
  

KISZERVEZÉS, MUNKAERŐ-
KÖLCSÖNZÉS, LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS, 

ÁTSZERVEZÉS 

Előadónk: 

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

2016. október 27. csütörtök 
10 -1315 óráig 
Regisztráció 9 órától 
 
 
Danubius Hotel Arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 
 
 
 
Részvételi díj: 

19.900 + Áfa / fő 

ONLINE képzés: 

14 900 Ft + áfa/ fő 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények, 
szendvicsek 
 
 
 
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 gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik a 
munkáltató saját szervezetét érintő döntési jogaival, 
lehetőségeivel és ezen döntések munkajogi következményeivel. 
Valamely tevékenység kihelyezése, az úgynevezett outsourcing 
milyen szerződésekkel valósulhat meg, miként biztosítható a 
további kontroll és mikor valósul meg munkajogi jogutódlás. Az 
előadás részletesen bemutatja a munkaerő-kölcsönzés, mint 
hárompólusú jogviszony törvényi szabályait és bírói gyakorlatát, a 
kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszonyt, a munkáltatói 
jogok és kötelezettségek megoszlását. Végül az átszervezés és a 
létszámcsökkentés, csoportos létszámcsökkentés kérdéseire is 
kitérünk és bemutatjuk az e tárgyban született széleskörű 
esetjogot. 

Témakörök: 

Kiszervezés fogalma, formái▪ munkajogi jogutódlás▪ A munkaerő-
kölcsönzésre létrehozott munkaszerződés kötelező, természetes és 
eshetőleges tartalmi elemei ▪ A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő 
közötti jogviszony ▪ A munkáltatói jogok és kötelezettségek 
megoszlása ▪ A kölcsönzött munkavállaló viszonya a 
kölcsönbeadóhoz és a kölcsönvevőhöz ▪ A korábbi munkavállaló 
visszakölcsönzése ▪ A munkaerő-kölcsönzésre irányuló 
munkaviszony megszűnése és megszüntetése ▪ Az átszervezés 
fogalma ▪ A létszámcsökkentésről, átszervezésről való döntés és 
annak kivitelezése ▪ A munkáltató üzleti döntése, korlátozott 
bírósági felülvizsgálat ▪ Az elbocsátandó munkavállalók kiválasztása 
▪ Szervezeti egység, telephely, fióktelep megszűnése ▪ A felmondás 
időszerűsége ▪ Tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek ▪ A 
csoportos létszámcsökkentés speciális szabályai ▪ Minőségi csere ▪ 
Konzultáció 

JELENTKEZÉS               „Kiszervezés”              2016. október 27. 
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! 

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. ………………………………………………………. 

 


