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BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK, 
CAFETERIA 2017. 

JOGSZABÁLY ▪ NAGYVÁLLALATI GYAKORLAT 

Előadóink: 

Fata László 
cafeteria szakértő, 
Cafeteria TREND Magazin 
 
Sárdi Gabriella 
osztályvezető 
EGIS Gyógyszergyár Zrt. 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. január 16. hétfő 
10-15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

24.900 + Áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
 
Ellátás 

Kávé, tea, sütemények, szendvicsek, 
gyümölcs 
 
 
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: 

A béren kívüli juttatások alkalmazása jelentős versenyelőnyt nyújt 
a munkáltatók számára. A törvényi változások azonban komoly 
feladat elé állítják az alkalmazókat. Képzésünkön érthető 
magyarázatokkal áttekintjük a cafeteriára vonatkozó törvényi 
szabályozást, és az ehhez szükséges optimális adminisztrációt. 

Témakörök: 

Béren kívüli juttatások ▪ A készpénz juttatás kiadásának szabályai ▪  
A Széchenyi Pihenő Kártya adózási szabályai ▪ Egyes meghatározott 
juttatások ▪ Adómentes juttatások ▪ A lakáscélú támogatás friss 
változásai ▪ Óvoda térítése ▪ Jogi környezet áttekintése ▪ Cafeteria 
szabályzat ▪ Juttatási rendszer bevezetése és üzemeltetése ▪ 
Nagyvállalati gyakorlat A-tól Z-ig ▪ Speciális módszerek ▪ Konzultáció 
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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:  ...............................................  
 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Kérek ebédet:                            

 

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: 2017……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 
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