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MUNKASZERZŐDÉS, 

MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉS 
SZABÁLYOSAN 

Előadóink: 

Dr. Kártyás Gábor 
munkajogász 
Opus Simplex Kft. 

 
Dr. Kovács Szabolcs 
munkajogász 
Opus Simplex Kft. 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. május 24. szerda 
10 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
29 900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + Áfa/ fő 

ONLINE képzés: 
16 900 + áfa / fő 
ONLINE képzésre jelentkezem:    �                       
 

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: 

Előadóink gyakorlati oldalról közelítik meg, hogy a munkaviszony 
létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, 
milyen esetben milyen munkaszerződést kössenek a felek, mit 
tartalmazzon a munkaköri leírás. Kitérnek a munkaszerződés 
módosításával, valamint a részmunkaidővel, távmunkával, 
egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókra is. 
 

Témakörök: 

Amit minden munkaszerződésnek tartalmaznia kell ▪ Hogyan 
írjunk profi munkaszerződést ▪ Mit írjunk a munkaszerződésbe és 
mit a tájékoztatóba ▪ Díjazás a munkaszerződésben: alapbér és 
egyéb bérelemek ▪ A munkakör és a munkaköri leírás ▪ A próbaidős 
szabályos kikötése, alkalmazása ▪ Fegyelmi felelősség, 
bérpótlékok és egyéb új lehetőségek a munkaszerződésben ▪ 
Hogyan térhet el a munkaszerződés a törvénytől ▪ Feketelista: 
amit tilos kikötni a szerződésben ▪ A munkaszerződés módosítása: 
mikor kötelező, mikor nem szükséges ▪ Munkaszerződés határozott 
időre: mire figyeljünk ▪ Részmunkaidő, behívásos munkaviszony, 
munkakör-megosztás, távmunka ▪ Szóbeli munkaszerződés? 
Egyszerűsített foglalkoztatás ▪ Vezető állású munkavállalók 
munkaszerződése ▪ A Munka Törvénykönyve elfogadás alatt álló 
változásai ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS                „Munkaviszony”           2017.május 24. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

 
 

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

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

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

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

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

Kérek ebédet:    �                        
 
 
 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

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: 2017……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


