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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2017 
 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, NYUGDÍJ, 
JÁRULÉKFIZETÉS 

Előadóink: 
 

Dr. Bogdán Zsuzsanna 
főosztályvezető,  
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

 
Molnárné Dr. Balogh Márta 
igazgató-helyettes 
ONYF 

 
Dr. Futó Gábor 
ügyvéd 
 
Időpont és helyszín: 

2016. december 1. csütörtök 
9-15 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, aprósütemények. 
 
Részvételi díj: 
 

29.900 + 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: 

2017-ben is változik a társadalombiztosítási szabályozás. Módosul 
többek között a táppénz, gyermekgondozási díj, a nyugdíj és a 
nyugdíj melletti keresőtevékenység szabályozása, a rehabilitációs 
hozzájárulás mértéke, az egyéni és társas vállalkozók 
járulékfizetése. Előadóink összefoglalják a változásokat, és 
választ adnak a gyakorlatban felvetődő kérdésekre. 

 

Témakörök: 

Pontosítások a táppénz szabályokra vonatkozóan ▪ Módosítások a 
gyermekgondozási díj esetén ▪ A gyermekápolási táppénzre 
jogosultság szabályai ▪ Öregségi nyugdíj 2017 ▪ Nők 40 év 
jogosultsággal történő kedvezményes nyugellátása ▪ Hozzátartozói 
nyugellátások ▪ Keresőtevékenység nyugdíj mellett ▪ Nemzetközi 
nyugdíj szabályok ▪ A rehabilitációs hozzájárulás új mértéke 2017. 
évben ▪ A Kata adóalany társadalombiztosítási jogállása • 
Harmadik állam polgárának magyarországi munkavégzése ▪  Egyéni 
és társas vállalkozó járulékfizetése, ha egyidejűleg több jogcímen 
részesül ellátásban ▪ Karrier Híd Program ▪ Konzultáció 
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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. ………………………………………………………. 

 


