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Kérjük, szíveskedjen a táblázatot kitölteni! Köszönjük!

Képzés megnevezése
Képzés
nyelve

Képzés időpontja 
Részvételi

díj*

Kérjük,
hogy X-

szel
jelölje a
kiválaszt

ott
képzést

ACCA DipIFR – Nemzetközi számviteli képzés (10 napos képzés)
Angol

2014. április 15-17.

2014. május 6-7.

2014. május 15.

2014. május 21-23.

2014. június 4.

290 000 Ft/fő 

(Áfa mentes)

A résztvevő adatai a felnőttképzési szerződéshez 2013. évi LXXVII. tv. alapján 

Név: Telefon:

Beosztás: E-mail:

Anyja neve: Állampolgárság:

Lakcím: Legmagasabb iskolai
végzettség:

Szül. hely, és
idő: 

TAJ szám:

Számlázási adatok

Cég név: Cégjegyzék szám:

Cím: Bankszámlaszám:

Egyéb
megjegyzés
(Pl.:PO szám)

A képzés finanszírozása állami, ill. európai uniós forrás terhére történik  NEM  IGEN

Magyar Könyvvizsgáló Kamara kreditpontokról kérek igazolást  NEM  IGEN Kamaratagsági szám:

Mérlegképes könyvelői kreditpontokról kérek igazolást  NEM  IGEN Regisztrációs szám:

Adótanácsadói/adószakértői/okl. adószakértői kreditpontokról kérek 
igazolást:

 NEM  IGEN Igazolványszám:

CDP pontokról kérek igazolást  NEM  IGEN

Parkolási helyet igénylek a képzési napokra  NEM  IGEN Rendszám:

Ebédet kérek a képzéskor (1. 800 Ft+Áfa/fő/nap)  NEM  IGEN

A képzés kezdete előtt néhány nappal e-mailben megküldjük a további részleteket és a visszaigazolást! 

* A részvételi díj magában foglalja a tananyagok, szakmai kiadványok, valamint a kávészünetek alatt kínált frissítők 
költségeit.
** Megfelelő számú résztvevő esetén akkreditált (áfa-mentes) programként indul.

Az esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.

Képzés részvételi feltételei:

Jelentkezés a képzésre a csatolt jelentkezési lap visszaküldésével, vagy a www.pwc.com/hu/academy honlapon lehetséges.
A jelentkezést követően a képzés további részleteiről e-mailben tájékoztatást küldünk. 

Képzési szolgáltatásként, résztvevői igény esetén az ACCA nemzetközi szervezet felé történő nemzetközi regisztrációt és 
vizsgalejelentést a PwC's Academy elvégzi, majd a regisztrációs -és vizsgadíj továbbszámlázásra kerül a költségviselő felé 
(résztvevő/munkáltató) a képzési díj számlázásával együtt legkésőbb a képzés első napján. 
A jelentkezési lap kitöltése és a jelentkezési lap aláírása jelenti a képzési szolgáltatás megrendelését!
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Tájékoztatásul: a nemzetközi vizsgáról való hiányzás esetén a regisztrációs - és vizsgadíj nem igényelhető vissza, újabb vizsgára 
való jelentkezés esetén a vizsgadíj újból befizetendő az ACCA által megszabott, adott félévre vonatkozó fizetési feltételek szerint. 
Amennyiben a vizsgán betegség vagy más elháríthatatlan ok miatt nem tud részt venni a vizsgázó, a befizetett vizsgadíj
beszámítást a következő vizsga díjaként közvetlenül az ACCA-tól tudja igényelni, az általuk meghatározott feltételek szerint. 
Betegség esetén a hiányzás igazolását az ACCA által meghatározott módon, a jelentkezőknek maguknak kell intézniük a vizsgát 
követő 4 héten belül. Bővebb információk itt találhatók: 
http://www.accaglobal.com/en/help/the-exams.html#What-happens-if-my-examination-session-has-been-affected-by-illness-or-
other-factors?

A Nemzetközi vizsgára való jelentkezési határidő:  

2014. március 19.

ACCA DipIFR nemzetközi vizsgára való jelentkezés feltételei:

Releváns egyetemi vagy főiskolai végzettség és 2 éves szakmai tapasztalat VAGY 3 év szakmai (számviteli) tapasztalat.
http://www.accaglobal.com/en/qualifications/glance/dipifr/who.html

A nemzetközi regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

Dokumentumok (mindegyik elegendő scannelve): 
- igazolványkép
- személyi igazolvány másolata
- munkáltatói igazolás angol nyelven, mely tartalmazza: név, pozíció, munkáltató neve és címe, mikortól áll alkalmazásban: ha
nincs lehetőség angol nyelvű papír kiállítására, úgy a magyarról angolra történő fordításban szívesen segítünk. 

Adatok:
- név, születési dátum, e-mail cím és telefonszám, levelezési cím
- munkáltató neve, címe, betöltött pozíció megnevezése

Hiányosan, illetve késedelmesen megküldött adatok, dokumentumok az ACCA regisztráció sikertelenségét vonhatják maguk
után, melyért felelősséget nem vállalunk.  

Képzés lemondási feltételei:

A jelentkezési lap megküldését követően a tanfolyamon való részvétel lemondása térítésmentesen, írásban (e-mailben: 
pwc.theacademy@hu.pwc.com, vagy levélben: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.) legkésőbb a képzés megkezdése előtti 2. 
munkanapig lehetséges.

Amennyiben a jelentkező a képzés kezdő időpontját megelőző 1. munkanapon belül jelenti be, hogy a Képzésre nem tart igényt, és 
a Képzéstől eláll, a költségviselő köteles a képzési díj 50%-át megfizetni. 

Ha a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, akkor a költségviselő köteles a képzési díj 100%-át 
megfizetni.

Megkezdett képzés megszakítása esetén, a teljes képzési díj megfizetésével a képzés későbbi időpontra átütemezhető. 

Személyes adatok védelméről:  

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 
alapján kezeljük a tudomásunkra jutott személyes adatokat.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és az adatkezeléssel és képzéssel kapcsolatos tájékoztatást

tudomásul vettem.

Kérjük, a jelentkezési lapot küldje vissza a pwc.theacademy@hu.pwc.com e-mail címre.

Kelt:………………………..…………………..

_____________________________________

 Jelentkező / költségviselő aláírása


