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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 
2019. - SZAKMAI REGGELI 

Előadónk: 
 

Dr. Bogdán Zsuzsanna 
főosztályvezető Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő 
 
 

Időpont és helyszín: 
 

2019. január 31. csütörtök 
10.00 -13.15 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 

Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa 
 
 
 
Ellátás: 

Reggeli kávé, tea, sütemények, 
szendvicsek. 
 
 
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. 

 

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

 Ajánló: 

Változik a biztosítottak köre, 2019-től a saját jogú nyugdíjas, Mt. 
szerint foglalkoztatott munkavállalók kikerülnek a biztosítotti 
körből. Bemutatásra kerül ezen változások hatása, mind a 
járulékfizetés szempontjából, mind pedig a tb. ellátásra való 
jogosultság szempontjából, példával illusztrálva. Emelkedik az 
egészségügyi szolgáltatási járulék összege, a megállapodás alapján 
fizetendő nyugdíjjárulék mértéke pedig csökken. Új, különálló 
jogszabályban jelenik meg a Szocho-ra vonatkozó rendelkezések, 
bővül a szocho alól mentesített jövedelmek köre. Ismertetésre 
kerülnek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szocho kedvezmények, 
azok igénybevételének feltételei, az igénybevételhez kapcsolódó 
igazolások. 

Témakörök: 
Kik a saját jogú nyugdíjasok ▪ Teendők a nyugdíjas munkavállalók 
biztosítási jogviszonyának megszűnésekor ▪ A kereseti korlátozásra 
vonatkozó nyugdíj szabályok alkalmazása A  biztosítottnak nem 
minősülő nyugdíjas foglalkoztatottra ▪ Változó járulékmértékek ▪ A 
Tb. fedezeti rendszerét érintő változások ▪ Az adófizetési 
kötelezettség alól történő mentesülés szabályai(személyi kört 
érintően, jogviszonyt érintően, jövedelmeket érintően) ▪ A Szocho 
kedvezmények rendszerének változása 2019. január 1-jétől ▪ a 
három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után 
érvényesíthető adókedvezmény ▪ A kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997 évi LXXXIII. törvény egészségbiztosítás 
pénzbeli ellátásait érintő 2019-es változásai, módosítások, 
pontosítások ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS                       „TB2019”             2019. 01.31. 

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  

Cégnév:  ..........................................................................................  
 

Cím:   ...........................................................................................  
 

Jelentkező neve:   ............................................................................  
 

Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  

Kérek ebédet:   �                              Vegetáriánus menüt kérek:   � 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

E-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: 2019……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


