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ADÓZÁS 2020. 
A NAV SZAKÉRTŐIVEL 

Előadóink: 

Sike Olga, főosztályvezető-helyettes, 
NAV (Áfa) 
 
 

Magóné Dr. Pálos Mária,  
osztályvezető, NAV (Art.) 
 
 

Dr. Asztalos Zsuzsa, osztályvezető, 
NAV (Szja) 
 
 

Ácsné Molnár Judit, főtanácsos, NAV 
(TAO) 
 
 

Időpont és helyszín: 

2020. január 23. csütörtök 
9.00 -16.30 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
 

Danubius Hotel Arena**** 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő  

Ebéd igényelhető: 3 990 Ft + áfa 

 

Ellátás: 

Reggeli: kávé, tea, 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 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: 

Készüljön fel időben a jövő évi jogszabályváltozásokra! 
Adónapunkon áttekintést kaphat a 2019 nyári, és az őszi 
adócsomagban elfogadott 2020. évi változásokról. A gazdasági, 
pénzügyi, könyvelési és számlázási szakemberek nagy gondosságot 
és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, 
felkészítést konferenciánk. 

A képzés részletes tematikája honlapunkon található! 

Igényelhető kreditek (A regisztrációs számot kérjük kitölteni) 

□ Regisztrált 
mérlegképes 

□ Adótanácsadó □ Adószakértő 

Reg. szám: 

……………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

□ Okleveles 
adószakértő 

□ Könyvvizsgáló  

Reg. szám: 

………………………… 

Reg. szám: 

………………………… 
 

JELENTKEZÉS                   „Adó 2020. NAV”                 2020.01.23. 

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 (születési név is):  ..........................................................  
 

 

Nyilvántartásba vételi cím:  ...................................................................  
 

 

Születési hely, idő:  .............................  Anyja neve: ..............................  
 

 

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

Beosztása:  .......................................            Kérek ebédet:                             
 

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. ………………………………………………………. 

 


