az adózás előtti eredményt módosító kritikus tételek
-   az adókedvezmények és a növekedési adóhitel
-   a kisvállalati adó választásának előnyei és hátrányai

•  A személyi jövedelemadó, a szociális hozzájárulási adó 
és a bérjárulékok

-   a munkáltatók és a kifizetők által juttatott jövedelemtí-
pusok 

-   nyilvántartási követelmények – hiányosságok – 
bérprogramok hibái

-   a külföldről szerzett jövedelmek főbb adózási 
szabályai

-   a munkáltatói juttatások adózási szabályai
-   a munkáltatói költségtérítések adózási buktatói

•  Adózás rendje, ellenőrzések szabályai
-   minősítési kockázatok
-   az adókötelezettség megszegésének következményei
-   ellenőrzési kockázatok

12.00 – 12.50 Mi a legcélravezetőbb magatartás 
válsághelyzetben?
•  Hogyan kell eljárni krízis közeli és valódi krízis helyzetben?
•  Hogyan oldható fel a fizetésképtelenség?
•  A végelszámolás, a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás 

megindításának és lebonyolításának főbb lépései

A BLOKK ELŐADÓJA:  
Sándorné Új Éva, Adószakértő

12.50 – 13.40 Ebédszünet

13.40 – 14.40 Hogyan védhetik magukat az ügyve-
zetők? – Hogyan alkalmazhatók a menedzserbiz-
tosítások?
•  A felelősségi viszonyok, illetve a felelősség alapját képező 

jogszabályok rövid áttekintése 
•  A biztosítási fedezet ismertetése, a biztosító szolgáltatásai
•  A menedzser felelősségbiztosítások helye a cég risk 

managementjében, a vezetők és a tulajdonos helytállási 
kötelezettségei 

•  A D&O biztosítási piacon tapasztalható tendenciák, né-
hány érdekesebb káreset ismertetése

ELŐADÓ: Nagy Attila, Üzletfejlesztési vezető, 
AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe

14.40 – 15.20 Felelős és fenntartható cégvezetés
•  Mit jelent a vállalat társadalmi felelősségvállalása/CSR?
• A profit és a boldogság
• Haszon és hasznosság

ELŐADÓ: Dr. Ostorházi László, Ügyvezető igazgató, 
OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

15.20 – 15.40 Kávészünet

15.40 – 16.40 Hogyan védhető meg az elért siker? 
– Hogyan segíthet a belső ellenőrzés?
•  Miért fontos a megfelelően kialakított belső kontroll rend-

szer?
•  Miben tud segíteni a cégvezetésnek és a tulajdonos(ok)

nak a belső ellenőrzés? 
•  Belső kontroll vs belső ellenőrzés: kinek mi a feladata?
•  Milyen szerepe és felelőssége van a cégvezetésnek az 

internal audit (tágabban: a kontrol rendszer) működteté-
sében? 

•  Hogyan alakítható ki az átlátható, etikus vállalati működés? 
•  Mi a belső ellenőrzés szerepe a visszaélések feltárásá-

ban, megelőzésében?

ELŐADÓ: Dr. Gajdos Márton, Ügyvezető, Belső 
Ellenőrzési Igazgatóság, MKB Bank Zrt.

16.40 – 17.40 Gyakorlati tanácsok: hogyan legyünk 
sikeres menedzserek
•  Menedzsment változó időkben
•  A hatékony és eredményes működéshez vezető út: veze-

tői döntések
•  Hogyan legyünk hatékonyabb döntéshozók?
•  Sikeres menedzser, sikeres vállalatvezetés

ELŐADÓ: Egyeztetés alatt

 www.iir-hungary.hu      +36 1 459 7300      training@iir-hungary.hu

Az ügyvezető feladatai
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KFT. MENEDZSMENT
Korlátolt felelősségű társaságok vezetése nem csak vezetőknek

Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció:	 Lovasi	Enikő	 06-70/314-2941

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz	3	munkanappal	a	rendezvény	elôtt	be	ér	kezett.	Ha	átutalása	a	rendezvény	kez	dete	elôtt	2	héten	belül	történik,	kérjük	azt	a	ren	dezvény	napján	a	re	gisztráláskor	a	pénzes	
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát	fenn	tartjuk.	Visszalépés:	Csak	írásban	lehetséges.	A	részvétel	visszamondása	esetén	20.000	Ft+áfa/jelentkezõ,	a	ren	dezvényt	megelôzô	2	héten	belüli	 lemondás	
esetén	40.000	Ft+áfa/jelentkezõ	adminisztrá	ci	ós	költsé	get	számolunk	fel.	A	rendezvényt	megelôzô	2	mun	ka	napon	belüli	lemon	dás	esetén	a	résztvevô	a	teljes	részvételi	
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát 	A	feltüntetett	megtakarítások	a	több	napos	rendezvények	határidõs	kedvezményét,	valamint	a	regisztrált	napok	számától	függõ	kedvezmény	 
nettó összegét tartalmazzák 	A	részvételi	díj	tartalmazza	a	dokumentáció,	ebéd,	kávé	és	üdítõ	költségeit.	 A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak
2017. JÚLIUS 21-IG 2017. JÚLIUS 22-TŐL

Ár Megtakarítás Ár
q  KFT. MENEDZSMENT: 

2017. SZEPTEMBER 5-6., BUDAPEST  219.000 Ft 30.000 Ft 249.000 Ft

SM7001

Legyen naprakész 
vállalata jogi kérdéseivel 

kapcsolatban, a felelősségeket 
és a kockázatokat is 

ismerje meg!

 www.iir-hungary.hu      +36 1 459 7300      training@iir-hungary.hu
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