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MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS 
2020.  

Előadónk: 
 
Dr. Ferge Zsigmond 
ügyvéd; munkajogász; 
korábban a munkaügyi ellenőrző 
hatóság igazgató-helyettese; volt 
munkaügyi felügyelő; óraadó, PTE 
ÁJK 

 
Időpont és helyszín: 
 
2019. november 27. szerda 
10 -15 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1189 Budapest, Üllői út 94-98. 

 
Részvételi díj: 

29.990 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3. 200 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: 

A munkaügyi ellenőrzés a hatósági ellenőrzések egyik formája, amely 
sok izgalmat, aggódást, nyugtalanságot jelent az ellenőrzéssel 
érintett egyéni vállalkozók, vagy a vállalkozások számára. Az 
ellenőrzésnek vajon mindig félelmet kell-e keltenie? Erre a kérdésre 
is válaszol Dr. Ferge Zsigmond ügyvéd előadása, amikor bemutatja a 
munkaügyi ellenőrzés és az azt esetlegesen követő hatósági eljárás 
fázisait és azok lehetséges következményeit az ügyfél és a hatóság 
oldaláról. Az előadás a jogszerű foglalkoztatás követelményein túl 
kitér a munkavédelmi és munkaügyi hatósági ellenőrzés 2020. évi 
ellenőrzési irányelveire is. 

 

Témakörök: 

A munkavégzésre irányuló jogviszonyok elhatárolásának időszerű 
kérdései, a munkaviszony minősítő jegyei ▪ A munkaügyi 
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.) alapfogalmai ▪ Kis- 
és középvállalkozások, egyszerűsített foglalkoztatás, egyszerűsített 
munkaügyi ellenőrzés ▪ A Met. 2019. évi módosításai ▪ A 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok minősítése ▪ A munkaügyi 
ellenőrzés és a munkaügyi hatósági eljárás ▪ A munkaügyi hatóság 
hatásköre és intézkedései ▪ A munkaügyi bírság ▪ Harmadik 
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatása ▪ A hatósági 
nyilvántartás ▪ A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés irányelvei 
2020. ▪ Az ellenőrzések várható tárgykörei ▪ Az Európai Bíróság 
vonatkozó ítéletei ▪ Néhány példa a vállalkozások foglalkoztatási 
gyakorlatából ▪ Szakmai konzultáció 

 JELENTKEZÉS              „Munkaügyi ellenőrzés”            2019.11.27. 
 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-7570 ▪ 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! 
 

E-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:2019……………………………..  P.H. ………………………………………………………. 

 


