A munkaviszony megszűnése, megszüntetése, a jogellenes megszüntetés és
jogkövetkezményei a hatályos szabályozás és a jogalkalmazási gyakorlat
tükrében
Videókonferencia
(2021. február Online Webinar felvétele)
Dr. Kovács Szabolcs jogász-közgazdász, adótanácsadó előadásában
HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a
munkaviszony megszűnése, megszüntetése sokszor zavaros és bonyolult kérdéseiben. Segítünk
elkerülni a jogellenes megszüntetést és annak jogkövetkezményeit. Tapasztalt munkajogász
válaszol konzultációs kérdéseikre is.
Képzés tematikája:
 A munkajogviszony megszűnésének és megszüntetésének elhatárolása.
 A munkajogviszony megszüntetésének jogcímei.
 A közös megegyezés, mire kell ügyelni a megkötésekor?
 A felmondás – a munkáltató és a munkavállaló által, határozott és határozatlan idejű
munkajogviszony esetén.
 A felmondás indokolásával szemben támasztott követelmények, mire legyünk figyelemmel,
ha indokolást kell írnunk?
 Az azonnali hatályú felmondás sajátos szabályai és különleges esetei.
 A felmondásvédelem intézményrendszerére, felmondási idő, végkielégítés.
 A munkajogviszony megszüntetése vezető állású munkavállalóra vonatkozóan és
köztulajdonban álló munkáltató esetén.
 Eljárás a munkajogviszony megszűnése, megszüntetése esetén.
 A jogellenes megszüntetés kérdésköre, a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei,
hangsúlyosan kitérve a jogalkalmazást segítő KMK - véleményekre, a Kúria
joggyakorlat elemző csoportjának összefoglaló véleményére a jogviszony jogellenes
megszüntetésének jogkövetkezményei tekintetében.
 Írásbeli konzultációs kérdések
Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan:
Konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk ide: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu.
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.
Részvételi díj:

14.900,- Ft + ÁFA/fő
ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT
3, 5 vagy 10 alkalmas bérletek (akár 30% kedvezménnyel) ITT

A webinariumhoz való csatlakozás technikai feltételei:
A webinariumhoz a Zoom nevű alkalmazás segítségével lehet csatlakozni, melynek használatához
csak internet kapcsolat szükséges. Az alkalmazás számítógépen, laptopon, okostelefonon keresztül
egyaránt elérhető.
A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a
videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

Az élő online képzés felvételre kerül. A résztvevők a felvételt a képzést követő további 2 hétig
korlátlanul megtekinthetik.
A webinar felvétele videó formátumban honlapunk online oktatási felületén lesz megtekinthető.
A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A webinarium 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.

