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Tájékoztató bérügyviteli gyakorlati képzésről 
 

Kiemelt bérszámfejtési feladatok elmélete és gyakorlata tanfolyam 
 

2017. március 2-ától március 29-éig  
 

A tanfolyam a szakma magasabb szintű műveléséhez nyújt segítséget, speciális témák feldolgozásával. A tanfolyam 
bérszámfejtési alapismeretekkel rendelkező kollégák számára nyújt továbbképzési lehetőséget. A tanfolyam 
elsősorban gyakorlatban dolgozó kollégák számára a tudás rendszerezésére, pontosítására szolgál, emellett kezdő 
kollégák, illetve bérprogrammal dolgozó – bérügyviteli képzettséggel nem rendelkező – könyvelők számára is 
ajánlott. Nem lehet a bérszámfejtő programokra hagyatkozni, annak beállításához és használatához is szakértelemre 
van szükség. A téves adatfelvitelért a program készítője nem tud felelősséget vállalni, ugyanakkor a 
következmények súlyosak lehetnek. A tanfolyamon az aktuális és összetett témákat komplex módon, gyakorlatias 
megközelítésben tárgyaljuk a számviteli területen dolgozó kollégák és bérszámfejtők feladatainak középpontba 
állításával, a vállalkozások érdekeinek szem előtt tartásával. Ennek során az adók, járulékok, egyéb kötelezettségek, 
továbbá a bejelentésekkel, bevallásokkal, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos előírások is megtárgyalásra kerülnek. A 
szabályokra vonatkozó áttekintő elméleti összefoglalás után példákon keresztül áttekintjük a szabályok gyakorlati 
alkalmazását, a kivételek, lehetőségek és buktatók bemutatásával. 
 

Tanfolyam időpontjai: 
 2017. 03. 02.  csütörtök 16.30 – 19.45 
 2017. 03. 07.  kedd  16.30 – 19.45 
 2017. 03. 09.  csütörtök  16.30 – 19.45 
 2017. 03. 21.  kedd  16.30 – 19.45 
 2017. 03. 27.  hétfő  16.30 – 19.45 
 2017. 03. 29.  szerda  16.30 – 19.45 
Helyszín: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. bal lépcsőház II. em. 11. 
 

Oktató: Józsáné Maczkó Gabriella 
 

Részvételi díj: 51.968 Ft + áfa = 66.000 Ft Fizetési határidő: 2017. február 17. 
 

A részvételi díjat átutalással (számlaszám: 1170 4007 – 2014 6094), vagy készpénzben, az irodánkban (1075 
Budapest, Wesselényi u. 4. IV. em. 27.) lehet megfizetni. 

Budapest, 2017. február 5. 
Köszönöm, hogy tájékoztatómat kollégáinak is megmutatja: Tomcsányi Erzsébet 

 

Jelentkezés:  
tomcsanyi@tomcsanyierzsebet.hu címre, vagy  

Tomcsányi Erzsébet 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. e. 27. címen, vagy  
06–1–341–02–02-es és a 06–1–413–17–16-os telefon és fax számokon. 

 

 

Jelentkezem a Bérügyviteli gyakorlati képzésre (2017.03.02.-03.29.) 
 

Név:      

Értesítési cím:      
      

Otthoni telefon:  e-mail:  

Munkahelyi, vagy napközbeni telefon:    

Számlát kérő (vevő) neve:  

Számlát kérő címe:      

Dátum: 2017.  Aláírás:   

KÉREM NYOMTATOTT BET ŰVEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! 


