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UTAZÁSI IRODÁK, 
UTAZÁSSZERVEZŐK ÉS 

KÖZVETÍTŐK ORSZÁGOS 
KONFERENCIÁJA 2018 

Előadóink: 
 

 
Dr. Antalóczy Györgyné 
könyvvizsgáló, adószakértő, főiskolai 
docens 
 

Czöndör Szabolcs főosztályvezető, 
NAV Elektronikus Kereskedelem 
Ellenőrzési Osztály 
 

Dr. Ivanics Krisztina adatvédelmi 
szakértő 
 

Időpont és helyszín: 

2018. január 24. szerda 
9.30 -16.30 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

Tuilp In Millennium Hotel 
1089 Budapest Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 
 

24 900 + áfa / fő  
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, 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. 

  

Ajánló: 

Az idegenforgalom utazásszervező és közvetítő tevékenység, 
utazási irodák adó, áfa és számlázási szabályai jelentősen 
megváltoznak 2018-tól. A sokrétű változáshoz nyújt szakmai 
tanácsot, felkészítést idei konferenciánk. Az adatvédelem téma 
aktualitását pedig az adja, hogy 2018. május 25-től változik a 
szabályozási környezet (GDPR). Döntsön a részvétel mellett, mert 
neves előadóink a garancia arra, hogy a nap folyamán elsajátítsa 
a munkájához szükséges új ismereteket. 

Témakörök: 

▪Milyen új lehetőségeket érdemes kihasználni az utazási 
irodákban? ▪ Az utazási irodák által használt jellemző kifizetések 
optimális szja kezelése ▪  Az adózás rendjének szabályozásával 
összefüggő módosítások ▪ Kihasználható új lehetőségek ▪ 
Utazásszervezés, utazásközvetítés, beutaztatás, kiutaztatás, és 
belföldi utazási irodai tevékenység áfa kezelése ▪ Az elektronikus 
adatszolgáltatásról, a számlák kötelező adatairól ▪ Az új 
adóigazgatási eljárásról ▪ Személyes adatok védelme, adatkezelési 
előírások fontossága ▪ Elektronikus számla általános 
követelményei ▪ Elektronikus számla fogalma, megjelenése ▪ Az 
archiválási szabályok gyakorlati példákon keresztüli ismertetése ▪ 
Számla adatszolgáltatás jogszabályi háttere ▪ Az 
adatszolgáltatásra való felkészülés ▪ Konzultációk 

JELENTKEZÉS              „Utazás2018”                    2018. 01. 24. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  

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

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

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

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

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

 
Kérek ebédet:    �                               
 
 

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: 2018……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


