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Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több 

vállalkozás számára fontos és elismert üzleti 

érték a komplex „jogtudatos” működés, legyen 

szó akár egy magyar családi vállalkozásról vagy 

egy nemzetközi cégcsoport magyar 

leányvállalatáról. Egyre több vállalkozás ismeri 

fel, hogy minden szempontból hatékonyabb és 

jobb alaposan előkészíteni egy üzleti döntést és 

folyamatot, mint az esetleges jogi/adójogi 

hibákat utólag korrigálni. 

De mit is jelent a komplex jogtudatos 

működés?  

Egy-egy vállalkozás tevékenységét több száz 

jogszabály szabályozza, melyeknek, azok 

folyamatos változását és egymásra gyakorolt 

hatását is figyelembe véve, naprakészen, 

minden szakterületen meg kell felelnie annak 

érdekében, hogy a kockázatokat minimalizálva, 

a lehető legköltséghatékonyabban és 

legversenyképesebben tudjon működni.  

Ki gondolná, hogy egy olyan egyszerűnek tűnő 

üzleti döntés, mint pl. egy reklám brossúra 

tartalmának kialakítása számos versenyjogi, 

reklám, adatvédelmi, fogyasztóvédelmi kérdést 

vethet fel? Vagy hogy az elvárható adózói 

magatartás teljesítésében lényeges szerepe lehet 

az értékesítési vagy marketing vezetőnek?   

Számos vállalkozás rendelkezik magasan 

képzett, felkészült jogtanácsossal és/vagy van 

állandó jogi tanácsadója, de sokszor 

tapasztaljuk, hogy a döntések meghozatala előtt 

a vezetők nem konzultálnak velük, mert 

egyáltalán nem is detektálják, hogy jogi és/vagy 

adójogi megfontolások merülhetnek fel az adott 

üzleti kérdés/folyamat kapcsán, amiben fontos 

volna szakértővel konzultálni. Ez nem a 

vezetők hibája, hiszen az ők az adott szakterület 

magasan kvalifikált szakértői, nem jogászok 

vagy adószakértők. 

Ha Ön is szeretné, hogy vállalkozásának 
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volna előzetesen szakértővel konzultálni. Ez 

nem a vezetők hibája, hiszen ők az adott 

szakterület magasan kvalifikált szakértői, nem 

jogászok vagy adószakértők. Gyakorlati 

tapasztalataink szerint ebben segíthetnek a 

vállalkozásra szabott, kihelyezett in-house 

vezetői tréningjeink. 

Mit nyújt egy ilyen tréning? 

- a résztvevő vezetők megismerhetik a 

vállalkozás működését érintő általános és 

speciális jogterületek üzleti döntéshozatalt 

érintő szabályait,  

- a tréning nem jogszabályismertetést jelent, 

hanem a jogi és adózási szabályok 

alkalmazásának gyakorlati áttekintését 

példákkal, esettanulmányokkal, best-

practice javaslatokkal, 

 

- lehetőség nyílik a vezetők konkrét, 

mindennapi munkáját érintő kérések 

megvitatására,  

 

- a tréning tematikája az adott vállalkozás 

tevékenységi folyamataihoz és üzleti 

döntéshozatali mechanizmusaihoz így 

lehetőség nyílik a vezetők mindennapi 

munkáját érintő konkrét kérdések 

megvitatására, a kritikus pontok 

feltérképezésére, 

- a tréning természetesen nem helyettesíti a 

konkrét jogi tanácsadást, célja a vezetők 

érzékenyítése és a működés hatékonyabbá 

tétele. 

Ha úgy érzi, hogy az Önök számára is hasznos 

lehetne tréningük, akkor további információért 

és személyre szabott ajánlatunkért kérjük 

forduljon hozzánk bizalommal az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén! 

E-mail: kovacs.attila@krs.hu 

http://www.krs.hu/oldal/kapcsolat 
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