
 

 

 

Célpiaci tréning (Türk Államok) 

PROGRAMTERV  

2023. április 18. kedd 

IDŐPONT IDŐKERET ELŐADÁS CÍME ELŐADÓ 

8:50-9:00 10 perc Köszöntő 
 dr. Kiss Nikoletta igazgató, 
Exportakadémia Képzési és 

Fejlesztési Igazgatóság  

9:00-10:30 90 perc 
Üzleti geopolitikai előadás, 

Globális kockázati 
menedzsment előadás 

Dr. Juhász Krisztina 

10.30-10:45 15 perc Kávészünet 

10:45-12:15 90 perc Geopolitikai szimulációs játék Dr. Juhász Krisztina 

 

Közel 20 éve dolgozom a felsőoktatásban, jelenleg főiskolai 

tanárként. Oktatói pályafutásom alatt mindvégig a nemzetközi 

gazdasági folyamatok elemzése állt a középpontban, melyben a 

működő tőke-befektetések, a külkereskedelem, a nemzetközi 

vállalatok terjeszkedése kiemelkedően fontos szerepet 

játszanak. Közös munkánk során a Türk Államok alkotta térséget 

is ebből a szemszögből fogjuk elemezni.  Megismerjük a térség 

országainak legfontosabb jellemzőit, felmérjük a bennük rejlő 

lehetőségeket és kockázatokat. 

12:15-13:00 45 perc Ebédszünet 

13:00-14:30 90 perc 
Régióval kapcsolatos kulturális 

ismeretek, sajátosságok 
Dr. Peres Anna 

14:30-14:45 15 perc Kávészünet 

14:45-16:15 90 perc 
Interkulturális 

tárgyalástechnika, alkalmazott 
értékesítési stratégiák 

Dr. Peres Anna 

 A pályám kezdete óta az életem részét képező felsőoktatási 

pedagógiai munkám tapasztalatai elmélyítik, és sokfelől 

gazdagítják az egyéb és sokrétű feladataimat is: dolgozom a 

szakképzés megújult vizsgáztatási rendszerében, tréningeket 

vezetek itthon és külföldön, nyelvvizsgáztatok, továbbá szakmai-

módszertani területen is támogatom egy német tankönyvkiadó 

tevékenységét. Közös munkánkban a kommunikáció 

interkulturális dimenziójának megértésében és az egyéni 

készségek kibontakoztatásában leszek útitárs. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.   FKTV. engedély nyilvántartási száma: E/2020/000268  



 

 

 

Célpiaci tréning (Türk Államok) 

PROGRAMTERV 

2023. április 25. kedd 

IDŐPONT IDŐKERET ELŐADÁS CÍME ELŐADÓ 

Támogatások, finanszírozással kapcsolatos tudnivalók 

9:00-9:30 30 perc 
Elérhető támogatás védjegy és 

formatervezési minták 
bejegyzéséhez 

Dr. Lukovics Adél 
Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala 

 

Dr. Lukovics Adél 2005-ben diplomázott az ELTE jogi karán 
politológusként, 2011-ben pedig jogászként. Szakmai 
pályafutásának túlnyomó részét a közigazgatásban töltötte. 
A Miniszterelnöki Hivatalban sajtófigyeléssel és 
kommunikációs anyagok előkészítésével kapcsolatos 
feladatokat látott el, a jogi diploma megszerzését követően 
azonban érdeklődése az emberi jogok felé fordult. 2022 
februárjában lépett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
kötelékébe azért, hogy az egyetemi évek alatt is 
megmutatkozó iparjogvédelmi érdeklődését is kielégíthesse. 

9:30-10:00 30 perc 
Elérhető finanszírozási formák a 
térségbe történő külpiacra lépés 

során 
EXIM Bank 

10:00-10:30 30 perc 

HEPA által nyújtott üzleti és 
támogatási lehetőségek 
bemutatása - isztambuli 

partneriroda 

Kavalci Ágnes 

 

20 éves külpiaci üzletfejlesztésben szerzett tapasztattal 

rendelkezem, ebből 15 évet nemzetközi vállalatoknál 

töltöttem el. Illetékességi területeim közé tartozott Közép- és 

Dél-Európa, a Közel-Kelet és Törökország, főbb feladataim a 

piackutatás, a termék-értékesítési stratégia kialakítása és a 

disztribútori hálózat fejlesztése volt. 2018-tól 

Magyarországra visszatérve, tapasztalataimmal a magyar kis- 

és középvállalkozásokat segítem export célpiacokra jutási 

terveik megvalósításában a HEPA törökországi 

partnerirodájának szakértőjeként. 

  



 

 

10:30 - 10:45 15 perc 
Enterprise Europe 

Network bemutatása 
Holly Sára  

 

 Közgazdász végzettségű. Közel 10 évet töltött el tanácsadóként 

vállalkozások üzletfejlesztését támogatva - környezeti menedzsment és 

minőségbiztosítási rendszerek kialakításával, közbeszerzési és EU-s 

pályázatok elkészítésével. Az elmúlt több mint 10 évben a külgazdasági 

intézményrendszerben vállalkozások külpiacra lépését segítő 

nemzetközi projektben (innovációs és pályázati tanácsadás, 

rendezvény szervezés, K+F együttműködések), majd befektetés 

ösztönzés terén dolgozott. 2021. januárja óta a HEPA Enterprise Europe 

Network irodavezetője. 

10:45-11:00 15 perc Kávészünet 

11:00 - 12:00  60 perc 
Régió adta üzleti lehetőségek bemutatása 

Külgazdasági Attasék segítségével 

Kövecsi-Oláh Péter 

Külgazdasági Attasé 

(Törökország) 

Dunás-Varga Ruszlána  

Külgazdasági Attasé 

(Azerbajdzsán) 

Kovács Tibor István 

Külgazdasági Attasé 

(Kazahsztán) 

Nyitrai Zoltán  

Külgazdasági Attasé 

(Kazahsztán) 

12:00 - 12:30 30 perc 

Kereskedelmi bankok 

által nyújtható 

hitelkonstrukciók 

 Dr. Nagy Viktor  

OTP Bank 

12:30-13:30 60 perc Ebédszünet 

  



 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.                                               FKTV. engedély nyilvántartási száma: E/2020/000268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diplomáciai kapcsolatok 

13:30 -14:00 30 perc 

 

Türk Államok Szervezete 

Magyarországi Képviseleti Iroda 

Dr. Hóvári János Nagykövet, 

képviseleti irodavezető 

14:00 -14:30 30 perc 

Kerekasztal beszélgetés a Türk 

Államok Szervezete 

Magyarországi Képviseleti Iroda 

diplomatáival 

14:30-15:00 30 perc Kávészünet 

Sikertörténetek, tapasztalatok 

15:00 - 15:20 20 perc Aszálymegelőző Intézet Dr. Hóvári János Nagykövet 

15:20-16:40 80 perc 
ELWA Kft. Graboplast Zrt. 

Hevesgép Kft. Globalia Kft. 

16:40 - 17:30 50 perc Állófogadás 


