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SZANKCIÓK A MUNKAVÁLLALÓ 
KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSE ESETÉN: 

FELMONDÁS, FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI 
FELELŐSSÉG 

Előadóink: 

Dr. Kulisity Mária 
bíró 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság 
 
Dr. Kártyás Gábor 
munkajogász 
Opus Simplex Kft. 
 
Időpont és helyszín: 

2018.szeptember 11. kedd 
10 -15 óráig.   
Regisztráció 9 órától. 
 
Tuilp In Millennium Hotel 
1089. Budapest, Üllői út 94-98. 
 
Részvételi díj: 

29.990 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3. 800 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. 

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

 
Ajánló: 

Nem lehet egyetlen hibáért megválni egy egyébként jó dolgozó 
munkavállalótól. El kell fogadnunk, hogy esetenként még a precíz 
emberek is hibázhatnak. De melyik a megfelelő fegyelmezési 
eszköz? Mire ad lehetőséget a Munka Törvénykönyve? Az előadás 
bemutatja a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése esetén 
alkalmazható munkajogi szankciórendszert és ennek alkalmazási 
szabályait, valamint ezek bírói gyakorlatát.  

Témakörök: 

A munkavállalói kötelezettségszegések típusai ▪ A lehetséges 
szankciók ▪ A figyelmeztetés alkalmazása és jogi jelentősége ▪ 
Egyéb hátrányos jogkövetkezmények: a fegyelmi büntetések ▪ 
A fegyelmi megállapodás lényegi elemei ▪ A munkaviszony 
megszüntetése magatartásbeli okból ▪ Felmondás és azonnali 
hatályú felmondás ▪ Ha a munkavállaló kárt okoz: a kárfelelősség 
alapesete ▪ A munkavállaló kárfelelősségének terjedelme ▪ 
A kárigény érvényesítése a munkavállalóval szemben: fizetési 
felszólítás, munkaügyi per, munkabérből való levonás, 
munkavállalói biztosíték, beszámítás ▪ A tartozáselismerő 
nyilatkozat jelentősége ▪ A pénz-, és értékkezelő felelőssége ▪  
A megőrzési felelősség feltételei és érvényesítése ▪  
A leltárfelelősség, a leltárfelelősségi megállapodás, leltárhiány 
jogkövetkezménye ▪ A gondatlanul okozott kár ▪  
A bűncselekménnyel okozott kár ▪ Konzultáció 
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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:   �                                  Vegetáriánus menüt kérek:   � 
 

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: 2018……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


