
 

TB, HR, BÉRSZÁMFEJTÉS 2018   
Járulékok, TB, Pénzbeli ellátások, SZJA, Cafeteria, Munkaügy 

 

Járulékfizetés, EHO, Szocho, Nyugdíj  – Dr. Futó Gábor 
■ Biztosítás ■ Járulékfizetés ■ Kisadózók ■ Külföldön tanulmányokat folytató KATA alany téte-
les adófizetési kötelezettsége ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék 2017. és 2018. évi összege ■ 
Fizetésre kötelezett személyi kör ■ Központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgálta-
tási járulék ■ Egészségügyi hozzájárulás (EHO) ■ Tovább csökken 20%-ra a hozzájárulás mérté-
ke ■ Megszűnik az ingatlan bérleti díját terhelő 14%-os Eho ■ Szociális hozzájárulási adó 
(Szocho) ■ A Szocho tovább mérséklődik 20%-ra ■ Külföldön tanulmányokat folytató egyéni és 
társas vállalkozó és a Szocho alapja (visszamenőlegesen alkalmazható szabályok) ■ Rokkantsági 
ellátás kivételes méltányosságból történő megállapítása ■ Kivételes ellátásra jogosultak ■ 
Kivételes ellátás havi összege ■ Vendégoktatói ösztöndíjprogram bevezetése (Újdonság) ■ Az 
ösztöndíj járulékalapot képező jövedelem ■ Költsévbetési törvény ■ Osztozkodás a Szocho 
befolyt összegéből a társadalombiztosítási alapok között ■ Nyugdíjemelés 2018. évi mértéke ■ 
Jönnek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek ■ Nyugdíjas tagok biztosítása, járulékfizetése ■ 
Mentesség a Szocho fizetése alól ■ Minimálbér és garantált bérminimum további emelkedé-
sének hatása a főállású biztosított egyéni és társas vállalkozók járulékfizetésére 
SZJA, Béren kívüli juttatások, Cafetéria  – Karácsony Imréné 
■ SZJA-kedvezmények változása 2017–2018 ■ Családi kedvezménnyel kapcsolatos változások ■ 
Első házasok kedvezménye – önellenőrzési lehetőség ■ Cafetéria szerepe a személyi jövede-
lemadóban ■ Mi legyen a cafetériában? ■ Egyes meghatározott juttatások ■ Munkáltatónál 
szabályozott juttatások ■ Önkéntes pénztári célzott szolgáltatásra befizetett összeg ■ 2016-ban 
még béren kívüli juttatásnak minősülő elemek – feltételek ■ Béren kívüli juttatások változásai 
(Éves keretösszeg, Rekreációs keretösszeg) ■ SZÉP-kártya juttatás, fel nem használt SZÉP-
kártya kezelése ■ Pénzjuttatás ■ A juttatások kezelése évközben megszűnő munkaviszony 
esetén ■ Adómentes juttatások ■ Lakáscélú munkáltatói támogatás (fogalmak, korlátok, mél-
tányolható lakásigény) ■ Munkásszállás fogalma ■ Mobilitási célú lakhatási támogatás 2017–
2018 ■ Bölcsődei, óvodai ellátás adómentessége ■ Sport rendezvény fogalmának változása ■ 
Biztosítási díjak adómentességének változása ■ Kiküldetés fogalmának változása ■ Fuvarozók 
napidíjával kapcsolatos változások már az idén ■ Munkába-járás ■ Személygépkocsi-használat 
■ Saját tulajdonú jármű fogalmának változása, saját tulajdon igazolása 2018-tól ■ 
Ingatlanátruházással kapcsolatos szabályok változásai ■ Közös tulajdonban álló ingatlan bér-
beadása ■ Műemlék felújítása ■ Műtárgy ajándékozása ■ Egyéb változások 2018-tól ■ Oszta-
lék fogalma ■ Praxisjog értékesítése ■ Fizetővendéglátó tételes átalányadózásának változása ■ 
Iskolarendszerű képzés fogalma ■ Munkáltatói segély tűzkár, baleset esetén ■ Mezőgazdasági 
őstermelőkkel kapcsolatos változások ■ Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos változások  
Munkaügyi változások és az MT. friss ítélkezési gyakorlata  – Dr. Horváth István 
■ Törvényjavaslat a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről ■ A hét meghatározása és a mun-
kaidőkeretről szóló tájékoztatás ■ Munkaidőkeret maximuma ■ Munkaidő beosztása 
■ Munkaidő-beosztás közlése és módosítása ■ Beosztás szerinti munkaidő ■ Heti pihenőnap ■ 
Heti pihenőidő ■ Szabadság kiadása ■ Szabadság nyilvántartása ■ Bérelszámolás különös esete 
2017. július 1-től ■ Ha a felek egyező akarata teljesedésbe megy ■ Munkavállalói jogellenes 
munkaviszony-megszüntetés ■ Ha a munkavállaló nem veszi át a felmondást ■ Közös meg-
egyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés megtámadása ■ Ítéletek a közös megegye-
zésről ■ Érvénytelen határozott idejű munkaszerződés ■ Felmondás indokának világossága 
■ Felmondás okszerűsége ■ Létszámcsökkentés ■ Kiszervezés és átszervezés ■ Munkavállalói 
magatartás ■ Felmondás vezető állású munkavállalónak ■ Azonnali hatályú felmondás indok-
lással ■ Egyenlő bánásmód sérelme ■ Munkaidő – a készenlét ■ Munkaidő nyilvántartása 
■ Munkabér ■ Munkáltatói kárfelelősség ■ Munkavállalói kárfelelősség ■ Versenytilalmi meg-
állapodás ■ Munkavállaló magánszférája 
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai  – Farkasné Gondos Krisztina 
■ Táppénz ■ Jogosultság ■ Táppénz-folyósítás időtartama ■ Táppénz naptári napi alapjának 
meghatározása (180 bérrel ellátott nap vs. Kedvezményszabály) ■ Keresőképtelenség 
■ Gyermekápolási táppénz ■ Ki tekinthető szülőnek? ■ Mikor jár és mikor nem jár táppénz? 
■ Folyósítás megszüntetése ■ Csecsemőgondozási díj ■ Jogosultság ■ CSED naptári napi alap-
jának meghatározása ■ Folyamatos biztosítási jogviszony esetén ■ Ha a biztosított nem rendel-
kezik 180 naptári napi jövedelemmel ■ 180/120 naptári napi jövedelem, valamint 180 folyama-
tos biztosítási idő hiányában ■ Nem jár csecsemőgondozási díj ■ Gyermekgondozási díj ■ Jogo-
sultság ■ Közös háztartás ■ GYED melletti munkavégzés ■ GYED naptári napi alapjának megha-
tározása ■ Folyamatos biztosítási idő esetén ■ Ha a biztosított nem rendelkezik 180 naptári 
napi bevallott jövedelemmel ■ Nem jár GYED ■ Ellátások közötti választás ■ Gyermekek után 
járó ellátások közötti választás a két szülő között (Eljárás betudás esetén) ■ Apa gyed ellátását a 
kifizetőhely, anya ellátását a kormányhivatal folyósítja ■ Apa gyed ellátását és az anya ellátását 
is a kifizetőhely folyósítja ■ Betudással kapcsolatos egyéb eljárási kérdések ■ Változások a 
kérelmek benyújtásának, folyósításának szabályaiban ■ Kifizetőhellyel nem rendelkező foglal-
koztató ■ Jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátások visszafizetésének változása 

Előadók: 

Farkasné Gondos  
Krisztina 
főosztályvezető, OEP 

Dr. Futó Gábor 
tb szakértő, ügyvéd 

Dr. Horváth István 
munkajogász, ügyvéd  
tanszékvezető egyet. docens, 
ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék 

Karácsony Imréné 
partner, TMC First 
 

Időpont: 

2018. március 14.,  
szerda 
Regisztráció: 08.00–09.00 
Előadás: 09.00–16.30 
 

Helyszín: 

Danubius Hotel Aréna 
1148 Budapest,  
Ifjúság útja 1-3. 
(Hungária krt. - Kerepesi út sarka) 
 

Részvételi díjak: 
Részvételi díj:  
27.300 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj (-20%): 
21.840 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj 2 vagy több 
fő esetén (-20%  + - 5%):  
20.750 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj (-30%): 
19.110 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-30% + -5%):  
18.155 Ft + áfa/fő 
 

Ellátás: 
Ár tartalmazza: előadás,  
oktatási segédanyag, íróeszköz, 
WIFI használat, nap közben 
fogyasztott kávé, tea, ásvány-
víz. Ebéd: A helyszíni étterem-
ben az előre igényelhető 3 fo-
gásos ebéd (ami a legtöbb 
esetben több fogásos büfé-
ebéd) ára: 3.360 Ft + áfa/fő.  
 

Előadás menete:  
08.00–09.00: Regisztráció 
09.00–10.30: Előadás 1. része 
10.30–10.45: Kávészünet 
10.45–12.15: Előadás 2. része 
12.15–13.15: Ebédszünet 
13.15–14.45: Előadás 3. része 
14.45–15.00: Kávészünet 
15.00–16.30: Előadás 4. része 



JELENTKEZÉSI LAP 
 

  fő részvételével jelentkezünk a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. által 2018. március 14.-én, 

Budapesten, a Danubius Hotel Arénában rendezendő, „TB, HR, Bérszámfejtés 2018” című képzésre. 
 

Részvételi díj:       27.300 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj (-20%):      27.300 Ft + áfa/fő helyett 21.840 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-20% + -5%):  27.300 Ft + áfa/fő helyett 20.750 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj (-30%):     27.300 Ft + áfa/fő helyett 19.110 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-30% + -5%):  27.300 Ft + áfa/fő helyett 18.155 Ft + áfa/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza az előadás, az oktatási segédanyag, az íróeszköz, WIFI használat, valamint a 
napközben fogyasztott kávé, tea és ásványvíz költségeit. Az előadás díja költségként elszámolható. Az 
áfa mértéke: 27%. A részvételi díj közvetített szolgáltatást nem tartalmaz. A helyszínen étterem 
működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos ebéd (ami a legtöbb esetben több fogásos büféebéd) 
ára: 3.360 Ft + áfa/fő! 
 

 

 
 

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga 
után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról 
részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A 
rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A 
kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy 
az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban 
fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét 
kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a 
részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta 
le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés 
átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-
mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos 
költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni 
juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, ha valaki külön ebédet igényel. Szervező 
fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, 
áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező 
részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel. 
 

 
 

Kód: 33028                                                                                                                                  www.vezinfo.hu 
 

Cég/intézmény neve: ………………………………………………………………………………….…………………………….….………………………. 
 

Kérek ebédet:  □ igen  □ nem 
 

Jelentkező személy(ek) neve: ……………………………………………………….….…………………….…………………………………………….. 
 

Jelentkező személy(ek) beosztása: …………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 

Számlázási cím: ……………………………………………………..……………………………………….…………………………………………………….. 
 

Postai cím (ha eltér a számlázási címtől): …………………………………..……………………………….………….…………………………….. 
 

A részvételi díjat:   □   átutalással, vagy   □   készpénzben a helyszínen egyenlítjük ki! 
 

Telefon: ………………………………….…………..…………………… Telefax: …………………..………….…….……………………………………… 
 

E-mail(ek): …………………………..………………………………..………..……….………………………………………………………………………….. 

 
Dátum: ……………………………………………… Aláírás: ………………….…………………….………………………………………………….......... 

 

A kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjék a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. 
címére eljuttatni: 1139 Budapest, Hajdú u. 11.; 

vagy egyszerűen átfaxolni a kiadó telefaxszámára: (06-1) 236-0037; 
vagy csatolt dokumentumként e-mailen elküldeni a következő címre: info@vezinfo.hu 

 


