INTERVIEW –
BÉCSI UJVÁROSI ÜGYVÉDI IRODA
A Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda 2018-ban is folytatja a UBC, azaz az Ujvárosi Business Coaching előadássorozatot,
melyen Bécsben és Budapesten lehetséges a részvétel. A szeminárium lényege, hogy a résztvevők megismerjék
az ausztriai cégalapítás 1 x 1-jét és helyben kapcsolatba léphessenek közvetlenül az előadókkal és más vállalkozókkal is.
Az intenzív – közel több mint három órás szemináriumot – kétnyelvű tananyaggal és egy állófogadással egészítjük ki, ahol lehetőség nyílik majd
az előadókkal is személyesen megismerkedni. A
Ujvárosi Businiss Coaching vendégei egy személyre szóló oklevelet is kapnak és hozzáférhetnek az
online – tananyag adatbázishoz is. Az előadások
magyar nyelvűek és azon érdeklődőknek szól, akiket érdekli az ausztriai vállalkozások menete és biztos alapokra szeretné jövőbeli terveit helyezni.
Az Ujvárosi Business Coaching ötletgazdájával,
Dr. Ujvárosi Veronika, Bécsi Ügyvédnővel, készült interjú részletesebben bemutatja a tudnivalókat az előadásokkal kapcsolatosan és egyben
egy nyereményjátékra is felhívja a leendő résztvevők figyelmét.
Mióta létezik a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda?
2005 novemberében kezdtem el az ügyvédi karrieremet, ahol már akkori főnököm szinte határtalan szabadkezet adott a magyar nyelvű tanácsadások területén.
Az ügyvédi szakvizsgát 2008-ban tettem le. Ekkor
már egy sokrétű és saját ügyfélkörrel rendelkeztem,
így egyértelmű volt, hogy mindenképpen belevágok a nagybetűs vállalkozói életbe és 2010-ben
megalapítottam a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Irodát.
Ezért nekem az „ügyvédkedés” 2005 novemberétől indult, tehát felkerekítve azt szoktam mondani,
hogy idestova több mint 10 éve vagyunk.
Hogyan született meg az ötlet külön magyar nyelvű szemináriumokat szervezni ?
Az, hogy magyarul folyik nálunk az egyéni tanácsadás, az mindennapi és ez a Bécsi Ujvárosi
Ügyvédi Iroda egyik legfontosabb aduásza. A
szemináriumok kezdete egészen 2006-ra vezethető vissza. Több ügyfélnél azt vettem észre,
hogy bár még egy személyes tanácsadásra nem
érett meg az idő, de az információs igény hamar
kialakult. Nem volt nehéz felismerni, hogy nagy
igény van egy olyan előadássorozatra, ahol az
érdeklődők azonnal és közvetlenül kapcsolatba
léphetnek a szakelőadókkal. Emellett az osztrák
ügyvédi árpolitika is fontos szerepet játszott.
Például?
Őszinte leszek. Több érdeklődőnél a tanácsadás
ára igenis nagy szerepet játszik. Egy átlagos osztrák ügyvédi óradíj 200–300 eurónál kezdődik,
amit nem minden magyar ügyfél tud (azonnal)
kitermelni. Mi úgy alakítjuk a UBC árpolitikáját,
hogy egy szolidabb büdzsével rendelkező résztvevő is megengedhesse magának az alapos és

mindent átfogó tanácsadást. Így konkrétan már
50 eurótól kezdődnek az árajánlataink.
Helyileg hol lesznek a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda szemináriumai?
Itt olyanok vagyunk, mint a rocksztárok: turnéztunk már egész Magyarország és Ausztria
területén, bár a legtöbb esetben a fővárosokba
szervezzük a rendezvényeket. Egyes előadások
a hét alatt este, mások hétvégén kerülnek megtartásra, így a határmenti városokból sem gond
egy spontán részvétel a szemináriumokon. 2018
februájában Bécsben „lépünk fel”, márciusban
Sopron, majd nyáron Budapest fog következni.
Kik lesznek az előadók ?
Minden előadó osztrák céggel rendelkezik és
magyarul is be-szél természetesen. Van a csapatban adótanácsadó, székhelyszolgáltató, ingatlanközvetítő és marketinges tanácsadó is. Emellet
fix előadónk van a banki szektorból is és vannak
ún. beugrós szakelőadók a jogi és gazdasági élet
legkülönbözőbb területeiről.
Az előadókkal már több éve – egyesekkel már
majdhogynem 10 éve – együtt dolgozom, ezért
tudom, hogy ha bármelyik résztvevő később
ügyfélként jelentkezik, akkor jó helyre kerülnek.
Milyen témakörökből van szeminárium?
Az eddigi felméréseink azt mutatják, hogy a „Cégalapítás és vállakozásindítás Ausztriában” a legnépszerűbb, innen egész Magyarországról „felutaznak”
a résztvevők a császárvárosba. A magánszemélyek
által gyakran látogatott a Családjogi Szeminárium, ahol nemcsak a válás, gyermektartás és peren
kivüli egyezségre fokuszál az előadásunk, hanem
kitérünk az öröklés kérdéseire is.
2018-ban először hírdetjük meg a munkajogi
szemináriumunkat, ahol kifejezetten az ausztriai
magyar munkavállalóknak akarjuk a szükséges
alaptanácsadást átadni. Itt fő célunk az, hogy
még a munkaviszony megkezdése előtt mindenki tisztában legyen a jogával és a kötelezettséggel
is, valamint kitérjünk arra is, hogy milyen más
jogterületet érint egy ausztriai munkavállalás.
Erre egy konkrét példa?
Aki munkavállaló és osztrák lakcímmel rendelkezik, annak előbb – vagy utóbb kelleni fog pl.
egy bérleti szerződés és a letelepedési bizonylat
beszerzése is aktuális lesz. Emellett fontos lenne
megismerni az alapvető adójogi kérdéseket és
nem árt egy kitérő a szükséges biztosításokra sem.
A szakelőadások állófogadással zárulnak, ami pontosan mi
is lenne?

A szakelőadásaink minden perce pontosan át
van tervezve, ezért azalatt nem lehet kérdéseket feltenni, de ezt követően – ahogy az osztrák
mondaná „Bei Kaffee und Kuchen” meg lehet
beszélni a kérdéseket, ill. lehetőség adódik azonnali időpont egyeztetésre.
Az állófogadás emellett lehetőséget ad a résztvevőknek arra is, hogy egymást is megismerhessék
és tapasztalatot cserélhessenek.
Hol lehet a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda szemináriumjaira
jelentkezni?
Minden rendezvényünkről a honlapon (www.
ujvarosi.eu), a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/
ujvarosiiroda/) és a hírlevelünkben lehet olvasni
(feljelentkezés itt: dr.ujvarosi@aon.at).
A szemináriumi meghívókból kiderül, hogy szponzorok támogatását is fogadja az iroda. Itt elsősorban anyagi juttatásra gondoltak a szervezők?
Nem, nem feltétlenül. A szponzorrészvételek
lényege egyszerű: Több magyar cég érdekelt abban, hogy Bécsben is megismerjék a terméküket,
vagy szolgáltatásukat. A szponzorcégek logóját
elhelyezzük a meghívókon és külön információs
anyagot csatolunk róluk a meghívókra. Utóbbiakkal több mint 5.000 ügyfelet érünk el. Emellett bemutatásra kerülnek a szponszorok a Bécsi
Ujvárosi Ügyvédi Iroda honlapján és természetesen a rendezvényeinken is.
Amikor egy magyar származású bécsi pékség
volt a szponzorunk, akkor ő látta el a résztvevőket péksüteményekkel, a kozmetikai stúdiós
szponzor ajándékutalványokat hozott, melyeket helyben a szeminárium alatt kisorsoltunk,
egy fényképész – szponzor készített egy tökéletes fényképsorozatot, úgyhogy minden kreatív
szponzorötletnek örülünk.
Egy utolsó fontos infó vagy tipp az olvasók számára?
Az „utolsó szó jogán”, felhívnám az olvasók figyelmét a jelenlegi nyereményakciónkra: A
szemináriumokra a részvételi díj befizetésével
lehet helyet foglalni, de a résztvevők közül a rendezvény alatt „visszasorsoljuk” a teljes részvételi
díjat. Minden másról a honlapon és a facebook
oldalon lehet rendszeres update-ek után olvasni. Aki semmikép sem szeretne lemaradni az
előadásokról, az írjon egy rövid emailt ide:dr.
ujvarosi@aon.at és elsöként értesítjük minden
jóról.

