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A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK 
MUNKAVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE, 

A FEGYELMI FELELŐSSÉG SZABÁLYAI 

Előadónk: 

Dr. Kulisity Mária 
bíró 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017.szeptember 12. kedd 
10 -16 óráig.   
Regisztráció 9.30-tól. 
 
Danubius Hotel Arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 
 
 
Részvételi díj: 

29.900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa/ fő 
 

ONLINE KÉPZÉS 
19.900 + áfa / fő 

Az 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: 

Az előadás bemutatja a közszféra területén dolgozók 
munkaviszonyának megszüntetése kapcsán érvényesülő általános 
és speciális szabályokat az ágazati sajátosságokra is figyelemmel. 
Külön foglalkozunk a bizalmatlanság és a méltatlanság 
szabályozásával, bírói gyakorlatával. Bemutatjuk az 
alkalmatlanság megállapításának szabályait, a közszférában 
érvényesülő felmondási tilalmakat és korlátozásokat, a 
próbaidővel és a határozott idő megállapításával kapcsolatban 
felmerülő gyakorlati kérdéseket.  

Témakörök: 

Vétkes kötelezettségszegés esetén érvényesülő eljárás,szóbeli, 

írásbeli figyelmeztetés ▪ Hátrányos jogkövetkezmények ▪ Fegyelmi 

felelősség ▪ A fegyelmi/hátrányos jogkövetkezmény miatti eljárás 

szabályai, határidők ▪ Etikai vétség ▪ a munkaviszonyt megszüntető 

jognyilatkozat alakiságai, a közlés módja és ideje ▪ A közös 

megegyezéses munkaviszony megszüntetés tartalma, a 

megállapodás megtámadása ▪ A próbaidő kikötésének szabályai, 

számítása és a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetése ▪ A 

határozott idő megállapításának szabályai, meghosszabbítása, a 

jogviszony megszűnése, megszüntetésev ▪ Felmentés a munkáltató 

működésével összefüggő okból, a munkavállaló kiválasztás ▪ 

Felmentés a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése vagy 

tartós alkalmatlansága folytán ▪ Méltatlanság ▪ Bizalomvesztés ▪ 

Felmondási tilalmak, korlátozások a közszférában ▪ Rendkívüli 

felmentés ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS          „Közszférában dolgozók”           2017.09.12. 

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:  ...............................................  

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. ………………………………………………………. 
 


