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Az Adótanácsadók Egyesülete 2019. november 21-ei 

Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 9. számú termében délelőtt tartandó rendezvényére 

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

 

Délelőtti előadások minden kedves látogató részére térítésmentesek, 

DE előzetes regisztrációhoz – jelentkezéshez kötött! 

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda munkatársai, Ivánkuné 

Horváth Noémi pénzügyőr alezredes és Melkó Arnold pénzügyőr őrnagy előadása, a könyvviteli 

szolgáltatókat, adószakértőket, adótanácsadókat érintő pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni 

küzdelemmel kapcsolatos szabályokra, feladatokra hívja fel a figyelmet. Bemutatják a felügyeleti iroda 

tevékenységét, az ellenőrzések lebonyolítását, és a gyakorlati tapasztalatokat osztják meg a hallgatókkal.  

 

Délelőtti programunk másik fontos témája, az Önkormányzati ASP rendszer bemutatása. Az ASP 

rendszerben a helyi adókkal kapcsolatos ügyek intézhetők online módon, így többek között az iparűzési 

adóbevallások benyújtása, önkormányzatonként a helyi adófolyószámla lekérdezése, bejelentések és 

kérelmek (pl. változásbejelentés, átvezetési kérelmek, adómentességi nyilatkozatok) benyújtása, korábbi 

adóbevallások lekérdezése. Az ASP rendszerben egy felületen, azonos formátumú nyomtatványokon 

intézhetők minden önkormányzat (kivéve Budapest) adóügyei.  

A rendszert és használatát Krucsó Balázs Gábor, a Magyar Államkincstár projektvezetője ismerteti. 

 

Az előadásokra előzetes jelentkezés szükséges az alábbi helyen: 

https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/penzmosas-elleni-informacios-iroda-mukodese-

es-az-onkormanyzati-asp-rendszer-bemutatasa-505 

A jelentkezéseket kérjük, november 20-a 10.00 óráig leadni. 

 

Regisztráció az előadások megkezdése előtt: 08:30-tól  

 

Részletes program: 

 

09:30– 10:30 – NEM Kreditpontos előadás  

 A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos szabályok, feladatok a 

könyvviteli, adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végző szolgáltatók számára. 

 A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyeleti tevékenysége, az ellenőrzések 

lebonyolítása, gyakorlati tapasztalatai. 

Előadók: 

Ivánkuné Horváth Noémi pénzügyőr alezredes, osztályvezető 

Melkó Arnold pénzügyőr őrnagy, pénzügyi információs szakértő referens 

  

10:30 – 11:00 szünet  

 

11:00 – 12:00 – NEM Kreditpontos előadás  

 Az Önkormányzati ASP rendszer bemutatása 

Előadó:  

Vargáné Kovács Gabriella és Kovács Róbert, Magyar Államkincstár munkatársai 

 

Amennyiben nem tagja az egyesületnek, de szeretne részt venni az előadáson, akkor a regisztrációs lapot 

kitöltve  jelentkezhet a délelőtti előadásokra.  

 

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/penzmosas-elleni-informacios-iroda-mukodese-

es-az-onkormanyzati-asp-rendszer-bemutatasa-505 

 

 

Üdvözlettel 

Zara László elnök 

http://www.adokamara.hu/felhasznalo_regisztracio

