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TÁMOP, TIOP PÁLYÁZATOK  
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA, DOKUMENTÁLÁSA 

SZAKMAI KONFERENCIA ÉS WEBINÁRIUM 
Előadóink: 
 

 

Fülöp Zsolt 
uniós pénzügyi szakértő 
 
Bognár Zsolt 
uniós pénzügyi szakértő 
 
Időpont és helyszín: 
 

2015. május 20. szerda 
10 -16 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 
 

Webinárium: 
24 900 Ft + áfa/ fő 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, reggeli 
sütemények. 

 
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. 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

  
Ajánló: 

A projekt megvalósítása során költségtípusonként jelentkező 
dokumentumok körét és azok megfelelőségi szempontjait kívánjuk 
bemutatni minta dokumentumok felhasználásával, figyelembe véve 
a gazdasági események folyamatát. Hogyan hívható le a megnyert 
támogatás? Milyen buktatói lehetnek az elszámolásoknak? Miben 
változott az elszámolások módját szabályozó Egységes Működési 
Kézikönyv? Változott az elszámolások benyújtásának módja: teljes 
elektronizálás.  

Témakörök: 

Szerződések, számla tartalma ▪ A kifizetés alátámasztása ▪ Építés, 
felújítás alátámasztó dokumentumai ▪ Eszköz/ immateriális jószág 
beszerzésének dokumentumai ▪ Szolgáltatások dokumentumai ▪ 
Általános (rezsi) költségek ▪ Személyi jellegű költségek ▪ Fizetési 
jegyzék ▪ Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás költsége ▪ 
Könyvvizsgálat ▪ Köztartozás-mentesség igazolása  ▪ Piaci ár 
alátámasztása ▪ Szabályozó dokumentumok ▪ Finanszírozási módok és 
típusok ▪ Szállítói előleg  ▪ Teljes elektronizálás ▪ Konzultáció 
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System Media Oktató és Tanácsadó 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:  ...............................................  
 
 
 

Webináriumra jelentkezem: �     
 

 

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: 2015. .......................    P. H.           ....................................... 

 


