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 A PÉNZBELI ELLÁTÁS 
VÁLTOZÁSAI, AZ ATIPIKUS 

FOGLALKOZTATÁS KÖZTERHEI 
ADÓKONFERENCIA 

Előadóink: 
Dr. Bogdán Zsuzsanna 
főosztályvezető,  
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

 
Széll Zoltánné 
szakmai főtanácsadó 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 
 
Időpont és helyszín: 

2016. június 1. szerda  
10-15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, aprósütemények. 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
24.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
ONLINE képzés: 
16.900 Ft + Áfa/ fő 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, melyek 
közterheit a résztvevő cégének kell 
megfizetni. Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt 
követő lemondás esetén a részvételi díj 
50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában 
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 

 Ajánló: 

2016. július 1-től változások várhatóak a pénzbeli ellátás területém; 
pontosítások, módosítások a csecsemőgondozási díjban és a 
gyermekgondozási díjban. Információt kapnak a gyes, gyed melletti 
munkavégzés új szabályairól, gyakorlati kérdésekről, továbbá az 
egyes atipikus foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó bejelentési, 
közteher-fizetési szabályokról, hogy a mindennapi munkavégzés 
gördülékenyen menjen Önöknél is. 

 

Témakörök: 

▪ A gyermekápolási táppénzre jogosultsági szabályok ▪ a 
gyermekápolási táppénznél az előzményszámításra vonatkozó 
rendelkezések ▪ egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetén a gyáp 
jogosultsági szabályok és az előzményszabályok ▪ gyed, gyes melletti 
munkavégzés esetén a táppénzre vonatkozó szabályok ▪ ügyintézési 
határidő számítása a csecsemőgondozási díjnál, a gyermekgondozási 
díjnál és a baleseti táppénznél ▪ a ket szabályainak érvényesülése ▪  
„Betudásra” vonatkozó szabályok alkalmazása ▪ az atipikus 
foglalkoztatási formák ▪ az egyes foglalkoztatási formákhoz 
kapcsolódó bejelentési, közteher-fizetési szabályok ▪ az 
egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló 
munkaviszony ▪ az iskolaszövetkezeten keresztül történő 
munkavégzés ▪ munkaerő-kölcsönzés ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS                 „TB ellátások”      2016. június 1. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................  
 
 

Cím:   ...........................................................................................  
 
 

Jelentkező neve:   ............................................................................  
 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 

Kérek ebédet:    �                        Online képzésre jelentkezem: �   
 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:................................................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
Kelt: 2016……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


