
Új Tbj. és annak pénzbeli ellátásokra gyakorlat hatása  

Videókonferencia 
Dr. Radics Zsuzsanna Gabriella közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser 

 

Az új Tbj. alapvető változásokat hozott a társadalombiztosítási szakemberek, könyvelők, 

bérszámfejtők és munkaügyesek életébe. 

Gyakorlati, közérthető segítséget nyújtunk Önöknek a járulékokban és a szociális hozzájárulási 

adóban bekövetkezett változások megértéséhez, valamint a biztosítási jogviszonyok 

megítéléséhez, a biztosítási jogviszony létrejöttekor keletkező bejelentési, nyilvántartási, járulék-

megállapítási és levonási, valamint bevallási kötelezettségek teljesítéséhez. 

 

Tematika: 

• Változás a járulékokban és a szociális hozzájárulási adóban 

• Változás a saját jogú nyugdíjasok kapcsán 2020. július 1-jétől 

• Változás 2020. július 1-jétől az egyes jogviszony tb közterheiben 

– Munkaviszony, megbízás 

– Vállalkozások közterhei (főállású kisadózó) 2020. július 1-jétől 

– Biztosított őstermelők kapcsán bekövetkező változások 

• Módosítások a megállapodásokban 

• Változások az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségnél és az ehhez 

kapcsolódó jogkövetkezményeknél 

 

Előadó(k):  Dr. Radics Zsuzsanna Gabriella közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi 

menedzser 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    31.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

 

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú 

(12 hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT. 

 

Tartalma: kb. 145 perc videó anyag (két részletben), a fenti tematika szerint, valamint oktatási 

segédanyag prezentáció. 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

 

Videókonferencia megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  
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https://konferenciaszervezo.hu/berletek/
https://konferenciaszervezo.hu/


 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/  
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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