
MEGHÍVÓ 

Incoterms 2020 képzés 

  
 

Időpont: 2020. október 13., kedd, 10:00-12:00 

Helyszín: webinárium 

Szervező: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar Tagozata 

Jelentkezési és fizetési határidő: 2020. október 6., kedd 

Nyelv: magyar 
 

 

Tisztelt Partnerünk! 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar 

Tagozatának Incoterms 2020 című képzésére.  

Az International Chamber of Commerce (ICC) aktualizált nemzetközi kereskedelmi 

szokványgyűjteményének, az Incoterms® 2020 megjelenése alkalmából szervezett képzés 

célja az új nemzetközi kereskedelmi szokványok bemutatása, a nemzetközi 

kereskedelemben 2020. január 1-jétől alkalmazható változások, a megszűnő vagy módosuló, 

illetve az új fuvarparitások ismertetése. 

A rendezvény második felében a résztvevőknek lehetőségük lesz kérdések feltételére is. 

A rendezvényt a 2019. év végi és 2020. év eleji képzések nagy sikerére való tekintettel 

szervezzük meg ismételten. A képzések tematikája megegyezik, ezért az október 13-i 

eseményre azon érdeklődők jelentkezését várjuk, akik a korábbi alkalmakon nem tudtak 

részt venni.  

Előadó: Nietsch Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar Tagozat Vám- és 

kereskedelemtámogatási munkacsoportjának vezetője, a Flextronics International Kft. 

Senior Managere. 

  

  



PROGRAM 

 10.00 – 10.05 Köszöntő 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

  
10.05 – 11.30 A 2020. január 1-től alkalmazható Incoterms 2020 ismertetése 

  
11.30 – 12.00 Kérdések és válaszok 

  
Részvétel feltételei 

1. Előzetes online regisztráció a REGISZTRÁCIÓ linken keresztül. Kérjük, hogy azt az e-
mail címet adja meg, amelyre a rendezvény előtti napon megküldhetjük az online 
képzésen való részvételhez szükséges linket. 

2. A regisztrációs felületen található, a számlázáshoz szükséges kitöltött jelentkezési 

lap megküldése az icc@mkik.hu e-mail címre. 

  

3. A részvételi díj előre történő átutalása. 

              Határidő: 2020. október 6., kedd 

Részvételi díj 

20.000- Ft + áfa, azaz 25.400 Ft/fő. Az MKIK ICC Magyar Tagozat tagvállalatai számára 1 fő 
részvétele ingyenes. A részvételi díjról számla utólag, az átutalást követően kerül kiállításra. 

A befizetés módja 

A befizetendő összeget kérjük banki átutalással az alábbi számlára utalni: 

Bank: Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. 
Számlaszám: 10300002-20373432-00003285 
IBAN: HU21 1030 0002 2037 3432 0000 3285 
Swift: MKKBHUHB 
Számlatulajdonos: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Kérjük, hogy az átutalás azonosítása érdekében a közleményben tüntesse fel a cégnevet, 
valamint az „ICC képzés” megjegyzést. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelentkezését csak az 
átutalásnak a fenti számlára történő beérkezése után tekintjük érvényesnek. A 
befizetésről utólag kiállított számla a képzést követően kerül kipostázásra. 

A csatlakozáshoz szükséges linket és információkat 2020. október 12-én, hétfő délután 
küldjük meg e-mailen a jelentkezőknek. 

 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tájékoztatja a résztvevőket, hogy a 
rendezvényen kép- és/vagy hangfelvétel készül(het). A résztvevő a rendezvényen való 
regisztrációjával, részvételével előzetes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

https://jelentkezes.mkik.hu/node/14893
mailto:icc@mkik.hu


MKIK a megadott személyes adatait kezelje, így ahhoz is, hogy a rendezvényen róla kép- 
és/vagy hangfelvétel készüljön, s ezeket az MKIK a rendezvényről szóló tájékoztatásaiban, 
valamint egyéb kiadványaiban és online felületein felhasználja. 
Az MKIK tájékoztatja a résztvevőket, hogy a rendezvényen való részvétel biztosítása és az 
ehhez kapcsolódó költségek igazolása céljából megadott személyes adataik (név, aláírás, 
mobilszám, ímélcím, képmás és/vagy hangfelvétel) kezelésére az MKIK adatkezelési és 
adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók, mely elérhető az MKIK honlapján: 

MKIK adatkezelési és adatvédelmi szabályzata   

  

REGISZTRÁCIÓ  

  

További információ:  

Név: Baki Magdolna 

Tel: +36 1 474 5146 

E-mail: icc@mkik.hu 

 

https://mkik.hu/kozerdeku-adatok
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