MEGHÍVÓ
Kapott már bírságot szállítmányozás során?
Szállítana az EU-n kívül?
Kiállít és visszahozná termékét vámfizetés nélkül?
Ezekre a kérdésekre is választ kap a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
szakmai napján.
Dátum:
Helyszín:

2016. november 9. (szerda)
Pécsi Kereskedelmi Központ (7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.)
(Parkolás csak a környékbeli utcákban lehetséges)

A program célcsoportja:
Azon kis- és középvállalkozások vezetői és munkatársai, akik saját, illetve az általuk forgalmazott termékeiket autóparkjuk,
illetve bérelt haszongépjárművek és utánfutók, segítségével, alkalmazottaikkal kívánják Magyarországon vagy az Európai
Unióban, illetve azon kívül szállítani, szállítmányozni.
Program:
08.30 – 09:00
09:00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 15.30

Regisztráció
Hatósági és jogi alapismeretek. Előadó: Lendvai László, Baranya Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási alapismeretek. Előadó: Dr. Ferge Zsigmond jogtanácsos
Szünet
EKÁER ismeretek. Előadó: Pető László pénzügyőr százados EKAER referens, NAV
CMR ismeretek. Előadó: Pető László pénzügyőr százados EKAER referens, NAV
Szünet
ADR tudnivalók. Előadó: Hir Attila ügyvezető HIR ADR Iskola
Jogosítványok, gépjárműtípusok, szállítási és vontatási lehetőségek.
Előadó: Tarr Árpád iskolavezető, Telezöld Autósiskola
NiT Hungary Dél-Dunántúli Régió bemutatkozása. Előadó: Pécsi Csabáné irodavezető
Mi az, amit egy biztosítástól elvárunk? Előadó: Pál Béla ügyvezető igazgató NiTrisk Kft.
Megoldások a szabályos Tachográf használatra a jogszabály változásokat is
figyelembe véve. Előadó: Petrovai Dénes szakmai vezető NiT Kamionsuli Kft.

Részvételi díj:
 önkéntes kamarai tagok és pártoló tagok számára: 4.000.-Ft + Áfa/fő
 nem önkéntes kamarai tagok számára: 8.000.- Ft + Áfa/fő
A részvétel feltétele a rendezett kamarai regisztráció.
A részvételi díj közvetített szolgáltatásként büfészolgáltatást (kávé, ásványvíz, üdítő, pogácsa) tartalmaz.
A résztvevők a helyszínen 850.-Ft-ért, kétfogásos menüebédet fogyaszthatnak.
Jelentkezés:
 A mellékelt, kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lap elküldésével.
 Jelentkezési határidő: 2016. október 26. (szerda).
További információ: Piacsek László, 72/507-127, piacsek@pbkik.hu

J E L E N T K E Z É S I LA P
Szállítmányozás szakmai nap
2016. november 9.
Cég / Egyéni Vállalkozó
neve*:
Cím*:
ADÓSZÁM*:
Kamarai regisztrációs szám*:
…………………………………….….....…..…………….

Önkéntes kamarai tag*

Telefon:
Kapcsolattartó a cég /
vállalkozó részéről:

e-mail cím:

Belföldre szállítmányozok 

Külföldre szállítmányozok 

3,5 tonnás, vagy súlyosabb járművel: 

3,5 tonnánál kisebb súlyú járművel: 

Jelentkezők létszáma*:

 Igen

 Nem

fő

Ebédet 850.-Ft/fő értékben a
a résztvevő/k számára
igényelünk.

 Igen

 Nem

Résztvevők neve(i)
Mit vár el a szakmai naptól?
Előzetes kérdések.
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! Aláírásommal igazolom, hogy a képzés elvégzéséhez és a képzési díj kiegyenlítéséhez,
sem költségvetési, sem hazai, sem Európai Uniós támogatási forrást nem veszek/veszünk igénybe.

Kelt: 2016. …………….……..…….….
P.H.
aláírás
A kitöltött, cégszerűen aláírt jelentkezési lapok elküldésének módja: szkennelve, e-mailen: piacsek@pbkik.hu; vagy faxon:
+36 72/507-152.
A jelentkezésről visszaigazolást küldünk.
A kitöltött, aláírt, cégek esetében cégszerűen aláírt jelentkezési lap visszaküldése a megadott elérhetőségek egyikére a
részvételi szándék kinyilvánításának minősül.
A jelentkező, illetve az őt delegáló szervezet tudomásul veszi, hogy a szakmai nap tervezett kezdési időpontja előtti 3.
munkanapig van lehetősége elállni, a szervező által visszaigazolt elállási szándék esetén.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Központja (PBGSZ Nonprofit Kft.) számlát állít ki a szakmai napon
résztvevők, illetve a delegáló vállalkozások részére a részvételi díjról, amely átutalással fizetendő a rendezvény előtt.
A rendezvény megfelelő létszám megléte esetén kerül megrendezésre.

