A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a hatósági eljárás 2021. március 1jén hatályba lépő szabályai, és azok összehasonlítása a korábbi hatósági
gyakorlattal
Videókonferencia
Dr. Takács Gábor munkajogász előadásában
HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a 2021.
március 1-jén változó munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdéseihez. Új törvényi szabályoknak
kell megfelelni, továbbá várhatóan új végrehajtási rendeletek is lesznek, ezért a téma
kifejezetten aktuális, a változásokra tekintettel.
Képzés tematikája:
• Az új jogszabályi háttér bemutatása
• Hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályok
o foglalkoztatás-felügyeleti tevékenység tárgya, a hatóság hatásköre és
illetékessége,
o a hatósági ellenőrzés és hatósági eljárás rendjének szabályai
o közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések, a szankciók mértéke és
alkalmazásának feltételei,
o a hatósági nyilvántartás vezetése és a nyilvántartásban szereplő adatok
nyilvánosságra hozatala, felhasználása
• Az új és a korábbi szabályozás lényeges különbségei, hasonlóságai.
• Konzultációs kérdések
Előadó(k):
dr. Takács Gábor munkajogász
Az Opus Simplex Kft. egyik alapítója és ügyvezetője, az Ügyvédi Irodát megbízás keretében
munkajogi és adatvédelmi szaktanácsadóként segíti. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező
Szolgálat Közép-Dunántúl régiójának szervezeti koordinátora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karán a Munkajogi Tanszék megbízott oktatója. Gábor munkajogi és
foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozik. Számos publikáció, könyv és kommentár szerzője és
társszerzője, rendszeres előadó szakmai rendezvényeken, több munkajogi szakmai kiadvány
szerkesztőbizottságának tagja.
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 díja:

14.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel
24.900,- 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.
Tartalma: 120 perc videó anyag, a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag
prezentáció.
A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) 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.

