
 

RSM Hungary Adótanácsadó- és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
HU-1138 Budapest, Faludi u. 3. 

Tel: +36-1-886-37-00, +36-1-886-37-01; Fax: +36-1-886-37-29 
e-mail: rsm@rsm.hu; web: http://www.rsm.hu 

 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

„Vámjogi aktualitások – előadás és konzultáció” 
 
 
Rendezvény időpontja: 2018. július 26., 9 órai kezdettel (tervezett időtartam 2+1 óra, szünettel) 
Rendezvény helyszíne: 1138 Budapest, Faludi u. 3.  
Fizetendő díj: 20.000,- Ft + ÁFA / fő  
Maximális létszám: 12 fő 
Előadó: dr. Falcsik István ügyvéd, Vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadási üzletágvezető (RSM Hungary) 
 
Tervezett tematika: 
 

- Tervezett jogszabályi változás a vámjogi képviselet rendszerében; 
- AEO engedélyessel szemben támasztott követelmények tapasztalatai:  

o belső ellenőrzés kritériumai, 
o képviselői kötelezettség a tételes áruvizsgálatra; 

- Vámérték-vizsgálat, távol-keleti árukat illetően; 
- Közvetett vámjogi képviselet kockázata, távol-keleti áruk vámkezelése: 

o adóág jogkövető vizsgálatai, elvárások, 
o levonási nyilatkozat jogi tartalma, hibás nyilatkozat lehetséges következményei. 

 
 

RÉSZTVEVŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐ ADATOK 
 
 
Résztvevő neve / cégnév: _________________________________________________________________ 
 
Résztvevő lakcíme / székhelye: ____________________________________________________________ 
 
Számlázási cím: _________________________________________________________________________ 
 
Számlán feltüntetendő egyéb adat: _________________________________________________________ 
 
Résztvevő adóazonosító jele / adószáma: ___________________________________________________ 
 
Kapcsolattartási email cím: _______________________________________________________________ 
 
Kapcsolattartási telefonszám: _____________________________________________________________ 
 
Nem természetes személy Résztvevő esetén a Rendezvényen megjelenő természetes személy neve 
(„Látogató”): ____________________________________________________ 
 
 
A Résztvevő a jelen jelentkezési lap aláírásával kijelenti, hogy a fenti Rendezvényen részt kíván venni, egyúttal 
kijelenti, hogy az általa megadott adatok valósak és pontosak. 
 
A Résztvevő a jelen jelentkezési lap aláírásával elfogadja, hogy az itt nem szabályozott általános kérdésekben, 
így különösen a lemondással és díjvisszatérítéssel kapcsolatos kérdésekben az RSM Hungary Zrt. Szervező által 
rendelkezésre bocsátott Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak, kivéve, ha a Felek 
cégszerűen aláírt okiratban ettől eltérően állapodnak meg. A Résztvevő elismeri, hogy az Általános Szerződési 
Feltételeket a Szervező a rendelkezésére bocsátotta, a szerződési feltételeket a Felek egyedileg megtárgyalták, 
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vagy azoknak az egyedi megtárgyalására azért nem került sor, mert azokat a Résztvevő kellő gondossággal és 
körültekintéssel eljárva, a saját érdekeinek és céljainak mérlegelése mellett elfogadta és megfelelőnek találta, 
erre figyelemmel az adott szerződési feltételek egyedi megtárgyalására kifejezetten nem tartott igényt. A 
Szervező az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó pontjainak felsorolásával külön tájékoztatja a Résztvevőt 
azokról az általános szerződési feltételekről, amelyek a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződési 
gyakorlattól lényegesen eltérhetnek. Résztvevő a tájékoztatást követően, az abban megjelölt feltételeket a jelen 
Jelentkezési lap aláírásával kifejezetten elfogadja. 
 
Alulírott Résztvevő a jelen Jelentkezési lap aláírásával kifejezetten elfogadja a Szervező adatkezelési 
tájékoztatóját. 
 
A kitöltött, és (jogi személy esetén a képviseletre jogosult személy által a rá vonatkozó szabályok szerint 
megfelelően) aláírt Jelentkezési lapot a Résztvevő a Szervező részére az alábbi módokon küldheti meg: 
 

 email: info@rsm.hu 

 fax: +36 1 886 3729  

 levelezési cím / személyes kézbesítés: 1138 Budapest, Faludi u. 3. 
 
A Rendezvényen történő részvétel feltétele, hogy a Díj megfizetésre került, amelyet a Résztvevő határidőben 
igazolt a Szervező részére. 
 
 
 
 
Kelt: ________________________ / 2018. _________ 
 
 
 
 
 

Résztvevő 
*cégszerű aláírás* 
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