
Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon – fókuszban a 

szeptembertől életbe lépő új szabályok   

E-learning kurzus 
Dr. Kovács Szabolcs és Dr. Pintér Miriam előadásában 

 

Előadásunk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek a harmadik 

országbeliek foglalkoztatási kérdéseiben eligazodni. A munkajogi szabélyok mellett 

kitérünk a sokszor nehezen érthető adózási és TB kérdésekre is. Az előadás kifejezetten 

bemutatja a legújabb, 2021. szeptembertől 1-től életbe lépő szabályokat is. 

 

Miről lesz szó a képzésen: 

Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon 

 Harmadik országbeli állampolgárok személyi köre, jellemzői 

 Az engedélymentes foglalkoztatás feltételei 

 Engedélyköteles foglalkoztatás, leggyakoribb engedélytípusok 

 Engedélyeztetési eljárás, különös tekintettel az összevont engedélyeztetési eljárásra 

 Az eljárásban történő részvétel munkáltatóként 

 Speciális munkáltatói kötelezettségek harmadik országbeli munkavállalók 

foglalkoztatása kapcsán 

 Speciális munkajogi szabályok, különös tekintettel a munkaszerződés megkötésére és 

megszüntetésére 

 A munkáltató felelőssége 

 A minősített foglalkoztatókra vonatkozó, 2021. szeptember 1-jén hatályba lépő 

szabályok 

Adózási kérdések 

 kettős adóztatás elkerüléséről szóló modellegyezmények és a gazdasági munkáltató 

fogalma 

 munkabér adóztatásának helye 

 adókedvezmények (családi kedvezmény) igénybevétele harmadik országbeli 

állampolgár munkavállalók esetében 

Társadalombiztosítási kérdések 

 irányadó társadalombiztosítási szabályok meghatározása, egyezmények alkalmazása 

 ukrán munkavállalók táppénzre jogosultsága 

Konzultációs kérdések 

 

Tartalma: 270 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag 

prezentáció. 

 

Előadó(k):  dr. Pintér Miriam jogász, tanácsadó – Napi gyakorlatában foglalkozik 

külföldiek foglalkoztatásának kérdéseivel és ad tanácsot partnereink számára, ezért 

naprakész tapasztalatokat, gyakorlati ismereteket tud átadni a résztvevőknek. 

dr. Kovács Szabolcs jogász-közgazdász, adótanácsadó – A Munkaügyi 

Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat tagja. Korábban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem, majd 2012-től az Opus Simplex Kft. munkatársa. A tanácsadás mellett konferenciák 

rendszeres előadója, munkajogi, foglalkoztatási tárgyú kiadványok, kommentárok szerzője 

és társszerzője. Szabolcs munkajogi és azzal összefüggő adótanácsadással foglalkozik. 

 



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. 

 

Az e-learning kurzus limitált ideig, 2021. november 12-ig rendelhető meg.  

Megrendelők számára a kurzus feldolgozására, a videó előadások megtekintésére 

rendelkezésre álló határidő: 2022.01.15. 

 

E-learning kurzus díja:  25.900,- Ft (tárgyi adómentes) 
    A kurzus díja mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján. 

    ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

HR - Munkajogi Digitális Szakmai Tudástár előfizetők 

számára: INGYENES Bővebben: ITT 

 

További kedvezmények: 

ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagság:  

 korlátlan hozzáférés (korlátlan létszám, korlátlan számú képzés) teljes digitális 

szakmai tudástárunkhoz: 100+ téma, több mint 3.900.000+ Ft értékben évente; 

 díjmentes részvételi lehetőség valamennyi tantermi képzésünkön (1 fő/képzés): 70+ 

képzés évente. 

Bővebb információk ITT. 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid 

bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

Látogasson el https://konferenciaszervezo.hu/ oldalra, ahol megtekintheti páratlan, 

folyamatosan bővülő szakmai képzési kínálatunkat. 

 

Hasznos tudnivalók: 

 Képzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint bejelentett 

képzés. 

 A kurzus résztvevői a teljes kurzus teljesítését (valamennyi előadás megtekintését) 

követően a részvételről Tanúsítványt kapnak (e-mailen).  

 A képzés díja képzési költségként elszámolható. 

 

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, 
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illetve a hozzáférési kódok nem másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon 

nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

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

vagy  

 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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