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  SZAKMAI ELŐADÁS A TÉMA SZAKÉRTŐJÉVEL! 
 

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
VÁLTOZÁSAI JANUÁR 1-TŐL 

Előadónk: 
 

Lászlóné Szép Györgyi 
igazságügyi adó- és könyvszakértő 
 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. január 11. hétfő 
10 -15 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Best Western Hotel Hungária 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
 
Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2.800 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: 

A szakképzés intézményrendszerének átalakítása kapcsán változik a 
szakképzési hozzájárulásról és a szakképzésről szóló törvény. A 
legtöbb változás a jogszabályban 2016. január 1-jén lép majd 
hatályba. Előadónk segít a gyakorlati problémákat okozó kérdések 
megválaszolásában, ismerteti a hatályos jogszabályokat, és a 
januártól alkalmazandó módosításokat is! 
 

Témakörök: 

Kapcsolódó törvények, rendeletek ▪ A szakképzési hozzájárulás 
kötelezettjei, mértéke 2016-tól ▪ 2016. január 1-től kibővül a 
csökkentő tételek köre ▪ Kötelezettség teljesítése ▪ A szakképzési 
hozzájárulás visszatérítése, számviteli elszámolása ▪ Az előlegfizetés 
szabályai ▪ Az előleg és az éves elszámolás kapcsolata ▪ Egyéb 
szervezetek gyakorlati képzésének támogatása ▪ Új szabályok ▪ 
Konzultáció  

JELENTKEZÉS     „Szakképzési hozzájárulás”     2016. január 11. 

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:    �                        

 

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. ……………………………………………………….  

 


