MEGHÍVÓ

ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA

MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
KAPCSOLATA A GYAKORLATBAN
Rendhagyó elıadás gyakorlati szakembereknek

Elıadók:

Bagolyné Hampó Anita
társadalombiztosítási szakértı

Kóbor Attila
munkaügyi szakértı
Idıpont:

Ajánló, témakörök
A foglalkoztatók, a társadalombiztosítási kifizetıhelyek, a könyvelık
munkajogi és társadalombiztosítási feladatai elvállnak egymástól, azonban
számos esetben kapcsolódási pont van a két jogág között. Fontos annak
ismerete, hogy a munkajogi szabályozáshoz mikor, milyen esetekben és
milyen társadalombiztosítási feladatok tartoznak. Rendhagyó elıadásunk
során két elıadónk együtt, gyakorlati példákon keresztül ismerteti a
leggyakrabban felmerülı munkajogi és társadalombiztosítási szabályokat a
munkaviszony kezdetétıl, annak befejezéséig.
A munkaviszony keletkezése  Munkaviszony alanyai  Munkaviszony
létrejötte  Munkaszerzıdés aláírásának következményei  Munkáltató
társadalombiztosítási feladatai a jogviszony létrejöttekor  Biztosítotti
bejelentés  Igazolások kiadása  TB kiskönyv  Határozott és határozatlan
idejő munkaviszony  Munkajogi következmények  Az egészségbiztosítás
pénzbeli ellátásaira való hatása  Munkáltatói jogutódlás  Átvett
munkavállalók
jogállása

Táppénz,
csecsemıgondozási
díj,
gyermekgondozási díj, baleseti táppénz esetében hogyan alakul  Az
irányadó idıszak  Számítási idıszak  Jövedelem figyelembevétele 
Minimálbér és garantált bérminimum  Munkavállalók minimum bérének
meghatározása  Pénzbeli ellátások esetén a minimumbérek alkalmazása 
Szerzıdés
szerinti
jövedelmek
meghatározása

Szabadság,
betegszabadság  Kiadások, nyilvántartásuk munkajogi szempontból 
„apaszabadság” kiadása  Táppénzhez, baleseti táppénzhez kapcsolódó
alkalmazásuk  Atipikus munkaviszonyok  Bedolgozói jogviszony 
Munkaerı kölcsönzés  Egyszerősített foglalkoztatás  Ellátásokra való
jogosultság  Foglalkoztatói feladatok  Munkaviszony megszőnése 
Felmondás, végkielégítés  Társadalombiztosítási feladatok  TB kiskönyv
vezetése, kiadása  Foglalkoztató egyéb feladatai  Pénzbeli ellátási
igények átvétele, továbbítása  Igazolások kiadása  Regisztráció 
Kifizetıhely esetén  Foglalkoztató felelıssége  Méltányossági kérelemhez
kapcsolódó feladatok  Kifizetıhelyi elszámolás  Járási hivatal felé
tájékoztatási kötelezettség  Megtérítési kötelezettség  Balesetek
üzemiségének kivizsgálásával összefüggı feladatok Szakmai konzultáció,
résztvevık részérıl felmerülı kérdések megválaszolása
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Név: ............................................................................................................................
Beosztás: ...................................................................................................................
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........................................, 2018. ........................
cégszerő aláírás

P.H.

2018. április 18. szerda
Elıadások: 10:00 – 15.00 óra
Érkezés:
9.00 – 10.00 óra
Helyszín:

Hotel Hungaria City Center ****
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Elhelyezés: kényelmes ülıhelyekkel,
jegyzetelésre alkalmas asztalokkal
berendezett konferenciateremben.
További részletek: www.hunder.hu/helyszinek

Díjak:

21 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezı regisztrált ügyfeleinknek, vagy egy cégtıl több résztvevı esetén. EZT AJÁNLJUK!
24 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezıknek

27 900 Ft + ÁFA / fı
Ebéd nélküli ár: 3.200 Ft + ÁFA-val
kevesebb a fentieknél, ilyen irányú igényét
jelezze a jelentkezésnél!

Hunder MS Kft.
Tel: (1) 453-0510
Mobil: (30) 697-1495
Fax: (1) 453-0511
info@hunder.hu;
www.hunder.hu
Ellátás: kávé, frissítık, reggeli sütemények.
Háromfogásos ebéd kb. 12.00-13.00 óra
között a szálloda éttermében. A konferencia
díja költségként elszámolható, tartalmazza az
elıadások, a konzultáció, az oktatási
segédanyag; a reggeli sütemény, a 3 fogásos
ebéd, valamint az elfogyasztott kávé és üdítı
költségeit. A meghívó a Hunder MS Kft.
részérıl ajánlatnak minısül, a konferenciára
jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít,
és fizetési kötelezettséget von maga után. A
díjat számlánk kézhezvételét követıen a
11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlára
szíveskedjenek
átutalni
a
számlaszám feltüntetésével. Az étkezési
költséget (beleértve a reggeli frissítık és az
ebéd költségét is) a számlán külön sorban
közvetített
szolgáltatásként
számlázzuk
tovább. A természetbeni juttatás után
fizetendı közterheket a Hunder MS Kft. nem
vállalja át. A jelentkezéseket írásban
visszaigazoljuk. Lemondást csak írásban
fogadunk el a rendezvényt megelızı 3.
munkanapig.
Ezt
követıen
történı
lemondás esetén a díj 50%-a+áfa
fizetendı.

