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  A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 
PÉNZBELI ELLÁTÁSAINAK 

SZÁMÍTÁSA, ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK 
GYAKORLATI PÉLDÁKKAL TŰZDELT SZAKMAI NAP 

Előadónk: 
 

Dr. Bogdán Zsuzsanna 
főosztályvezető,  
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
 

 
 
Időpont és helyszín: 
 

2015. október 27. kedd 
9 -12 óráig 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
 
Részvételi díj: 

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. 

 
 
 
 
 

 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

  

Ajánló: 

Jelentősen megváltoztak idén a pénzbeli egészségbiztosítási 
ellátások kiszámítására vonatkozó szabályok. A változások még most 
is sok fejtörést, gyakorlati kérdést okoznak a területen dolgozó 
szakemberek számára. Előadónk a változások hatálybalépése óta, az 
év során felmerülő gyakorlati példák tükrében mutatja be az ez évi 
legfontosabb változásokat, és ismerteti az évközi várható 
módosításokat is! Előadónkkal megkonzultálhatja kérdését a 
felmerülő problémás eseteit.  

Témakörök: 

Pénzbeli ellátások alapját képező jövedelmek ▪ NAV felé bevallott 
adatokból történő számfejtés ▪ Az irányadó időszak és a számítási 
időszak  ▪  A baleseti táppénz összegének kiszámítására vonatkozó 
szabályok ▪ Folyósítási korlát az egyes ellátások esetében ▪ Megszűnt 
biztosítási jogviszonyok beszámítása egyidejűleg fennálló többes 
jogviszonyoknál  ▪ Hatósági eljárás a kifizetőhelyi ügyintézésben ▪ 
KET szabályainak alkalmazása ▪ Mikor kell végzés, mikor határozat ▪ 
A csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díjra vonatkozó 
várható szabályok várható változásairól ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS              „Pénzbeli ellátások”          2015. október 27. 

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! 

 

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.           ....................................... 

 


