SOPRONI EGYETEM LÁMFALUSSY SÁNDOR
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Pénzügyi és Számviteli Intézet

A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

MEGHÍVÓ
XIV. Soproni Pénzügyi Napok
„Gazdaságvédelem és pénzügyi kiutak”
pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos
konferencia

SOPRON
2020. október 1-2.

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara
2020. október 1-2-án rendezi a
„Gazdaságvédelem és pénzügyi kiutak” című pénzügyi, adózási és számviteli
szakmai és tudományos konferenciáját!
A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara a régió egyik
legnagyobb, gazdasági szakembereket képző felsőoktatási intézményeként működik.
Az elmúlt években a régió egyik vezető pénzügyi, adózási és számviteli konferencia
helyszínévé váltunk, ezt bizonyítja a látogatottságunk és szakmai sikereink.
Természetesen kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy ez után is segítsük a gazdasági
szakembereket, vállalkozásokat a folyamatos útkeresésben, a jövőre való – ebben a
szakmában állandó – felkészülésben.
Konferenciánk kreditpontos képzésnek minősül!
A kreditpontok értéke:
 Okleveles könyvvizsgálóknak: 4 kreditpont
 Okleveles adószakértőknek: 9 kreditpont
 Adószakértőknek: 9 kreditpont
 Adótanácsadóknak: 9 kreditpont
 Mérlegképes könyvelőknek: 8 kreditpont (nem számviteli; vállalkozási)
 Mérlegképes könyvelőknek: 8 kreditpont (számviteli; vállalkozási)

Czeglédy Tamás
dékán
a szervezőbizottság elnöke

Kovács Tamás
egyetemi docens
a szervezőbizottság titkára

A konferenciára ezúton tisztelettel meghívjuk!
A konferencia nyelve: magyar
Helyszín: SOE Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Campusa,
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
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2020. október 1. (csütörtök)
9.00 – 10.00 Regisztráció (Helyszín: előtér)
1. szekció: „Gazdasági pálya és pénzügyi kiutak”
(Helyszín: aula)
Levezető elnök: Czeglédy Tamás dékán, SOE LKK
10.00 – 10.10
Hivatalos megnyitó
Czeglédy Tamás dékán, SOE LKK
Kovács Tamás egyetemi docens, SOE LKK
10.10 – 10.15
Ünnepélyes köszöntő
Farkas Ciprián polgármester, Sopron MJV
10.15 – 10.55
Az Állami Számvevőszék előtt álló feladatok, az ÁSZ új, monitoring alapú
tevékenysége (egyeztetés alatt)
Domokos László elnök, Állami Számvevőszék
10.55 – 11.15
Kávészünet
(Helyszín: aula)

10.55 – 11.15
Sajtótájékoztató
(Helyszín: Dékáni Iroda, földszint)

11.15 – 11.45
Változóban a világ – a magyar gazdaság növekedési kilátásai (egyeztetés alatt)
Parragh Bianka Monetáris Tanács tag, Magyar Nemzeti Bank
11.45 – 12.15
A magyar gazdaság és költségvetés kilátásai 2020 őszén
Kovács Árpád elnök, Költségvetési Tanács
12.15 – 12.45
A gazdaságvédelmi intézkedések adózási és adminisztrációs aspektusai
Besesek Botond helyettes államtitkár, Pénzügyminisztérium
12.45 – 14.10
Ebédszünet
(Helyszín: Deák étterem – Deák tér, Perkovátz Ház – Széchenyi tér)
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Levezető elnök: Szóka Károly egyetemi docens, SOE LKK
14.10 – 14.50
A COVID-19 járvány okozta kihívások a bank, illetve a bankszektor számára
Balog Ádám elnök-vezérigazgató, MKB Bank Zrt.
14.50 – 15.30
Az agrárfinanszírozás a COVID árnyékában
Szabó István igazgató, OTP Bank Zrt., Agrárágazati Igazgatóság
15.30 – 15.50
Kávészünet
(Helyszín: aula)
15.50 – 17.00
Pódiumbeszélgetés
(Helyszín: aula)
Moderátor: Pogátsa Zoltán egyetemi docens, SOE LKK

9.30 - 17.20

2. szekció: „A 2020. évi, a 2020-as évközi és a 2021-re vonatkozó
adóváltozások Magyarországon” (Helyszín: Béres előadó (E1), I. emelet)
Előadók:
Horváth Józsefné, Kovács Ferenc, Tóth Rita

3. tudományos szekció: „Napjaink kihívásai és eredményei az adózásban, a
pénzügyekben és a számvitelben”
(Helyszín: E 222 terem, II. emelet)
Levezető elnökök: Széles Zsuzsanna egyetemi docens, SOE LKK, és
Hegedűs Mihály alelnök, MKVK
Titkár: Cseh Balázs PhD-hallgató, SOE LKK, és
Patyi Balázs PhD-hallgató, SOE LKK
14.00 – 17.15
Tudományos előadások, közben kávészünet (15.30-15.50 földszint)

19.00-tól Fakultatív kötetlen szakember-találkozó (részvételi szándékát jelentkezéskor
külön jelezheti, díjköteles)
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2020. október 2. (péntek)
08.30 – 09.00
Regisztráció (Helyszín: előtér)
1. szekció: „Aktualitások a szakemberek életében”
(Helyszín: aula)
Levezető elnök: Hoschek Mónika egyetemi docens, SOE LKK
09.00 – 09.30
(szervezés alatt)
09.30 – 10.00
Tévhitek és hiedelmek
Kenyeres Sándor címzetes egyetemi docens, okl. adószakértő
10.00 - 10.30
A COVID-19 járvány okozta hatások a számvitelre és a beszámolókészítésre
Hegedűs Mihály alelnök, MKVK
10.30 – 10.50
Kávészünet
(Helyszín: aula)
10.50 – 11.20
A számlaadat-szolgáltatás változásai, eddigi tapasztalatai és a SAF-T
Czöndör Szabolcs főosztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Informatikai és
Transzferár Ellenőrzési Főosztály
11.30 – 12.00
(szervezés alatt)
12.00 – 13.00
Pódiumbeszélgetés
Téma: „A szakmát érintő kihívások, fókuszban a számlaadat-szolgáltatás és a SAF-T
Kenyeres Sándor címzetes egyetemi docens, Hegedűs Mihály alelnök, MKVK; Czöndör
Szabolcs főosztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Informatikai és Transzferár
Ellenőrzési Főosztály
13.00 – 14.30
Ebédszünet
(Helyszín: Deák étterem – Deák tér, Perkovátz Ház - Széchenyi tér)
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09.00 – 16.30
2. szekció: „A könyvviteli szolgáltatást végzők munkáját érintő 2020-ra és a 2020.07.31ig megismert 2020-as évközi és 2021-re vonatkozó, számviteli témakörű változások
Magyarországon, különös tekintettel a 2000. évi C. törvény, a 2013. évi CLXXVI. tv.,
2019. évi LXXX. törvény változásaira, a 2002. évi XLIII. törvény hatályon kívül
helyezésére, valamint a követelésekre és a jegyzett tőke számviteli elszámolására”
(Helyszín: Béres előadó (E1), I. emelet)
Közben…
10.30 – 10.45
Kávészünet
(Helyszín: aula)
13.00 – 14.00
Ebédszünet
(Helyszín: Deák étterem – Deák tér, Perkovátz Ház - Széchenyi tér)

14.30 – Fakultatív wellness hétvége Bükfürdőn, a CARAMELL PREMIUM RESORT ****
SUPERIOR-ban (ez még nem végleges, mert a fizetési feltételek tárgyalás alatt vannak.)

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 23.

Jelentkezés a konferenciára: ITT
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Részvételi díj*:
Konferencia
részvételi díja
Kétnapos** (csütörtök és péntek)
Hűség*** kedvezményre jogosultaknak
(tudományos előadás megtartása esetén is)
Szakmai**** kedvezményre jogosultaknak
(tudományos előadás megtartása esetén is)

Borkóstolós,
zenés vacsorával

nettó 20.000 Ft
bruttó 25.400 Ft
nettó 25.000 Ft
bruttó 31.750 Ft
nettó 33.000 Ft
bruttó 41.910 Ft

nettó 27.000 Ft
bruttó 34.290 Ft
nettó 32.000 Ft
bruttó 40.640 Ft
nettó 40.000 Ft
bruttó 50.800 Ft

Egynapos**
Szakmai**** kedvezményre jogosultaknak
nettó 15.000 Ft
bruttó 19.050 Ft
vagy tudományos előadást tartóknak
SOE alkalmazottaknak (tudományos előadást
nettó 6.000 Ft
bruttó 7.620 Ft
tartóknak, csütörtökön a 3. szekcióban)*****
nettó 20.000 Ft
Kedvezmény nélkül
bruttó 25.400 Ft

nettó 22.000 Ft
bruttó 27.940 Ft
nettó 13.000 Ft
bruttó 16.510 Ft
nettó 27.000 Ft
bruttó 31.750 Ft

Kedvezmény nélkül

A konferencia díja magában foglalja a szervezési díjakat, a konferencia anyagát, egy
szakkönyvet és a tudományos cikkeket is tartalmazó, ISBN számmal ellátott kötetet, a kávét,
frissítőket és az ebédet mindkét nap. A bruttó részvételi díj áfatartalma: 21,26%.
* Amennyiben a konferencia személyes jelenléttel történő megszervezése meghiúsul, és a
jelentkezési űrlapon jelzi, hogy egy ilyen esetben online is részt venne a konferencián, akkor az
online megtartás esetén további 50% kedvezményt biztosítunk a vacsora nélküli árból és az
esetleg kifizetett vacsora árát is visszautaljuk. Online megvalósulás esetén a tudományos
szekció teljes egészében, a többi kevesebb előadással kerül megtartásra. E verzió programja
szervezés alatt. Kreditpontos igazolás online megvalósulás esetén csak okleveles
könyvvizsgálóknak adható, ennek értéke 2 pont.
** Kreditpontos igazolás okleveles könyvvizsgálóknak csak kétnapos részvétel után jár!
Okleveles adószakértők, adószakértők, adótanácsadók és vállalkozási szakterületen lévő, nem
számviteli témakör iránt érdeklődő mérlegképes könyvelők esetében a csütörtöki
szekcióprogram, számviteli témakör esetében a pénteki számít az igazoláshoz!
*** Korábbi résztvevőinknek, amennyiben legalább harmadik alkalommal jelentkeznek
rendezvényünkre.
**** Ügyvédeknek, jogtanácsosoknak, okleveles adószakértőknek, okleveles könyvvizsgálóknak, adószakértőknek, adótanácsadóknak, mérlegképes könyvelőknek, egyetemi
oktatóknak, PhD-hallgatóknak és végzett hallgatóinknak.
***** A SOE alkalmazottai és PhD-hallgatói számára a bruttó 7.620 Ft-os opció csak az előadást
és a tanulmánykötetet tartalmazza.

Lemondási feltétel: 2020. szeptember 23. 12.00-t követő lemondás esetén a konferencia
részvételi díj 50%-a kerül kiszámlázásra.
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Koronavírus-járvány miatti visszafizetés: Amennyiben szabályozási változások
(kormánydöntés, operatív törzs, minisztériumi utasítás) következtében nem kerül
megtartásra a konferencia, a befizetett részvételi díj 100%-a visszafizetésre kerül.
Szponzorációs ajánlat:
100 ezer, 200 ezer, 300 ezer, 500 ezer forint, illetve megegyezés szerint.
Kedvezményes szállásfoglalási lehetőség:
Barcza Barbara értékesítési vezető (Palatinus Group)
barcza.barbara@palatinusgroup.com
http://palatinussopron.com/; http://civitashotel.com/
Tel.: 30/994-5359
Kérjük, szállásfoglaláskor jelezzék, hogy a Soproni Pénzügyi Napok konferenciára
foglalnak szállást, köszönjük!
Wellness hétvégére jelentkezés: Szóka Károlynál: szoka.karoly@uni-sopron.hu
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 23.
Kérdése van? Várjuk levelét: spek@uni-sopron.hu
Szervezőbizottság:
Czeglédy Tamás egyetemi docens, dékán, a szervezőbizottság elnöke
Kovács Tamás egyetemi docens, mb. intézetigazgató, a szervezőbizottság titkára
Szóka Károly egyetemi docens, a szervezőbizottság tagja
Hallgatóság:
Pénzügyi-számviteli szakemberek, gazdasági vezetők, cégvezetők, ügyvédek,
jogtanácsosok, mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles
könyvvizsgálók és okleveles adószakértők, társegyetemek oktatói, valamint egyetemi
hallgatók.
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Partnereink, támogatóink:
Adótanácsadók Egyesülete; chocoMe Kft.; GINO Cukrászda, Sopron; Heineken
Hungária Sörgyárak Zrt.; Leitner + Leitner Tax Kft.; Koffer Bár; Winelife Borászat; Lövér
Print Kft.; Magyar Nemzeti Bank; MOKLASZ; A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány;
Sopron Holding Zrt.; Soproni Kereskedelmi és Iparkamara; Universitas Fidelissima Kft.;
TAX-CENTER 1994. Kft.

Médiapartnereink:
Kisalföld Napilap; www.mindenamisopron.hu; MTI; SopronMédia

A konferencia nyilvános és sajtónyilvános, TV felvétel készül az előadásokról.

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és a közlés jogát is!

A szervezőbizottság a programváltoztatás jogát fenntartja!

A képet Bors Gergely készítette.

Sok szeretettel várjuk Sopronban!
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