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SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZŐI 
ISMERETEK 

ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT KÉPZPÉS (E-001831/2018/D004) 

Előadónk: 
 

Bonácz Zsolt,  
adótanácsadó, adószakértő 

 
 
Időpont és helyszín: 

2019. augusztus 27-28. kedd-szerda 
9.00 -16.30 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 

 

OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
 
Részvételi díj: 
 
100 000Ft + áfa / fő / 2 nap 
 
 
 

Ellátás: 

Reggeli büfé, szendvicsebéd. 

 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az ebéd, 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 5. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

  

Ajánló: 
A számlázási ügyintéző fő tevékenysége a vállalkozások 
működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok 
elvégzése, illetve az azokban való közreműködés. Sokan 
dolgoznak ezen a területen minden szükséges végzettség nélkül, 
illetve sok esetben kisebb méretű cégeknél a számlázási 
feladatok az irodavezetőre hárulnak. Képzésünk célja, hogy 
gyakorlati segítséget, tudást nyújtsunk azoknak, akik most kezdik 
a számlákkal való ismerkedést, és szeretnének átlátni a pénzügyi 
folyamatokat, kötelezettségeket. 
 

Témakörök: 
 1. nap: Számlázási alapismeretek ▪ A számla funkciói ▪ Áfa tv. 

területi és tárgyi hatálya ▪ Ügyletek csoportosítása az Áfa tv. 
alkalmazásában ▪ Teljesítés helyének meghatározása és a 
teljesítés helyének jelentősége ▪ Adóigazgatási azonosításra való 
alkalmasság követelménye ▪ Adójogi teljesítési időpont 
meghatározásának szabályai ▪ Számlaadási kötelezettség alóli 
mentesülés esetei ▪ Számla típusai ▪ Számla kötelező 
adattartalma ▪ Számla módosítása, érvénytelenítése 
 

 2. nap: Egyes ügyletek számlázása ▪ Időszakonkénti elszámolásra 
vonatkozó speciális szabályok ▪ Tárgyi eszköz értékesítés ▪ 
Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos speciális adózási szabályok ▪ 
Ingatlan bérbeadás ▪ Előleg adózási fogalma ▪ Fordított adózás 
hatálya alá tartozó ügyletek köre ▪ Ingyenes ügyletek ▪ Tárgyi 
adómentességet élvező ügyletek ▪ Feltételhez kötött 
adómentességet élvező ügyletek 

JELENTKEZÉS        Számlázási ügyintéző”          2019.08.27-28. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

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

 

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

 

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

 

Név, beosztás:  ...........................................................................

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

 
Vegetáriánus menü:   
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 
E-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: 2019.……………………………..    P.H. …………………………………………………… 

 


