
A 2022. február 24. napját követően Ukrajnából Magyarországra érkező 

személyek foglalkoztatásának speciális szabályai  

Online Webinárium (Zoom platformon) 

2022. március 28. hétfő 10:00 – 12:00 

Dr. Pintér Miriam előadásában 

 

Online webinárium keretében gyakorlati segítséget nyújtunk mindazon 

foglalkoztatóknak, akik 2022. február 24-ét követően Ukrajnából Magyarországra érkező 

személyek foglalkoztatását tervezik. 

 

Miben segít a képzés: 

 Menedékesként történő elismerésének feltételrendszere, illetve a kapcsolódó 

eljárási szabályok ismertetése. 

 Menedékesként történő foglalkoztatásra irányadó speciális szabályok ismertetése, 

beleérve  

o a menedékeskénti elismerésüket kérők, 

o a menedékesként elismert,  illetve  

o az átmeneti oltalmat nem kérő személyek 

foglalkoztatására vonatkozó szabályokat, valamint 

 A munkáltató által a szállásoltatás, illetve utaztatás kapcsán igénybe vehető 

támogatásra vonatkozó szabályozás.  

 Konzultációs kérdések 

 

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. 

 

Előzetes konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk (2022.03.25-ig) ide: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu.  

A webinar során, a konzultációs részben, chat ablakon keresztül is lehetőség lesz 

konzultálni. 

A kérdések az online webinarium során megválaszolásra kerülnek, vagy a képzést követően 

feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére. 

 

Időpont: 2022. március 28. hétfő 10:00-12:00 

Jelentkezési határidő: 2022. március 25. 

A webinárium LÉTSZÁMKORLÁTOS! 

A maximális létszám elérése esetén a jelentkezés lehetősége korábban lezárásra kerül. 

 

Webinárium részvételi díj és elérhető kedvezmények:  15.700,- Ft + ÁFA (27%) / fő 
 

Kérje csomag ajánlatban 40% kedvezménnyel! 

A harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása, különös tekintettel a minősített 

foglalkoztatókat érintő változásokra videókonferencia, Extra csomag 12 hetes hozzáféréssel 

(Bővebb információk: ITT) 

 +  

mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu
https://konferenciaszervezo.hu/a-harmadik-orszagbeli-munkavallalok-foglalkoztatasa-kulonos-tekintettel-a-minositett-foglalkoztatokat-erinto-valtozasokra/


A 2022. február 24. napját követően Ukrajnából Magyarországra érkező személyek 

foglalkoztatásának speciális szabályai online webinárium részvétel (vagy hozzáférés a 

webinárium felvételéhez) 

csomag ajánlatban 40% kedvezménnyel, 50.600,- Ft + ÁFA helyett 

30.360,- Ft + ÁFA! 
 

További kedvezmények: 

 Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas hibrid bérleteinkkel. 

 Díjmentes részvételi lehetőség ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal (1 fő / 

képzés). 

 

A webinariumhoz való csatlakozás technikai feltételei: 

A webinariumhoz a Zoom nevű alkalmazás segítségével lehet csatlakozni, melynek 

használatához csak internet kapcsolat szükséges. Az alkalmazás számítógépen, laptopon, 

okostelefonon keresztül egyaránt elérhető.  

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

Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

Az élő online képzés felvételre kerül. A résztvevők a felvételt a képzést követő további 2 

hétig, illetve csomag ajánlatot választók további 12 hétig korlátlanul megtekinthetik.  

A webinar felvétele videó formátumban honlapunk online oktatási felületén lesz 

megtekinthető. 

 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A webinarium 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. 
 

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/konferenciak/ 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. A részvételi díjról díjbekérőt küldünk, 8 napos fizetési határidővel. Kérjük, hogy a 

részvételi díjat a díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással 

utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően a pénzügyi teljesítést nem igénylő számlát 

postázzuk. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvétel lemondására írásban legkésőbb a képzést megelőző 72 órával 

van lehetőség a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címen. A fenti időpontot követően 

beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk 

eltekinteni. 

 
Segíthetünk? 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Konferenciaszervezo.hu   

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 
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