
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
a könyvviteli szolgáltatást végz ők 2019. évi  kötelez ő továbbképzésére 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a képzéssel kapcsolatos információkat a mellékelt képzési ajánlat tartalmazza!  
Kérjük, kitöltés el őtt feltétlenül olvassa el a tudnivalókat  tájékoztatónkban, illetve honlapunkon. 

Ha nincs lehetősége on-line jelentkezni, jelentkezési lapját, e-mailben a  szeged@mkvkok.hu  címre, vagy postán a  
6722 Szeged Kossuth L. sgt. 17.  levélcímre küldheti meg. 

Az „összes szükséges kreditpont” program részvételi díja: 16.800 Ft + áfa/fő 
Kérjük, szíveskedjen olvashatóan, nyomtatott bet űkkel kitölteni! 

Résztvevő neve: e-mail cím, amelyre tájékoztatást kér: 

Születési hely:                                               Születési idő:                                    

Anyja neve: 

Értesítési (levelezési) cím (cég esetén annak neve is): Telefonszám  munkaidőben: 

Költségviselő neve: 

címe: 

Részvételi díj fizetési módja:  átutalással            

Papír alapú számlát kérek , elektronikus számlát nem tudok befogadni:   ❑ 
Mérlegképes regisztrációhoz kapcsolódó adatok 

 
MK  regisztrációs szám:  

   ❑ nincs 

Regisztráció szakterülete:  ❑ vállalkozási ❑ államháztartási ❑ pénzügyi ❑ non-profit ❑ IFRS 

Munkaterület:   ❑ nem államháztartási ❑ államháztartás 

Igazolvány kiállításának dátuma: ………………………………………………. 

Kérjük, adja meg az alábbi adatokat, amennyiben más  továbbképzésbe beszámítható kreditpontról is kér i gazolást!  

Adótanácsadó reg. szám: 21 ............................ igazolvány kiállításának dátuma:  ....................  
Adószakértő reg. szám: 31 ............................ igazolvány kiállításának dátuma:  ....................  
Okleveles adószakértő reg. szám: 41 ............................ igazolvány kiállításának dátuma:  ....................  
Könyvvizsgáló kamarai tagszám: ..........................  
Közszolgálati kredit *** ❑ kérek igazolást 

*** Felhívjuk figyelmét, hogy a közszolgálati kredit i génybevétele egyéb feltételekhez is kötött.  
A részletes tudnivalókról honlapunkon tájékozódhat!  

V
á

ll
a

lk
o

z
á

s
i 

Helyszínek, képzési időpontok  

Szeged  Kecskemét Békéscsaba Hódmező-
vásárhely  Szentes Kiskunhalas Kisk őrös 

❑ ápr. 29-30. ❑ jún. 3-4.  � márc.  
       26-27. 

� jún.  5-6. � ápr. 
       16-17. 

� jún. 
      21 és 25. 

❑ szept.  
       23-24. 

� szept.  
      25-26. 

� szept.  
      24-25. 

 � szept. 4-5.   

❑ okt. 29-30. �okt. 30-31. � okt. 28-29. � okt.29-30.    
❑ nov. 25-26. �nov.26-27. �  nov. 27-28.     
❑ dec. 4-5. � dec.3-4.      
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  Szeged ❑ máj. 21-22.   ❑ okt. 8-9. 

  Kecskemét   ❑ szept. 9-10.  
  Békéscsaba ❑ máj. 22-23.    
  Csongrád  ❑ máj. 27-28.   
 

Kelt:…………………………………………… Jelentkező aláírása:………………………………………. 
 

      


