
Önkormányzatok, költségvetési szervek speciális ÁFA kérdései  

Videókonferencia 
Nagyné Véber Györgyi gyakorlati előadásában 

 

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek, valamint önkormányzatok és 

intézményeik számára a speciális ÁFA kérdésekben való eligazodáshoz, a helyes gyakorlat 

kialakításához. Adótanácsadónk segít értelmezni az adóalanyiság kérdéseit, az áfa hatálya alá 

nem tartozó ügyleteket. Példákon keresztül bemutatjuk a termékértékesítés és a szolgáltatások 

speciális eseteit, és kitérünk a közösségi, illetve harmadik országos ügyletekre is. Gyakorlati 

példákkal mutatjuk be a számlázás, nyugta adás tudnivalóit. 

A képzés kitér az intézmények megszűnéséhez, átalakításához kapcsolódó nagyon speciális 

áfafizetési, mentesülési esetekre is.  

 

Képzés tematikája: 

 

1. Adóalanyiság, alanyi adómentesség 

 értékhatárok, 

 értékhatár átlépéssel kapcsolatos teendők,  

 adóalanyiság változás jogi, adólevonási, áfa felszámítási következményei 

2. Áfa hatály alá tartozó és hatálya alá nem tartozó ügyletek 

 közhatalmi tevékenységek és bizonylatolásuk 

 közszolgáltatások az áfában 

 közérdekű adatszolgáltatás adózása 

 kötbér, bírság, óvadék, bánatpénz 

3. Termékértékesítés speciális esetei, értékesítésnek minősülő ügyletek 

 ingyenes termékátadás, ingyenes szolgáltatás adóalapjának összehasonlítása, 

 természetbeni adományok, szponzorálás, kis értékű termék átadás, ajándékok áfa 

kérdései, 

 kisajátítás, kisajátítást helyettesítő adás-vétel, jogszabályon alapuló átadási 

kötelezettség pl. útátadás, 

 apport 

 saját rezsis beruházás (közfoglalkoztatottak, megbízásos jogviszonyok által előállított 

eszközök után fizetendő és levonható áfa)  

 önkormányzati ingatlanok, telkek, utak értékesítése, ingatlan csereügyletek példákkal 

4. Szolgáltatások  

 szolgáltatásnak nem minősülő gazdasági események (pl. idegenforgalmi adó) 

 szolgáltatás adóalapjába beépülő és be nem épülő járulékos, kapcsolódó szolgáltatások  

 közvetített szolgáltatás 

 aránytalanul alacsony áron nyújtott szolgáltatások 

 közterülethasználat, földterület bérbeadás, közmű bérbeadás áfa kérdései 

 közétkeztetés gyakorlati kérdései  

- vásárolt és főzőkonyhán főzött étel áfa fizetés, levonás, számlázás szabályai 

számítási példákkal 

- ebédkiszállítás áfamértéke, 

- adólevonási lehetőség vásárolt és főzött étel esetén, 

- közétkeztetés számlázása, számlahelyesbítési szabályok. 

5. Számlázás, nyugtaadás, adómértékek 

 múzeumok, könyvtárak értékesítései, számlázás, pénztárgép kötelező esetei 

 központi költségvetési szervek által fenntartott óvoda, bölcsőde adómértéke 

 köznevelési intézmény szálláshely szolgáltatása 

 régészeti feltárás áfája 



 tanfolyam, oktatás képzés számláza, adómértéke, 

 előleg számlázás 

6. Közösségi és harmadik országos ügyletek 

 magyarországi ingatlan bérlése külföldi adóalanytól, 

 harmadik országos egyetemnek magyar egyetem által nyújtott oktatási szolgáltatás 

adózása, 

 nem adóalanytól vásárolt termékek, szolgáltatások adózása 

 ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértői díjak,  

7. Intézmények megszűnéséhez, átalakításához kapcsolódó áfafizetés, mentesülési esetek  

8. Önkormányzatok által a gazdasági társaságainak adott támogatások áfa kérdései a 

legutóbbi EU Bírósági döntések fényében.  

 

Előadó(k):  Nagyné Véber Györgyi – adószakértő 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  24.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    34.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

 

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú 

(12 hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT. 

 

Tartalma: 6 tanórás képzés kb. 245 perc videó anyag (két részletben), a fenti tematika szerint, 

valamint oktatási segédanyag prezentáció. 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

 

mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu
https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/
https://konferenciaszervezo.hu/berletek/
https://konferenciaszervezo.hu/
mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu


Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/  
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  

https://konferenciaszervezo.hu/
mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu

