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AZ ÖTLETTŐL A TERMÉKIG 
A K+F ADÓZÁSI KÉRDÉSEI 

Előadóink: 

Bagdi Lajos 
Adótanácsadás üzletágvezető partner 
Niveus Consulting Group 
 
Dr. Bárdi Maja 
Osztályvezető 
Kutatás-fejlesztési és Innovációs 
Osztály 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. szeptember 7. csütörtök 
10.00-12.45 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények, szendvics 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 + áfa / fő 
 
 
 
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: 

Előadóink az üzleti és a döntési kompetenciával bíró hivatali 
oldalról az elméleti előadásokon túl esettanulmányokon, 
gyakorlati példákon keresztül szemléltetik, mutatják be a témát, 
amelyek nagyban segítik az új ismeretek gyakorlati életbe 
történő átültetését, alkalmazását. Külön hangsúlyt kapnak a 
problémás, kritikus területek, illetve az adminisztrációs 
feladatok. A résztvevők az előadás meghallatása után képessé 
válnak tárgykör pontosabb értelmezésére, valamint a kapcsolódó 
gyakorlati feladatok nagyobb biztonsággal történő elvégzésére.  
 
 
 Témakörök: 

A kutatás-fejlesztés jogszabályi háttere ▪ A K+F elszámolási 
gyakorlata ▪ Tipikus hibák ▪ Adminisztrációs követelmények  
▪ Adóhatósági tapasztalatok ▪ Példák K+F projektekre ▪ K+F 
minősítési eljárás jogszabályi háttere ▪ K+F Minősítési Útmutató 
alkalmazása ▪ Buktatók, lehetőségek a minősítés kapcsán ▪ SZTNH 
tapasztalatok 
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System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................
 
 

Cím:   ...........................................................................................
 
 

Jelentkező neve:   ............................................................................
 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................
 
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................
 

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. ………………………………………………………. 

 


