Tájékoztató az előadók részére
a MÁOK „Előadás támogatási pályázat” keretében megtartandó előadásokkal kapcsolatosan
Tisztelt leendő előadóink, kedves kollégák!
A MÁOK elnöksége még 2010. nyarán, majd azóta minden évben ismételten meghirdeti a MÁOK területi szervezetei és
tagozatai részére az ún. „Előadás támogatási pályázatát”. Ennek lényege, hogy a MÁOK területi szervezeti és tagozatai a saját
szervezésű továbbképzéseiken az országos előadás regiszterébe felkerült előadók közül választhatnak olyan előadókat
(pontosabban előadásokat), amelyek megtartását a MÁOK országos irodája finanszírozza. Egy-egy területi
szervezetnek/tagozatnak évi 500.000,-Ft-os keret áll a rendelkezésre, és az előadások finanszírozására esetenként pályázatot
kell benyújtaniuk az országos elnökség felé.
Az előadás regiszterből kiválasztott előadások előadóival ebben az esetben a MÁOK országos irodája köti meg az előadói
szerződést, és ennek alapján a tiszteletdíjat is az országos iroda fizeti ki részükre.
Az előadói szerződések megkötésre az alábbi lehetőségek vannak:
1.

Amennyiben az előadó egy Bt vagy Kft nevében „számlaképes”, akkor egy általános keretszerződést kötünk az
előadóval (ill. a vállalkozással), és az előadónak ebben az esetben nincs más tennivalója, mint az előadás(ok) megtartása
után elküldeni a céges számlát a megtartott előadásról. Ebben az esetben egy 45 perces előadásért 40.000,-Ft +ÁFA
összeget fizetünk ki a számla beérkezése után átutalással. (Hosszabb, vagy rövidebb előadások esetén az összeg
időarányosan változik.) Ha a számla kiállító vállalkozás egy Kft, vagy Bt, akkor a cég tevékenységi körében lehetőleg
szerepeljen valamiféle oktatási tevékenység.

2.

Ha az előadó valódi egyéni vállalkozó, akinek van EV számos egyéni vállalkozói igazolványa, és a tevékenységi körében
szerepel bármi olyan tevékenység, ami az oktatással, képzéssel összefügg, akkor szintén egy keretszerződést kötünk az
előadóval. Ebben az esetben is egy 45 perces előadásért 40.000,-Ft +ÁFA összeget fizetünk ki a számla beérkezése után
átutalással. (Hosszabb, vagy rövidebb előadások esetén az összeg időarányosan változik.) A számlán a számla kiállítónál
fel kell tüntetni majd az EV számot is!

3.

Ha a számla kiállító önálló PE-vel rendelkező szolgáltató állatorvos, akkor a számlázás „állateg.szaktanácsadás” címén
történik majd, ill. a szerződést is így kötjük meg. A praxis engedélyes állatorvos NEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, csak
adózásilag minősül annak! Ebben az esetben is egy keretszerződést kötünk, és egy 45 perces előadásért 40.000,-Ft
+ÁFA összeget fizetünk ki a számla beérkezése után átutalással. (Hosszabb, vagy rövidebb előadások esetén az összeg
időarányosan változik.) A számla kiállításakor a számla kiállítónál fel kell tüntetni a kamarai Praxis engedély számát
is.

4.

Az ún. „önálló adószámos magánszemély” (akinek nincs sem egyéni vállalkozói igazolványa, se önálló kamarai praxis
engedélye) a mi esetünkben nem minősül számlaképes vállalkozásnak, így ha csak ilyen adószáma van valakinek, a
következő pontban írtak szerit minden alkalommal megbízási szerződést kötünk.

5.

Ha az előadó nem „számlaképes”, akkor vele minden egyes előadás megtartása előtt egyszeri megbízási szerződést kell
kötnünk az adott előadás megtartására. Ebben az esetben az előadónak bruttó 50.000,- Ft-ot fizetünk 45 percenként, a
kifizetést a hatályos szabályok szerint bérszámfejtjük, levonjuk a szükséges levonandókat, befizetjük a járulékokat, és az
előadónak a nettó jövedelmet utaljuk át.

Mindkét forma esetében előzetesen néhány személyes adat megküldést kérjük az előadóktól, amelyekre a szerződés
elkészítéséhez és a kapcsolódó adóügyi tennivalók érdekében van szükségünk. A nekünk megküldött személyes adatokat
természetesen bizalmasan kezeljük.
Az elkészített szerződéseket a kapcsolódó mellékletekkel minden esetben elektronikus úton (email-ben) küldjük meg az
érintetteknek. Kérjük, hogy a megküldött dokumentumokat töltsék le, nyomtassák ki, majd aláírva postai úton küldjék vissza 2
pld-ban a MÁOK országos irodájának. A MÁOK elnöke által is aláírt egyik példányt mi is postán küldjük vissza.

Tiszteletdíjat (számlákat) csak banki átutalással van módunk kifizetni, emiatt kérjük szíves megértésüket.

FONTOS! A MÁOK országos iroda csak az előadói díjakat fedezi. Ahogy az a szerződésekben
is benne van, útiköltség térítést nem tudunk külön fizetni. Akinek ilyen irányú igényei
lennének, kérjük, a rendezvények szervezőivel egyezkedjenek (megoldás lehet 1 előadás
helyett 2 vagy 3 „megrendelése”, és így már rentábilissá válhat a leutazás)
Amennyiben további kérdésük lenne, kérem, keressenek engem a maok.fotitkar@t-online.hu email címen vagy a 06-20-2571672 mobilszámon.
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