
 

Információ… 

      Érték... 

           Minőség… 

w w w . s y s t e m m e d i a . h u  

   

FELKÉSZÜLÉS A 2017-ES 
ADÓÉVRE 

SZÁMVITEL 2017. 
 

Előadónk: 
  

Andrási Jánosné  (szja, KATA) 
osztályvezető, NAV 
Dr. Papp Adrienn  (art) 
főosztályvezető-helyettes, NAV 
Dr. Németh Nóra (tao, KIVA) 
adószakreferens, NAV 
Széll Zoltánné (tb. járulék fedezete) 
szakmai főtanácsadó, NAV 
Sike Olga (áfa) 
főosztályvezető-helyettes, NAV 
Kardosné Birkás Anikó 
okleveles könyvvizsgáló 
 
Időpontok és helyszínek: 
  

1. nap: 17. január 25. szerda 
9 -16.30 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 
Hotel Hungaria City Center 
1078 Budapest, Rákóczi út 90. 

 
2. nap: 2017.január 26. csütörtök 
9 -16.30 óráig 
Regisztráció 8.00 órától. 
OKISZ Inkubátorház  
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
Részvételi díj: 
 

20 000 Ft + áfa / fő/ 2 nap 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni. 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre. Lemondást csak írásban 
fogadunk el a rendezvényt megelőző 
3. munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk.  

  

Ajánló: 

Ajánljuk rendezvényünket mindazoknak, akik szeretnék a 2017-ben 
hatályossá váló jogszabályokat, változásokat megismerni és 
mindemellett összegyűjteni vállalkozási szakon az ez évi (2017. 
képzési év) kötelező krediteket, továbbá adószakértő, 
adótanácsadó, okleveles adószakértő és könyvvizsgáló krediteket 
gyűjteni. 
 

Igényelhető kreditek (a megfelelőt kérjük x-elni, a regisztrációs számot kitölteni) 

□ Regisztrált 

mérlegképes 
□ Adótanácsadó □ Adószakértő 

Reg. szám: 

……………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

□ Okleveles 

adószakértő 
□ Könyvvizsgáló  

Reg. szám: 

………………………… 

Reg. szám: 

………………………… 
 

 

JELENTKEZÉS     „ADÓ/Számvitel 2017.” –       2017. január 26-26. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu ▪  

 
 

Jelentkező neve (születési név is):  .................................  

Lakcíme:  ................................................................  

Születési hely, idő:  ...............  Anyja neve: ...................  

Telefon: .....................  E-mail: .................................  ................................

Számlázási név, cím:...................................................  

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: .................   

 

 
 

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
Kelt: 2017……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

  


