
Közalkalmazotti törvény a gyakorlatban  

Videókonferencia 
Dr. Kártyás Gábor előadásában 

 

Hiánypótló képzésünket ajánljuk a közalkalmazotti törvény hatálya alá eső intézmények 

humán és munkajoggal foglalkozó szakembereinek. A Kjt. reformfolyamatát tapasztalt 

munkajogász kolléga ülteti a gyakorlatba, a kinevezésektől az illetmény kérdésén át a 

rendkívüli lemondásig, felmentésig. 

 

Miben segít a képzés: 

- Kik a közalkalmazottak? A Kjt. reformfolyamata 

- Amit minden kinevezésnek tartalmaznia kell 

- Kinevezés atipikus jogviszonyra: határozott idő, részmunkaidő stb. 

- Újdonságok a munkaidő szabályokban 

- Felelősségi rendszer: fegyelmi és kártérítési felelősség 

- Az illetmény megállapítása a Kjt. szerint 

- A garantált illetmény és a munkáltatói mérlegelésen alapuló illetmény viszonya 

- Minimálbér és garantált illetmény viszonya 

- A munkáltató mérlegelésén alapuló egyéb díjazási elemek 

- A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése 

- Megszűnés a törvény ereje által 

- A közös megegyezés lehetősége 

- A lehetséges felmentési esetek értelmezése 

- Rendkívüli lemondás és felmentés: mikor szabályos? 

- Kérdések, konzultáció 

 

Tartalma: 270 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag 

prezentáció. 

 

Előadó(k):  Dr. Kártyás Gábor, az Opus Simplex vezető tanácsadója. Rendszeresen tart 

előadásokat munkaügyi szakembereknek szervezett gyakorlati továbbképzéseken és hazai, 

illetve külföldi tudományos konferenciákon. Rendszeresen publikál szakmai cikkeket, 

tanulmányokat, kiemelt szakterületei az atipikus foglalkoztatás, az uniós munkajog és a kollektív 

munkajog kérdései. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszékének egyetemi 

docense. Habilitációs értekezését a kiküldött munkavállalókról, phd dolgozatát a munkaerő-

kölcsönzésről írta. Elméleti tevékenysége mellett 2018-tól a Kúria munkaügyi ítélkezését segíti 

főtanácsadóként. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat tagja. A Magyar Munkajogi 

Tudományos Diák Egyesület elnöke. 

 

Videókonferencia díja:  24.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    34.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

HR - Munkajogi Digitális Szakmai Tudástár előfizetők számára: 

INGYENES Bővebben: ITT 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 

alkalom grátisz) hibrid bérleteinkkel Bővebben: ITT  

 

Az elérhető kedvezményekről bővebben: 

Korlátlan képzés bérlet ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal:  

https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/
https://konferenciaszervezo.hu/hr-munkajogi-digitalis-szakmai-tudastar/
https://konferenciaszervezo.hu/berletek/
https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/


 Díjmentes részvételi lehetőség bármelyik tantermi képzésen (évente 100+ képzés Bp. 

belváros, 1 fő/képzés); 

 Azonnali, teljesen korlátlan hozzáférés valamennyi online képzéshez, tematikus 

digitális szakmai tudástárhoz a szervezet valamennyi munkatársa számára (120+ 

témakör évente); 

 Egy felületen, automatikusan, 0-24 órában, online elérhető a tudástárak szakmai 

tartalma. 

 Az ÖRÖKBÉRLET a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes (nem naptári évhez 

kötött). 

 Tudástáraink tartalma, az elérhető képzések köre folyamatosan bővül. További 

páratlan kedvezmények ÖRÖKBÉRLET tagoknak.  

 Páratlanul széles, költségvetési szervek gazdálkodását, működését érintő témakörök: 

Gazdálkodás – Pénzügy – Adó – Számvitel * Igazgatás – Szervezés – Jog * HR – Munkajog * Belső 

ellenőrzés 

 ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 5.900.000 forint értékben kapnak 

továbbképzési tartalmat, havi 1 képzés (nettó 33.315 Ft/hó) áráért! 

Bővebb információk ITT. 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid 

bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

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  

Konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

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