
  

MUNKAJOG 2016. 
Jogi képzés 

Előadónk: 

Dr. Kulisity Mária 
bíró 
Fővárosi Munkaügyi Bíróság 
 
Dr. Sívó-Darás Orsolya 
bíró 
Fővárosi Munkaügyi Bíróság 
 
Időpont és helyszín: 

2016. június 15. szerda  
10 -15 óráig 
Regisztráció 9 órától 

Radisson BLU Béke Hotel 
1067 Budapest, Teréz krt. 43. 
 
Részvételi díj: 

24.900 + Áfa / fő 

A Magyar Jogász Egylet Fővárosi 
Szervezeti tagoknak: 12.450 Ft.+Áfa/fő 

 

Jelentkezzen leggyorsabban on-line  
a www.systemmedia.hu oldalon! 

Büféebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 

ONLINE képzés: 
16.900 Ft + Áfa/ fő 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, melyek 
közterheit a résztvevő cégének kell 
megfizetni. Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt 
követő lemondás esetén a részvételi díj 
50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában 
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 

 
Ajánló: 

Az előadás bemutatja a Munka Törvénykönyve 2016-ra tervezett 
módosításait. Részletesen foglalkozik a munkaviszony 
létesítésének, a munkaszerződés tartalmának gyakori kérdéseivel. 
Kitérünk arra, hogy milyen körben érvényesül a munkáltató 
egyoldalú szabályozási, utasítási lehetősége és milyen rugalmas 
foglalkoztatási lehetőségek adottak. Foglalkozunk a 
munkaszerződés módosítással, a munkaszerződés teljesítése során 
felmerülő munkavállalói magatartások szabályozásával, az 
esetleges kötelezettségszegések szankcionálásával. Végezetül a 
munkaviszony megszüntetés általános témaköreivel zárul az 
előadás: milyen formában, határidővel szüntethető meg a 
munkaviszony, milyen felmondási tilalmak, korlátozások 
érvényesülnek, mi a követendő eljárása a munkaviszony 
megszüntetés esetén, mi követelhető jogellenes megszüntetés 
esetén. Az előadók az immár három éves Munka Törvénykönyve 
eddig kialakult bírói gyakorlatára is kitérnek. 

Témakörök: 

A munkaviszony létesítése, a munkaszerződés tartalma ▪ A 
munkabér, a munkavégzési hely, a munkaidő meghatározása ▪ 
Határozott idejű munkaviszony létesítése ▪ A törvény szabályaitól 
való eltérés lehetősége a munkavállaló javára és hátrányára ▪ A 
munkáltatói szabályozás köre és tartalma ▪ A rugalmas 
foglalkoztatás lehetőségei ▪ Általános magatartás követelmények, a 
személyiségi jogok szabályozása, védelme ▪ A munkaszerződés 
módosítás esetei ▪ A munkaszerződés teljesítése ▪ A munkáltató 
utasítási joga és annak korlátai ▪ A munkavállaló magatartásának 
megítélése ▪ A munkaviszony megszüntetése ▪ A felmondások 
gyakorlata ▪ Eljárás és kifizetések a munkaviszony megszüntetés 
esetén ▪ A jogellenes megszüntetés jogkövetkezménye ▪ 
Konzultáció 

JELENTKEZÉS         „Munkajog 2016.”                2016. június 15. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 

 Cégnév:  ........................................................................................  
 

 Cím:   ...........................................................................................  
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  
 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Kérek ebédet:    �                         ONLINE képzésre jelentkezem: �   

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:..........................................  

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A 
jelentkezési feltételeket elfogadom: 

Kelt: 2016……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 
 


