
M E G H Í V Ó 
 

Az Adótanácsadók Egyesülete Adószakértői Tagozat 2019. október 31-ei, Lurdy Házban tartandó 

rendezvényére, nem csak tagozati tagok számára 

  
/Budapest IX. ker. Könyves Kálmán krt. 12-14. I. emelet 4. számú terem/ 

 

Az előadásokra előzetes jelentkezés szükséges az alábbi helyen: 

https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/epitoipari-vallalkozasok-szamvitele-es-az-afa-

torveny-2019-2020-evi-valtozasai-503 

A jelentkezéseket kérjük, október 30.  10.00 óráig leadni. 

Regisztráció: 08:30-től 

 

Program: 

 

09:30 – 13:00 – kreditpontos előadás / közben szünet 

Építőipari vállalkozások számvitelének sajátosságai a 2019 júliusában kihirdetett módosítással  

Előadók: Filep Irén könyvvizsgáló 
Megszerezhető kredit: 

 mérlegképes könyvelők számára számvitel téma 4 pont 

 adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők számára 4 pont 

 

13:00 – 13:30 – ebédszünet és a de. előadás jelenléti ívek aláírása – du. előadás jelenléti ívek aláírása az 

előadás megkezdéséig 

 

13:30 – 17:00 – kreditpontos előadás / közben szünet 

Áfa tv. 2019. évi és a 2019 júliusában elfogadott 2020. évi változásai 
Előadó: Bonácz Zsolt adószakértő   

Megszerezhető kredit: 

 mérlegképes könyvelők számára adózási téma 4 pont 

 adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők számára 5 pont 

 

Az Egyesület tagjai az előadáson a megfizetett 2019. évi tagdíj ellenében vehetnek részt. 

 

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

Ft díj ellenében, és így jogosult lesz a kötelező kreditpontos továbbképzésben  

 mérlegképes könyvelőként: a délelőtti előadásért számvitel téma 4 pont 

 adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértőként a délelőtti előadásért 4 pont 

 mérlegképes könyvelőként: a délutáni előadásért adózási téma 4 pont 

 adótanácsadóként, adószakértőként, okleveles adószakértőként a délutáni előadásért 5 pont 

 

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/epitoipari-vallalkozasok-szamvitele-es-az-afa-

torveny-2019-2020-evi-valtozasai-503 

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 

 

Kovács Dénes  

Adószakértői Tagozat elnöke 
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