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  VÁLTOZÁSOK A 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

PÉNZBELI ELLÁTÁSÁBAN 2016.  

Előadónk: 
 

Dr. Bogdán Zsuzsanna 
főosztályvezető,  
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
 

 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. január 25. hétfő 
9 -12 óráig 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
 
Részvételi díj: 

16 900 Ft + áfa / fő 
 

Távoktatás (Online képzés): 
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: 

2016-ra is tartogat változásokat a pénzbeli ellátási terület. 
Pontosítások, módosítások a csecsemőgondozási díjban és a 
gyermekgondozási díjban. Információt kapnak a gyed melletti 
munkavégzés új szabályairól és gyakorlati kérdésekről, hogy a 
mindennapi munkavégzés gördülékenyen menjen Önöknél is. 

Témakörök: 

Változások a csecsemőgondozási díj kedvezményszabályának 
számításánál ▪ A gyed-re jogosultság időtartamának változása ▪ A "60 
napos" szabály eltörlésével a kérelmek gyakorlatban történő 
elbírálása ▪ A gyermek után járó csed és gyed iránti kérelem egyidejű 
bejelentési lehetősége ▪ A betudás szabályai az ellátások szülők 
közötti váltásakor, A gyermekápolási táppénz előzményre vonatkozó 
szabályai egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén ▪ Folyósítási 
korlát az egyes ellátások esetében ▪ Megszűnt biztosítási 
jogviszonyok beszámítása egyidejűleg fennálló többes 
jogviszonyoknál ▪ Az ügyintézési határidő a kifizetőhelyi 
ügyintézésben a KET szabályainak megfelelően ▪ 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! 

 

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

Távoktatásra (Online képzés)  jelentkezem: �     

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

 


