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AZ IFRS-RE VALÓ ÁTÁLLÁS 
FELADATAI 

Előadónk: 
 

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea 
adószakértő, adótanácsadó, 
tudományos, és nemzetközi dékán-
helyettes BGFPFK 

 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. június 2. csütörtök 
9 -12 óráig 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60.  
 
 
Részvételi díj: 

16 900 Ft + áfa / fő 

ONLINE képzés: 
12.900 Ft + áfa/ fő 
 

 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján, a rendezvény után szíveskedjen 
utalni.  
 
A részvételi díj felnőttoktatásról szól.  
A képzés nem tartalmaz ellátást.  
 
 
Az előadó Power Point prezentációját a 
résztvevők a helyszínen nyomtatott 
formában megkapják! 
 
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: 

Az IFRS alkalmazása 2016-tól egyre szélesebb körben vagy 
kötelezően alkalmazandó, vagy lehetőség nyílik alkalmazására. Az 
IFRS-re áttérő gazdálkodó egységeknek a teljes számviteli 
információs rendszerük működését és szabályozását újra kell 
gondolniuk. Ennek számos részfeladata van: IT rendszerben 
szükséges változások feltérképezése, a magyar és nemzetközi 
számviteli szabályozás ismerete és az adott gazdálkodó egységre 
való alkalmazása, a pénzügyi folyamatok újragondolása, az 
adózáshoz szükséges adatszolgáltatás átalakítása, stb. Jelen képzés 
során az IFRS-re való átállás számviteli feladatait járjuk körbe, az 
IFRS kapcsolódó standardjai és szabályai áttekintésével, és a 
magyar számviteli környezet hozzárendelésével  

Témakörök: 

Az áttérés szabályozása az IFRS 1 standard szerint▪Ki minősül első 
alkalmazónak▪ Mi az IFRS-re való áttérés napja ▪ Az áttérés hány 
időszakot érint? ▪ Értékelési kivételek alkalmazhatósága az IFRS 1 
alapján ▪ Mentességek alkalmazása az IFRS 1 alapján ▪ A Számviteli 
törvény és az IFRS eltéréseinek kezelése az áttéréskor ▪ Tárgyi 
eszközök és immateriális javak megjelenítési és értékelési eltérései 
▪ Az IFRS-re való áttérés adózási kérdései ▪ A helyi iparűzési adó 
szabályai az IFRS-t alkalmazókra ▪ A társasági és osztalékadó 
szabályai az IFRS-t alkalmazókra ▪ Konzultációk  

JELENTKEZÉS                           „IFRS”                   2016. június 2. 

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: ..............................  
 

NGM regisztrációs szám:   ........................  Beosztás: ...............................  
 

 

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

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

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 
ONLINE képzésre jelentkezem: �     

 

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: 2016. .......................    P. H.           ....................................... 

 


