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Kedves Ügyfeleink, Partnereink!                                                                                                                                                                              

         Dear Clients & Partners, 

 

 

Szeretnénk felhívni figyelmét a 2015. június 4-én, a Portfolio 

szervezésében megrendezésre kerülő konferenciára, melynek 

témája a „digitalizáció – a pénzügyi szolgáltatások új 

perspektívái, lehetőségei”.  

 

Mit jelent az ügyfélkezelés a digitális világban és hogyan teremt 

üzleti értéket? Egyebek mellett e kérdésre ad választ a 

pénzintézetek perspektíváján keresztül, esettanulmányokat is 

ismertetve a konferencia, a szemináriumon továbbá az is kiderül, 

hogy a különböző szervezeti egységek miként tudnak hozzájárulni a 

digitális technológia nyújtotta lehetőségek révén az ügyfélkezelés 

javításához. 

A konferencia kerekasztal beszélgetésének egyik szakértő 

résztvevője Irodánk partnere, Dr. Kovács Attila. 

 

Bővebb információért kattintson a következő linkre: 

http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/digitalizacio_-

_a_penzugyi_szolgaltatasok_uj_perspektivai_es_lehetosegei/417 

 

  

We kindly inform you hereby about the upcoming conference on 

„digitalisation – new perspectives, opportunities of financial 

services” - organised by Portfolio on 4th June, 2015.  

 

How has the digital world transformed client management and 

how creates business value? Among others, such questions will be 

discussed and answered by case-studies as well, furthermore the 

conference will reveal how the different departments of an 

organisation can support the improvement of client management 

by using digital technology. 

Dr. Attila Kovács, managing partner of KRS Law Firm will 

participate as legal expert in the round-table session.  

 

For further information please click here: 

http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/digitalizacio_-

_a_penzugyi_szolgaltatasok_uj_perspektivai_es_lehetosegei/417 
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2015. május 27-én az Orsszággyűlés elfogadta a Reklámadóról 

szóló 2014. évi XXII. tv. módosítására vonatkozó javaslatot. A 

törvénymódosítások érintették az adóalap meghatározásának 

módját, az adó mértékét és a társasági adó alapjának 

meghatározására is hatással vannak. Változásokkal frissített 

Információs Füzetünk gyakorlati iránymutatást igyekszik adni 

bármilyen reklám, marketing, szponzorációs tevékenységet 

folytató ill. megrendelő vállalkozásnak. 

Információs Füzetünk letölthető honlapunkról: 

http://www2.krs.hu:8080/tudastar/informacios-fuzet# 

 

  

 

The Hungarian Parliament amended the Advertisement Tax Act on 

27th May, 2015. The amendments effect the tax base calculation, the 

tax rate and the corporate tax base calculation as well. Our refreshed 

Information Brochure hereunto attached is aimed at providing 

practical guidelines for all enterprises that provide or commission 

(assign) services of advertisement, marketing or sponsorship. 

 

The Information Brochure is downloadable from our webpage: 

http://www2.krs.hu:8080/tudastar/informacios-fuzet#  
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