
 

 

Mottónk: Megbízhatóság – Nyitottság – Párbeszéd - Biztonság 

                                                                                                                         

          NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL                                                                            VÁM, JÖVEDÉKI ÉS ADÓÜGYI     

                 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA                                                                                            SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGE    

FELHÍVÁS 

Szövetségünk 2022. november 17-18-án rendezi meg a 

Soproni Vámszakmai Napok és Üzletember Találkozó c. konferenciáját. 

Helyszín: HOTEL SOPRON**** (Sopron, Fövényverem u. 7.) 

A rendezvény fővédnökei: 

Vágujhelyi Ferenc Államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt Elnöke 

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke 

 

A konferencia első napján tájékoztatást kapunk arról, hogy jelenleg milyen befolyásoló tényezők hatnak   költségvetésre és 

a gazdaságra, illetve hogyan alakul a magyar gazdaság versenyképessége, milyen jövőbeni kihívásokkal kell szembenéznünk. 

Megismerhetik a résztvevők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti változásait, stratégiai céljait és feladatait. A 

vámellenőrzés irányai és tapasztalatai mellett tájékoztatást kapunk a jövő évi adóváltozásokról is. 

A délutáni kerekasztal megbeszélésen a Jöt. 2023. február 13-án hatályba lépő engedélyezési, EMCS 4.0 fázist, 

adatszolgáltatást és nyilvántartás vezetést érintő változásainak gyakorlati, jogszabály alkalmazói oldalról tekintjük. Ez 

követően szó lesz az adóellenőrzések irányairól és tapasztalatairól, a BiReg rendszer elmúlt időszakának tapasztalatairól, 

illetve az új hulladékgazdálkodási rendszerről. 

A konferencia másnapján friss vámszakmai híreket hallunk online Brüsszelből, majd megismerhetjük a 2023-ban 

bevezetésre kerülő váminformatika rendszer vámszakmai és informatikai fejlesztési irányait.  

 

Megtudhatjuk azt is, hogy az új hulladékgazdálkodási rendszer milyen változásokat eredményezhet a környezetvédelmi 

termékdíj szabályozásban, illetve az adóhatósági előtti képviseleti jogosultságok mellett megismerhetjük a NAV új 

ügyfélportálját és mobil alkalmazását is, mely nagymértékben segíti és gyorsítja a felhasználók igényeit. 

 

Részvételi díjak, feltételek: 

Részvételi napok VJASZSZ tagnak Nem VJASZSZ tagnak 

Két napra szállással                

(1 éjszaka) 

Egyszemélyes elhelyezéssel 72.000 Ft + ÁFA/fő 77.000 Ft + ÁFA/fő 

Kétszemélyes elhelyezéssel 61.000 Ft + ÁFA/fő 66.000 Ft + ÁFA/fő 

Két napra szállás nélkül 47.000 Ft + ÁFA/fő 52.000 Ft + ÁFA/fő 

Egy napra (első vagy második nap) szállás nélkül 36.000 Ft + ÁFA/fő 41.000 Ft + ÁFA/fő 

 
A részvételi díj magában foglalja: a program szerinti főétkezéseket és a kávészünetben felszolgált frissítőket. Szállás igény 

esetén a szobaár tartalmazza: a szállodai elhelyezést egy éjszakára, kétágyas fürdőszobás szobában svédasztalos reggelivel, 

a szobákban ingyenes internet-elérési lehetőséggel. A szállás és a fogyasztás költségét a számlán külön tételként – közvetített 

szolgáltatásként – tüntetjük fel. Parkolás a szálloda területén ingyenesen vehető igénybe. 

 

Jelentkezni az alábbi linken kitöltött jelentkezési adatalap beküldésével lehet legkésőbb 2022. november 11-ig. 

 

https://vjaszsz.hu/jelentkezes-soproni-vamszakmai-napok-es-uzletember-talalkozo/ 
 

Szakmai rendezvényünk nyilvános, a konferencia teljes időtartam alatt a részvevőkről fotók és videófelvételek 

készülhetnek, melyhez a részvevő a jelentkezési lap szövetségünk részére történő megküldésével hozzájárul. 

 

A jelentkezés 2021. november 11-ét követő – esetleges – lemondását nem áll módunkban elfogadni! 

A részvétel feltétele, a részvételi díjról szóló számla határidőben történő kiegyenlítése! 

https://vjaszsz.hu/jelentkezes-soproni-vamszakmai-napok-es-uzletember-talalkozo/

