
 

Országos Követelésmanagement Konferencia és Workshop 2018  

a MAKISZ szervezésében  

2018. november 19. - BMC Budapest Music Center 

 

A Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége (MAKISZ) idén is megrendezi 

a követeléskezeléssel és aktuális kérdésekkel foglalkozó szakmai fórumát Országos 

Követelésmenedzsment Konferencia és Workshop 2018 néven.  

 

Az idei esemény más lesz, mint a korábbiak, sokkal nagyszabásúbb és gazdagabb! A konferencia - 

melyen részt vesznek a MAKISZ tagjai, szakmai partnerek, ügyfelek és megbízók – idén az ingatlan 

fedezetű követelések érvényesítése, az adatkezelés és a digitalizáció jegyében zajlik majd. A 

konferenciát egy, a MAKISZ tagjai részére szervezett workshop követi majd, amelyen 5 külön teremben 

5 eltérő téma kerül megtárgyalásra, az előzetes felmérés alapján a tagokat leginkább érdeklő 

területekről. Végezetül a napot egy, a MAKISZT tagok részére nyitott bulival zárjuk.  

 

Az esemény tervezett programja időrendben 

8:15 – 9:00 érkezés, regisztráció  

9:05 – 14:30 konferencia és ebéd (minden résztvevő számára) 

15:00 – 19:00 workshop (MAKISZ tagok részére) 

19:15 – 0:00 (vacsora és buli) 

 

A konferencia részletes programját, az előadók (IM, MNB, MBVK, MOKK, Bankszövetség, KPMG, OTP, 

Intrum, Opten, stb.) nevét és előadásuk címét hamarosan ismertetjük.  

 

A workshop elsődleges célja nemcsak a teljes tagság aktivizálása, hanem azon kollegák bevonása a 

MAKISZ vérkeringésébe, akik eddig távol maradtak. Ezért az elnökség döntése alapján a MAKISZ tagok 

felső vezetőin kívül számítunk a jogi, compliance, pénzügyi, HR vezetők, főkönyvelők részvételére. A 

workshop 5 párhuzam szekcióban, eltérő helyszíneken zajlik majd, melyek témái a GDPR (adat), HR és 



utánpótlásképzés, pénzügyi szabályozás (IFRS, értékvesztés, stb.), jogi ügyletek, valamint az 

információszolgáltatók és B2B. A workshop-on előadás és/vagy témavezetők, elismert szakemberek 

(Rakó Ágnes KPMG partner, Liber Ádám ügyvéd, továbbá felkérés alatt álló szaktekintélyek) által 

moderált kerekasztal beszélgetés után az egyes ágazati és tagi problémák és pozitív példák (best 

practice) kerül egymással megosztásra. 

 

A fent ismertetett bővebb és eltérő körök részére szervezett program alapján az alábbi részvételi 

csomagok érhetők el: 

 

nem MAKISZ tagok részére MAKISZ tagok részére 

konferencia részvétel és ebéd (30.000 Ft) konferencia részvétel (30.000 Ft) 

 workshop részvétel (30.000 Ft) 

 konferencia és workshop részvétel (50.000 Ft) 

 

 A konferencia részvétel magában foglalja az ebédet, a workshop részvétel pedig a vacsora és buli részvételi lehetőséget egyaránt.  

 

A konferencia részletes és végleges programját és egyéb hasznos tudnivalókat az érdeklődök, illetve 

regisztráltak részére hamarosan megküldjük.  

 

Felhívjuk figyelmét hogy, a részvételi lehetőség a konferencián a helyszín befogadóképességében (180 

fő) korlátozott, a regisztrációkat érkezési sorrendben igazoljuk vissza. A workshopra minden tag 

legfeljebb szekciónkként 2 főt jogosult nevezni, az e feletti nevezési igényeket az összlétszám alapján 

tudjuk jóváhagyni és visszaigazolni.  

 

Kérem, hogy a részvétel biztosítása végett mielőbb jelentkezzen az alábbi linken elérhető regisztrációs 

felületen, továbbá a közös siker érdekében hívják, tájékoztassák és buzdítsák részvételre partnereiket, 

üzletfeleiket és alvállalkozóikat:  

 

http://makisz.hu/okk-2018/ 

 

Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődését az idei konferenciánkkal kapcsolatban és hamarosan 

résztvevőként üdvözölhetjük.  

 

Tisztelettel,  

dr. Nemes Ákos  

MAKISZ titkár 

http://makisz.hu/okk-2018/

