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SZANKCIÓK  
A MUNKAVÁLLALÓVAL SZEMBEN 

A BÍRÓI GYAKORLAT SZEMSZÖGÉBŐL 

Előadónk: 

Dr. Kulisity Mária 
bíró 
Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási  
és Munkaügyi Regionális Kollégium 
 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2019. december 3. kedd 
10 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

29.900+ áfa / fő 
 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő 
 
 

Ellátás: 

Reggeli: 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 munkáltató ellenőrzési jogából fakad fegyelmezési joga is, 
azaz az, hogy a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén 
írásbeli figyelmeztetést, hátrányos jogkövetkezményt 
alkalmazzon, juttatásokat – meghatározott feltételekkel – 
megvonjon, felmondással, súlyosabb esetben azonnali hatályú 
felmondással megszüntesse a munkaviszonyt. Előadásunk célja, 
hogy átfogó képet adjon a résztvevőknek a munkavállalóval 
szemben alkalmazható szankciókról gyakorlati szemszögből.  
 

Témakörök: 

Szóbeli és írásbeli figyelmeztetések ▪ Teljesítményértékelések ▪ 
Hátrányos jogkövetkezmények („fegyelmi” és juttatások 
megvonása) ▪ A munkaviszony megszűnésének esetei ▪ Amit 
minden munkaviszony megszüntetésnél be kell tartani ▪  
▪ Megszüntetés közös megegyezéssel ▪ A közös megegyezés 
megtámadása ▪ Megszüntetés a próbaidő alatt ▪ A munkavállaló 
munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy képessége miatti 
felmondás ▪ Azonnali hatályú felmondás ▪ Kérdések, konzultáció 

 
JELENTKEZÉS  „Szankciók a munkavállalóval…”     2019.12.03. 
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:  ....................................................................................

 

Név, beosztás:  ........................................................................

 

E-mail:  ..................................  Telefon:  .........................................

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Kérek ebédet:           Vegetáriánus menüt kérek:        

 
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. ………………………………………………………. 

 


