
SALDO KÉPZÉS Oktató és Tanácsadó Kft.  
4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3. 
Tel.: (52) 322-135, (30) 633-0033 
E-mail: iroda@saldonet.hu; Web: www.saldonet.hu 
Nyilvántartási szám: E-001234/2015 

 

  Könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzéséhez a SALDO Zrt-vel és a SIRONA Oktatási Kft-vel, 
 az ő szervezésükben és jogosultságukkal, a SALDO Képzés Kft. által lebonyolítva. 

  

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSII  LLAAPP 

Regisztrált Mérlegképes Könyvelők éves kötelező továbbképzése 2022. 
Az alább rögzített adatok változhatnak, de erről időben értesítjük az érintett jelentkezőket – az esetre megengedve a lemondást. 

SZEMÉLYES ADATOK:   

 Résztvevő neve:   Regisztrációs száma:  

 Születési neve:  

 Anyja neve:  
 Születési helye, ideje: .................................................., ........év, .…. hó, .….. nap 

 

 Lakcím:

     ................................................................................................................ (település) 

  ............................................................................................. (közterület) ................ (szám) ...................(emelet, ajtó) 

 Mobil:  Tel.:  

 E-mail:  

  TANTERMI RÉSZVÉTELI DÍJ: 20.900 FT (ÁFA NEM TERHELI) 
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA A TOVÁBBKÉPZÉS ALATTI „BÜFÉ” SZOLGÁLTATÁSOK (HARAPNIVALÓ,  KÁVÉ, ÁSVÁNYVÍZ) DÍJÁT IS. 

 

 Amennyiben nem Ön téríti a képzést, adja meg Számlaviselője adatait - ebben az esetben a díjbekérőt az Ő címére állítjuk ki!   

 Számlaviselő neve (ha nem azonos a résztvevővel): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Adószáma: ……………………………………………………. 

 Számlázási címe (ha nem azonos a fenti lakcímmel):

     .......................................................................... (település) ..................................................................... (közterület) ….…. (házszám) …………… (emelet/ajtó) 

 

 

  

Választott továbbképzése ideje  

A tantermi előadásokat elegendő jelentkezés függvényében tartjuk meg. 

 2022. október 05-06. (szerda-csütörtök) Berettyóújfalu - Polgármesteri Hivatal 
 2022. október 12-13. (szerda-csütörtök) Debrecen – Vágóhíd u. 3. 
 
 E-LEARNING-et (államháztartásit) kérek - 2022. december 31-ig érvényes.  

/Készítette: SALDO Zrt. (ÁFA mentes) - 22.500 Ft, SALDO tagoknak 20.900Ft/  

Államháztartási 12 kredit + 
Vállalkozási 4 kredit 

(Vállalkozási szakosoknak is 

alkalmas, de kevéssé „testhezálló”) 
 

Előadótermi előadó: Lábas István 
 
Előadótermi időzítés: 9:00-15:40 

 2022. október 27-28. (csütörtök-péntek) Debrecen  – Vágóhíd u. 3. 
 2022. november 28-29. (hétfő-kedd) Debrecen  – Vágóhíd u. 3. 

 
 E-LEARNING-et (vállalkozásit) kérek - 2022. december 31-ig érvényes.  

/Készítette: SIRONA Oktatási Kft. - 22.500 Ft (ÁFA mentes)/ 

Vállalkozási 8 + 8 kredit 

 

Előadó: Szücs Imre 
 

Előadótermi időzítés:  
1. nap  9:00-15:45 
2. nap  8:00-14:45 

 

Hova regisztráltatta magát eredetileg: 
 
 
 
 

vállalkozási     államháztartási    IFRS    pénzügyi     egyéb szervezeti 

Más szakmájához kér-e krediteket/pontokat?:  
 

 Igen, Adótanácsadóként     

 Igen, Adószakértőként     

 Igen, Könyvvizsgálóként /csak az államháztartási (kombinált) képzésen tudjuk adni   

 Igen, Okleveles adótanácsadóként /csak a vállalkozási képzésen tudjuk adni      

 Igen, Okleveles adószakértőként /csak az államháztartási (kombinált) képzésen tudjuk adni. 

 

Aláírásával kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén az Ön, vagy szervezete részére megküldött részvételi díjat tartalmazó díjbekérőt 
kiegyenlíti, illetve kiegyenlítteti. 

 
 
Kelt:  ............................................................... , 2022. …………………………… …………………………………………… 
 jelentkező aláírása 

 
 

Kérjük, szíveskedjen olvashatóan, 
nyomtatott betűkkel kitölteni. 

Kérjük irodánkba visszajuttatni: 
iroda@saldonet.hu 

mailto:iroda@saldonet.hu

