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A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE, 
MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 

Előadóink: 

Dr. Kulisity Mária 
bíró 
Fővárosi Munkaügyi Bíróság 
 
Dr. Sívó-Darás Orsolya 
bíró 
Fővárosi Munkaügyi Bíróság 
 

 
Időpont és helyszín: 

2015. október 21. szerda  
10 -16 óráig. 
Regisztráció 9 órától. 
 
Danubius Hotel Aréna 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 
 
Részvételi díj: 

24.900 + Áfa / fő 
Büféebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
16 900 Ft + áfa/ fő 
ONLINE videós képzés 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat a 
rendezvényt követően kiküldött 
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.  
 
 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 
Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik azzal, hogy a 
munkaviszony létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes 
szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek. A 
munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül 
bemutatjuk, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor 
állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a 
munkakör vagy a munkabér. Az előadás továbbá bemutatja a 
munkaviszony megszüntetés legújabb bírói gyakorlatát figyelemmel a 
Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre és az 
alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is.  

Témakörök: 
A munkaviszony létesítését megelőző tárgyalások • Támasztható 
követelmények • Alkalmassági vizsgálatok, nyilatkozatok megtétele • 
A munkaszerződés tartalmi elemei • Munkakör, alapbér és egyéb 
bérelemek • A munkavégzés helyének,- idejének meghatározása? • 
Próbaidő • Tájékoztatási kötelezettség • A munkaszerződés 
módosítása és annak bírósági gyakorlata • Egyoldalú módosítás • 
Munkakör módosítása • A módosítási ajánlat elutasításának 
lehetséges következményei • Általános elvek a munkaviszony 
megszüntetés során ▪ A munkaviszony megszüntetés alakiságai az Mt. 
szerint és a bírói gyakorlatban ▪ Munkaviszonyt megszüntető 
nyilatkozat közlése és annak bírói gyakorlata ▪ Közös megegyezés ▪ 
Határozott és határozatlan idejű munkaviszony ▪ Felmondási indok ▪ 
Létszámcsökkentés, az átszervezés és a minőségi csere bírói 
gyakorlata ▪ Felmondási védelmek ▪ Bizonyítási kötelezettség és 
teher, okszerűség bizonyítás során ▪ Azonnali hatályú felmondás ▪ 
Próbaidő alatti megszüntetés ▪ Eljárás a munkaviszony megszüntetés 
során ▪ Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei ▪ Munkajogi 
igény érvényesítése ▪ Keresetindítási határidő, igazolás 

JELENTKEZÉS „Munkaviszony létesítés,megszüntetés” 2015. okt.21.
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:   � 
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: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


