
 

 

M E G H Í V Ó 
 

A Nemzetközi Adó Tagozat és a Digitális Tagozat 

 

2019. február 7-én csütörtökön 
nem csak tagozati tagok részére szakmai előadást szervez, melyre tisztelettel meghívom! 

 

Helyszín: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 7. számú termében (100 fős)   

  1097 Budapest IX. ker. Könyves Kálmán krt. 12-14. 

Jelentkezés: 

https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/digitalizacio-a-konyveloi-szakmaban-es-a-kulfoldi-

munkavallalas-458 

 

A jelentkezéseket 2019. február 6-a 11 óráig kérjük leadni, illetve a jelentkezés a létszám beteltével automatikusan 

lezárul. 

Program: 

10.00-11.30 

Miben segíthet az Excel a könyvelők életében? - A lista készítés, kimutatások és feltételes formázás - bemutató 
Előadó: Dr. Pusztai Attila, CONTROLLTraining Továbbképző Központ Kft    

 

11.30- 11.45 szünet 

 

11.45- 12.30 

Digitalizáció  az adótanácsadói, a könyvelői és a könyvvizsgálói szakmában – esettanulmány a Német 

Munkaügyi Központ ajánlásai alapján 
Előadó: Horváth Ilona, a Digitális Tagozat elnöke 

 

12.30- 13.30 

Kötetlen beszélgetés a digitalizációs hatásokról, a felhő alapú szolgáltatásokról 

Moderátor: Horváth Ilona, a Digitális Tagozat elnöke és Sütő Márton a Digitális Tagozat elnökségi tagja 

 

13.30- 14.00 ebédszünet 

 

14.00- 14.30  

Munkavállalás külföldön, TB, családi adózás – németországi gyakorlati tapasztalatok hazai szemszögből 

Előadó: Nagy Mária, a Nemzetközi Tagozat elnökségi tagja 

 

14.30- 15.30 

Kötetlen beszélgetés a külföldi munkavállalásról, és a külföldi cégstruktúrákról, külföldi bankszámlák 

helyzetéről 

Moderátor: Jancsa-Pék Judit, a Nemzetközi Adó Tagozat elnöke és Kerényi Máté, a Nemzetközi Adó Tagozat 

elnökségi tagja, az Egyesület Szervezetfejlesztési alelnöke 

 

 

Amennyiben nem tagja az egyesületnek, de szeretne részt venni az előadáson, azt megteheti bruttó 8.000.- Ft 

díj ellenében 
Ha felkeltettük érdeklődését, akkor a regisztrációs lapot kitöltve jelentkezhet a rendezvényre.  

Amennyiben korábban már részt vett valamelyik rendezvényünkön és akkor kapott felhasználói kódot, nem kell 

ismételten regisztrálnia, mert ebben az esetben azzal kóddal jelentkezhet a rendezvényre az alábbi linkre kattintva:  

https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/digitalizacio-a-konyveloi-szakmaban-es-a-kulfoldi-

munkavallalas-458 

A részvételi díjat előre kell megfizetni –mindkét esetben– az Adótanácsadók Egyesülete Polgári Bank 61200292-

12037221 számú számlájára, melyről utólag számlát állítunk ki, és azt postai úton megküldjük.  

 

Kérjük, hogy a fizetési bizonylatot hozza magával a rendezvényre, mert az biztosítja a részvételi lehetőségét! 

 

 
Üdvözlettel 

 

Jancsa-Pék Judit                                                              Horváth Ilona 

                       Nemzetközi Adó Tagozat elnöke         Digitális Tagozat elnöke 

http://www.adokamara.hu/felhasznalo_regisztracio

