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Ajánló, témakörök:
Munkajogász és gyakorló bíró közremőködésével – szakmai elıadókkal –
sorba vesszük az új Munka Törvénykönyve leglényegesebb kérdéseit,
problémaköreit, amelyek a munkáltatókat érintik. Fontos kérdés, hogy az
eddigi gyakorlatukon mit változtassanak, miben kell másként eljárniuk, és ha
a bírói szakaszba jutnak milyen lehetıségeik vannak. Ízelítı a tartalomból:
Mit érdemes módosítani a munkaszerzıdésen?  Kollektív szerzıdés ismerjük-e a szabályozás határait?  A határozott idejő munkaszerzıdés - mikor
hosszabbítható, mikor mondható fel?  Meddig tart a június 30-án már választott
szakszervezeti tisztségviselık munkajogi védelme?  Nincs munkáltatói igazolás
- és a tárgyévben másutt igénybe vett betegszabadság?  Munkaszerzıdés
módosítás - szükséges-e, ha költözik a cég?  Mennyiben lehet eltérni a
munkabér-elszámolás és felülvizsgálat új szabályaitól?  A bérpótlékok
kérdıjelei  Munkavállalói joghátrány - hogyan számítsuk a vagyoni hátrányt? 
Diákmunka vagy munkaerı-kölcsönzés?  Készüljünk 2013-ra - szabadság,
munkaszerzıdéstıl eltérı foglalkoztatás, távolléti díj számítása  Miként
jelenik meg a bírói gyakorlat az új Mt-ben  Általános magatartási követelmények 
Jognyilatkozatok  Képviselet  A munkaszerzıdés teljesítése  Munka- és
pihenıidı  Atipikus munkaviszonyok  Tanulmányi szerzıdés 
Versenytilalmi megállapodás  Vezetı állású munkavállalók  Milyen módon
alakíthatja az új Mt. a bírói gyakorlatot  A munkavégzés helyének meghatározása
 Hátrányos jogkövetkezmények a munkavállaló kötelezettség-szegésekor  A
felmondási indokok elhatárolása (munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásképesség)  Felmondási tilalom és korlátozás  Munkabér- bérpótlékok  A
munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelıssége  Munkaügyi kapcsolatok 
Szakmai konzultáció – egyéni kérdések és válaszok
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2012. szeptember 20. csütörtök
Elıadás: 10:00 – 15.00 óra
Érkezés: 9.00 – 10.00 óra
Helyszín:

Best Western Hotel Hungária
(Grand Hotel) ****
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Elhelyezés: jegyzetelésre alkalmas asztalokkal berendezett konferenciateremben.
További részletek: www.hunder.hu/helyszinek
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20 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezı regisztrált ügyfeleinknek. EZT AJÁNLJUK!

21 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezıknek, vagy egy
cégtıl több résztvevı esetén

23 900 Ft + ÁFA / fı
Ebéd nélküli ár: 3.000 Ft + ÁFA-val
kevesebb a fentieknél, ilyen irányú
igényét jelezze a jelentkezésnél!

Hunder MS Kft.
Telefon: (1) 453-0510; (30) 697-1495
Fax: (1) 453-0511
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KONFERENCIA JELENTKEZÉSI LAP
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Telefon: .............................................

bíró
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FMK regisztrációs szám: 13-0296-06
Int. akkreditációs lajstromszám: AL-2252
Ellátás: kávé, frissítık, reggeli sütemények.
Háromfogásos ebéd kb. 12.00 - 13.00 között
a szálloda éttermében. A konferencia díja
költségként elszámolható, tartalmazza az
elıadások, a konzultáció, az oktatási
segédanyag; a reggeli sütemény, a 3
fogásos ebéd, valamint az elfogyasztott
kávé és üdítı költségeit. A meghívó a
Hunder MS Kft. részérıl ajánlatnak minısül,
a konferenciára jelentkezés az ajánlat
elfogadásának
számít,
és
fizetési
kötelezettséget von maga után. A díjat
számlánk
kézhezvételét
követıen
a
11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlára
szíveskedjenek
átutalni
a
számlaszám feltüntetésével. Az étkezési
költséget (beleértve a reggeli frissítık és az
ebéd költségét is) a számlán külön sorban
közvetített szolgáltatásként számlázzuk
tovább. A természetbeni juttatás után
fizetendı közterheket a Hunder MS Kft. nem
vállalja át. A jelentkezéseket írásban visszaigazoljuk. Lemondást csak írásban fogadunk
el a rendezvényt megelızı 3. munkanapig.
Ezt követıen történı lemondás esetén a díj
50%-a+áfa fizetendı.

