
M E G H Í V Ó 

 

EXCEL könyvelőknek 

Kreditpontos továbbképzés 
  

Az Adótanácsadók Egyesülete meghívja Önt a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) szervezésében tartandó és az egyetem által 

kreditált informatikai továbbképzésre.  

 

A továbbképzés célja a könyvelő, adótanácsadó szakma gyakorlói számára is egyre nagyobb kihívásokat jelentő digitalizációhoz 

való alkalmazkodás, felzárkózás. A rohamosan fejlődő információs és kommunikációs technika megkívánja, hogy a napi 

pénzügyi, számviteli feladatok pontos és gyors ellátásához ezen a területen is bővítsük tudásunkat. 

 

Téma ismertető: 

- Az Excel alapszintű használatának áttekintése alapozó / ismétlő feladatok gyakorlásán keresztül 

- Adatbázis-szemlélet az Excelben, konzisztens adatstruktúrák kialakítása és kezelése 

- Kimutatások és függvények - hatékony megoldások az Excel haladó opcióival   

- Adatelemzés, export-import lehetőségek - hatékony megoldások az Excel haladó opcióival  

Részletes tematika letölthető innen! 

 

Továbbképzés időpontja: 2019. november 14-e csütörtök 9:00-15:50 óráig 

 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem / 1087 Budapest, Berzsenyi utca 6. / gépterem 

 

Megszerezhető kreditek: CSAK mérlegképes könyvelők számára (nem számviteli téma) 8 pont.  

 

A téma iránt érdeklődő adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők jelentkezését is fogadjuk, de PM engedély 

hiányában részükre kreditpontot nem tudunk biztosítani. 

 

A továbbképzésre előzetes jelentkezés szükséges egyesületi tagoknak és kóddal rendelkező (nem tag) érdeklődőknek az alábbi 

helyen: 

https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/excel-konyveloknek-489 

 

A jelentkezéseket tekintettel a sajátos képzésre, a gépterem kapacitása miatt 30 fő részére tudjuk biztosítani, a jelentkezések 

beérkezési idejének sorrendjében. 

 

Jelentkezi határidő október 31. 14.00 óráig, illetve a létszám beteltével a jelentkezés automatikusan lezárul. 

 

Részvételi díj és lemondás: 

  

- Egyesületi tagok számára a továbbképzés díjtalan, mert annak 12 100 Ft-os összegét az egyesület fizeti amennyiben a 

továbbképzést sikeresen teljesíti. 

 

Lemondás: ha jelentkezett a továbbképzésre, de azon valamilyen oknál fogva nem tud részt venni, azt legkésőbb október 

31-ig lehet lemondani. 

 

Fizetés le nem mondás és/vagy nem szabályszerű részvétel esetén: 

Amennyiben jelentkezését október 31-i nem mondja le és/vagy a továbbképzésen nem jelenik meg, vagy nem igazolja 

a BGE, hogy teljes időtartamban jelen volt a továbbképzésen a továbbképzés díját Önnek az egyesület számlája alapján 

meg kell fizetnie! 

 

- Egyesületi tagsággal nem rendelkezők számára a részvételi díj bruttó 12.100.- Ft, melyet az egyesület számlájára kell 

előre megfizetni. 

 

Lemondás: ha jelentkezett a továbbképzésre, de azon valamilyen oknál fogva nem tud részt venni, azt legkésőbb október 

31-ig lehet lemondani. 

 

Le nem mondás és/vagy nem szabályszerű részvétel esetén nem áll módunknak visszafizetni a megfizetett 

részvételi díjat.  

 

Ha felkeltettük érdeklődését és nem tagunk, 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/excel-konyveloknek-489 

 

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.  

 

 

Üdvözlettel 

Zara László elnök 
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