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  ADÓREGGELI A LEITNER+LEITNER SZAKÉRTŐIVEL! 

MAGYAROK FOGLALKOZTATÁSA KÜLFÖLDÖN 
KÜLFÖLDIEK FOGLALKOZTATÁSA 

MAGYARORSZÁGON  

Előadóink: 
Siklós Márta 
könyvvizsgáló, adótanácsadó 
Leitner+Leitner Tax Kft. 

 

Elek Diána 
senior tanácsadó 
Leitner+Leitner Tax Kft. 
 
Időpont és helyszín: 

2015. május 07. csütörtök  
9 -12.20 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 

Radisson Blu Béke Hotel 
1067 Budapest, Teréz krt. 43. 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
16 900 + áfa / fő 
 
Távoktatás: 
14 900 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.  
 
 

 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

Napjainkban a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacot erőteljes 
mozgás jellemzi. A munkanélküliség, a bérek reálértékének 
csökkenése, vagy a jobb megélhetési és szakmai lehetőségek mind 
hozzájárulnak a magyar munkaerő folyamatos elvándorlásához. 
Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy a külföldi vállalatok közép- és 
felsővezetőiket, képzett munkatársaikat küldik hazánkba 
munkavégzési célból. Előadóink bemutatják mindkét oldaladó, 
társadalombiztosítási és munkajogi szempontú szabályozását és 
felhívják a figyelmet az esetleges kockázatokra. 
 

Témakörök: 

Hazai és nemzetközi elméleti háttér bemutatása ▪ Adójogi illetőség 
kérdése ▪ Személyi jövedelemadó kötelezettség helyének 
megállapítása ▪ Nem önálló tevékenységre vonatkozó szabályok az 
OECD modellegyezmény alapján ▪ Kettős adóztatás elkerüléséhez 
alkalmazott módszerek ▪ Cafeteria juttatások értelmezése 
nemzetközi viszonylatban ▪ TB kötelezettség Magyarországon ▪ 
Koordinációs szabályozás az Európai Unióban ▪ Kiküldetés, határ 
menti ingázók, párhuzamos munkavégzés ▪ TB kötelezettség EU-n 
kívül ▪ Gyakorlati példák ▪ Adókockázatok, telephely, gazdasági 
munkáltató ▪ Munkajog hazai és EU szinten ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS     „Magyarok foglalkoztatása…”     2015. május. 07. 

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:  ...............................................  
 
 
 

Távoktatásra jelentkezem: � (További információ honlapunkon) 

 

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: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  
 


