
Aktuális HR és munkajogi kérdések kurzus  

Videókonferencia 
Dr. Kovács Szabolcs és Dr. Pintér Miriam gyakorlati előadásában 

 

Munkáltatói és munkavállalói oldalról egyaránt embert próbáló időket élünk, ahol a reziliencia 

(a rugalmas alkalmazkodás) alapkövetelmény lett. A 2020-as év megtanította HR-el és 

munkajoggal foglalkozó szakembereknek is, hogy a következő évtizedekben sokkal 

alaposabban, előre fel kell készülni váratlan helyzetek megfelelő kezelésére. Különösen 

amikor rendkívül érzékeny humán kérdésekről van szó.  

Aktuális HR és munkajogi kérdéseket feldolgozó kurzusunk munkajogász kollégákkal 

segítenek eligazodni a rugalmas munkaidő és kötetlen munkarend zavaros szabályai között. 

Segítünk felkészülni a munkajogi szempontból is szabályos „home office”-ra és távmunkára és 

gyakorlati támpontokat adunk a munkáltatóknak arról, hogy mit tehetnek bármilyen fertőzés 

vagy annak gyanúja esetén. 

A kurzus gyakorlati segítséget nyújt a munkaidő-beosztás, munkarend, munkaidőkeret 

komplex kérdéseiben, a nyilvántartásra vonatkozó hatósági elvárások, valamint a rendkívüli 

munkaidő és annak díjazási kérdéseiben.  

Kitérünk a harmadik országbeliek Magyarországon történő foglalkoztatásának kérdéseire is, 

az engedélyköteles foglalkoztatás szabályaira, annak eljárására, a munkáltatói 

kötelezettségekre, valamint a speciális munkajogi szabályokra. 

A sajátos veszélyhelyzeti szabályok mellett feldolgozzuk a munkavállalók ellenőrzésével 

összefüggő speciális feladatokat, bemutatjuk a lehetséges foglalkoztatási megoldásokat, 

valamint a pandémiás terv készítéséhez is segítséget adunk. 

Bónuszként a kurzus résztvevői megkapják a fenti témakörökhöz érkezett, anonimizált 

konzultációs kérdés-válaszokat is! 

A kurzus keretében 5 témakörre bontva dolgozzuk fel a következő kérdéseket (közel 600 perc 

videó anyag 5 részletben). 

 
Kurzus tematikája: 
 

I. Foglalkoztatási formák, megoldások rugalmas alkalmazkodást igénylő időkben 

A rugalmas munkaidő és a kötetlen munkarend 

 Hogyan vezethető be szabályosan, az Mt.-ben jelenleg nem létező rugalmas munkarend 

 Kötetlen munkarend alkalamzásának feltételei 

 Elszámolás és nyilvántartás vezető rugalmas munkaidőben és kötetlen munkarendben 

A „home office” és a távmunka 

 Az otthoni munkavégzés feltételei, szabályozásának lehetőségei 

 A távmunka fogalma 

 Távmunkára szóló munkaszerződés tartalmi elemei 

 A munkavállaló ellenőrzése 

 Munkaidő-beosztás és nyilvántartás otthoni munkavégzés és távmunka során 

Mit tehet a munkáltató COVID fertőzés vagy annak gyanúja esetén? 

 Adatvédelmi hatóság állásfoglalása a munkáltató által végezhető ellenőrzésekről 

 Eljárás hatósági „karantén” esetén 

 Külföldi kiküldetésről hazatérő munkavállalók foglalkoztatása 

 

II. Mindent a munkaidőről – újdonságok, gyakori hibák és megoldásaik HR-el és munkaüggyel 

foglalkozó szakembereknek 

Munkaidő-beosztás, munkarend, munkaidőkeret 

 Alapfogalmak, elhatárolások, összefüggések - komplex áttekintés  

 A munkaidőkeret lényege, előnyei, alkalmazása 

 Vasárnapi, munkaszüneti napi munkavégzés  

A rendkívüli munkaidő esetei és díjazása 

 A rendkívüli munkaidő típusai  



 A rendkívüli munkaidő elrendelése és ennek korlátai  

 Hogyan kell díjazni a rendkívüli munkavégzést?  

 Önkéntes túlmunka  

Napi és heti pihenőidő a 12/2020. (VI. 22.) AB határozat tükrében 

 A napi és heti pihenőidő rendeltetésének (újra)értelmezése 

 Az értelmezés lehetséges következményei 

 Alternatívák, megoldási lehetőségek 

A munkaidő nyilvántartása  

 Kinek a feladata? 

 A hatósági ellenőrzés elvárásai 

 

III. Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon! 

 Harmadik országbeli állampolgárok személyi köre, jellemzői 

 Az engedélymentes foglalkoztatás feltételei 

 Engedélyköteles foglalkoztatás, leggyakoribb engedélytípusok 

 Engedélyeztetési eljárás, különös tekintettel az összevont engedélyeztetési eljárásra 

 Az eljárásban történő részvétel munkáltatóként 

 Speciális munkáltatói kötelezettségek harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása kapcsán 

 Speciális munkajogi szabályok, különös tekintettel a munkaszerződés megkötésére és megszüntetésére 

 A munkáltató felelőssége 

 

IV. Munkavállalók kiküldetése (posting) az EU tagállamaiba! 

Posting 

 a posting fogalma, megfeleltetése a magyar munkajogban 

 alkalmazandó EU-s jogszabályok, releváns EU-s és hazai bírói ítéletek 

 az EU-ba történő (határon átnyúló) munkaerő-kölcsönzés engedélyeztetése 

Alkalmazandó jog 

 munkaszerződésre irányadó jog és munkaviszonyra alkalmazandó jog meghatározása 

 az alkalmazandó szabályok idővel történő változása 

 feltétlenül alkalmazandó munkajogi szabályok 

 minimális díjazás meghatározása és a költségtérítés szabályai 

 munkaerő-kölcsönzésre irányadó speciális szabályok 

Adózás 

 kettős adóztatás elkerüléséről szóló modellegyezmények és a gazdasági munkáltató fogalma 

 munkabér adóztatásának helye 

 munkáltatói kötelezettségek külföldön adózó jövedelem kapcsán 

Társadalombiztosítási kérdések 

 irányadó társadalombiztosítási szabályok meghatározása  

 A1-es igazolások igénylése 

 járulékalapot képező jövedelem az új Tbj. alapján 

 

V. Foglalkoztatási, munkajogi kérdések veszélyhelyzet idején 

Veszélyhelyzeti szabályozás sajátosságai 

A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkavállalók ellenőrzésével összefüggésben 

Foglalkoztatási megoldások veszélyhelyzetben 

o home office és távmunka, az Mt.-től eltérés lehetőségei a veszélyhelyzet alatt 

o munkaidőkeret alkalmazása 

o szabadság kiadásának szabályai 

Pandémiás terv készítése 

 

A kurzus a fenti témák 2020. évi élő webinárium keretében megtartott előadásainak videófelvételeit 

tartalmazza, amelyeket közkívánatra mos elérhetővé teszünk azok számára is, akik az online 

webináriumokról lemaradtak, vagy tovább mélyednének a nem könnyű témák feldolgozásában. 

 

Előadó(k):   

dr. Kovács Szabolcs jogász-közgazdász, adótanácsadó  
A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat tagja. Korábban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem, majd 2012-től az Opus Simplex Kft. munkatársa. A tanácsadás mellett konferenciák 



rendszeres előadója, munkajogi, foglalkoztatási tárgyú kiadványok, kommentárok szerzője és 

társszerzője. Szabolcs munkajogi és azzal összefüggő adótanácsadással foglalkozik. 

dr. Pintér Miriam jogász, tanácsadó  
Napi gyakorlatában foglalkozik külföldiek foglalkoztatásának kérdéseivel és ad tanácsot partnereink 

számára, ezért naprakész tapasztalatokat, gyakorlati ismereteket tud átadni a résztvevőknek. 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia kurzus díja:  49.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

     59.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 
ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

 

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú 

(12 hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT. 

 

A videókonferenciák anyaga (videók, prezentációk, konzultációs kérdések-válaszok) egy internet 

alapú zárt felületen érhető el. A megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A 

videóképzés teljes anyaga felvétel, nem élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap 

csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. 

Ez idő alatt Ön korlátlan számban megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/  
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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