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A KÖVETELÉSKEZELÉS  
JOGI, SZÁMVITELI,  

ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI 
Előadóink: 

Dr. Hortobágyi Sándor 
ügyvéd 
ECOVIS Tax Solution Kft. 

Dr. Kelemen László 
adószakértő 
ECOVIS Tax Solution Kft. 

Dr. Pályi Zoltán 
adótanácsadó, mérlegképes könyvelő 
ECOVIS Tax Solution Kft. 

Rácz Gábor 
adótanácsadó, szenior tanácsadó 
ECOVIS Tax Solution Kft. 

 

Időpont és helyszín: 

2016. június 7. kedd 
10-14 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

 

Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 

 

Ellátás: 

Kávé, üdítő, sütemények, szendvics. 

 

Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
19.900 + Áfa / fő 
 

Távoktatás: 
14.900 Ft + 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: 
A követelések kezelése folyamatos kérdésként merül fel egy adott 

cég életében. A konferencián komplex módon szeretnénk 

bemutatni a követelésekkel kapcsolatos szabályokat, jogi, 

számviteli és adózási oldalról. A fenti kérdések vizsgálatában az 

ECOVIS szakértői segítenek, és adnak választ a kérdésekre. 

 
 
 

Témakörök: 
A követelés fogalma ▪ A követelés érvényesítése ▪ A követelés 
érvényesítésének szakaszai ▪ Milyen várható költségekkel kell 
számolni ▪ Mi az érvényesítés időtartama ▪ Milyen buktatókkal kell 
számolni ▪ A követelések kimutatása a számvitelben ▪ A kétes 
követelések értékelése ▪ Értékvesztés elszámolása ▪ Értékvesztés 
visszaírása ▪ Behajthatatlan követelések kezelése ▪ Követelések 
elengedése ▪ Árengedmények, áfa alap-csökkentések ▪ 
Számlakorrekció lehetősége ▪ Kártérítés, kártalanítás, behajtási 
költségek átterhelése ▪ Követelések értékesítése, faktorálás, 
behajtás, portfólió-értékesítés ▪ Társasági adózás ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS                 „Követeléskezelés”    2016. június 7. 

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

Távoktatásra 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: 2016……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 
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