
 

MUNKAVISZONY-LÉTESÍTÉS, MUNKASZERZŐDÉS-
MÓDOSÍTÁS, MUNKASZERZŐDÉS-MEGSZÜNTETÉS 2018 

A pályázattól a felmondásig 
Módosúlt a Munka Törvénykönyve 

 

Az előadás – a részletes konzultáció lehetőségét is biztosítva – a Munka 
Törvénykönyve 2018-ban életbe lépett új szabályaira és a legfrisebb 
ítélkezési gyakorlatra is figyelemmel foglalkozik a munkaviszonynak a 
címben jelzett meghatározó feltételeivel, amelyek gyakorta adnak fela-
datot humánpolitikusoknak, ügyvezetőknek, ügyvédeknek és jogászok-
nak egyaránt. 
 
Ízelítő a tematikából: 
 
■ A munkaviszony létesítését megelőző eljárás – mely esetben diszkri-
minatív a kiválasztás? 
■ Milyen adatokat kell és érdemes megkérdezni a munkavállalótól szer-
ződéskötéskor? 
■ Mit írjunk és mit ne írjunk a munkaszerződésbe? Kiköthető-e két 
munkakör? 
■ Szerződéskötés és munkába állás között – az elállás lehetősége 
■ Írásbeli tájékoztatás a munkábaállástól számított 15 napon belül 
■ Hogyan számoljuk a próbaidő tartamát? 
■ Mely esetben kötelező a munkaszerződés-módosítás? 
■ Minimálbér- és garantált bérminimum változás – szükséges-e a mun-
kaszerződés-módosítás? 
■ Munkaviszony-megszüntetés – miért éri meg „két papírral” készülni? 
■ Különbségek a határozatlan és a határozott idejű munkaviszony fel-
mondásának indokolásában 
■ Miként érintheti az időmúlás a megszüntetés jogszerűségét? 
■ Hogyan írjuk meg a munkáltatói felmondás és azonnali hatályú fel-
mondás indokolását? 
■ Hátrányos megkülönböztetés és joggal való visszaélés a munkaviszony 
megszüntetésekor – a bizonyítás kérdései 
■ Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor 
 
 
 

Előadás menete:  
09.00–10.00: Regisztráció 
10.00–12.00: Előadás 1. része 
12.00–12.45: Ebédszünet, kávészünet 
12.45–14.45: Előadás 2. része, Konzultáció 
 

Előadó: 

Dr. Horváth István 
munkajogász, ügyvéd, 
tanszékvezető egyetemi 
docens, ELTE ÁJK  
Munkajogi Tanszék 
 

Időpont: 

2018. március 6.,  
kedd 
Regisztráció: 09.00–10.00 
Előadás: 10.00–14.45 
 

Helyszín: 

Danubius Hotel Aréna 
1148 Budapest,  
Ifjúság útja 1-3. 
Helyszín tömegközlekedéssel 
és autóval egyaránt jól meg-
közelíthető, közel a Hungária 
körút és Kerepesi út sarká-
hoz. Közvetlenül a 2-es metró 
Puskás Ferenc Stadion megál-
lójánál.  
Parkolás: Közvetlenül a Hotel 
melletti Papp László Aréna 
parkolóházban. Ezen belül a 
P+R részen: 350 Ft/nap. 
 

Részvételi díjak: 
Részvételi díj:  
27.300 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj (-20%): 
21.840 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-20% + - 5%):  
20.750 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj  
(-30%): 19.110 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-30% + -5%):  
18.155 Ft + áfa/fő 
 

Ellátás: 
Ár tartalmazza: oktatási 
anyag nyomtatottan és elekt-
ronikusan, íróeszköz, WIFI 
használat, nap közben fo-
gyasztott kávé, tea, ásványvíz.  
Ebéd: A helyszínen étterem 
működik, ahol az előre igé-
nyelhető 3 fogásos ebéd (ami 
a legtöbb esetben több fogá-
sos büféebéd) ára: 3.360 Ft + 
áfa/fő.  

     

A Vezinfó Kiadó az új jelentkezőknek 20% kedvezményt, ügyfeleinek pedig  30% kedvezményt biztosít!  
Egy cégtől/intézménytől 2 vagy több jelentkező esetén fejenként további 5% kedvezmény jár! 



JELENTKEZÉSI LAP 
 

  fő részvételével jelentkezünk a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. által 2018. március 6.-án, Budapesten, a 

Danubius Hotel Arénában rendezendő, „Munkaviszony-létesítés, Munkaszerződés-módosítás, Munkaszerző-
dés-megszüntetés 2018” című szakmai képzésre. 
 

Részvételi díj:       27.300 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj (-20%):      27.300 Ft + áfa/fő helyett 21.840 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-20% + -5%):  27.300 Ft + áfa/fő helyett 20.750 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj (-30%):     27.300 Ft + áfa/fő helyett 19.110 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-30% + -5%):  27.300 Ft + áfa/fő helyett 18.155 Ft + áfa/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza az előadás, a nyomtatott és elektronikus oktatási segédanyag, az íróeszköz, WIFI 
használat, valamint a napközben fogyasztott kávé, tea és ásványvíz költségeit. Az előadás díja költségként 
elszámolható. Az áfa mértéke: 27%. A részvételi díj közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki 
külön ebédet igényel. A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos ebéd (ami a legtöbb 
eseteben több fogásos büféebéd) ára: 3.360 Ft + áfa/fő! 
 

 

 
 

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga 
után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról 
részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A 
rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A 
kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy 
az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban 
fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét 
kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a 
részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta 
le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés 
átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-
mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos 
költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni 
juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, ha valaki külön ebédet igényel. Szervező 
fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, 
áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező 
részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel. 
 

 
 

Kód: 33016                                                                                                                                  www.vezinfo.hu 
 

Cég/intézmény neve: ………………………………………………………………………………….…………………………….….………………………. 
 

Kérek ebédet:  □ igen  □ nem 
 

Jelentkező személy(ek) neve: ……………………………………………………….….…………………….…………………………………………….. 
 

Jelentkező személy(ek) beosztása: …………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 

Számlázási cím: ……………………………………………………..……………………………………….…………………………………………………….. 
 

Postai cím (ha eltér a számlázási címtől): …………………………………..……………………………….………….…………………………….. 
 

A részvételi díjat:   □   átutalással, vagy   □   készpénzben a helyszínen egyenlítjük ki! 
 

Telefon: ………………………………….…………..…………………… Telefax: …………………..………….…….……………………………………… 
 

E-mail(ek): …………………………..………………………………..………..……….………………………………………………………………………….. 

 
Dátum: ……………………………………………… Aláírás: ………………….…………………….………………………………………………….......... 

 

A kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjék a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. 
címére eljuttatni: 1139 Budapest, Hajdú u. 11.; 

vagy egyszerűen átfaxolni a kiadó telefaxszámára: (06-1) 236-0037; 
vagy csatolt dokumentumként e-mailen elküldeni a következő címre: info@vezinfo.hu 

 


