MEGHÍVÓ

ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA

A MUNKAIDİ ÉS
MUNKABÉR SZABÁLYOK
HATÓSÁGI ELLENİRZÉSE

Elıadó:

Dr. Kártyás Gábor
munkajogász
Idıpont:

2018. november 5. hétfı
Elıadások: 10:00 – 15.00 óra
Érkezés:
9.00 – 10.00 óra

Munkaidı, munkaidı-nyilvántartás,
pihenıidı, szabadságok, munkabér

Helyszín:

Hotel Hungaria City Center ****
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Ajánló, témakörök:
Az elıadás részletesen foglalkozik a munkaügyi ellenırzés munkaidıre,
munkaidıkeretre és munkabérre vonatkozó szabályaival. HR ügyintézéssel
és a munkaüggyel foglalkozó szakemberek nagy gondosságot és
körültekintést igénylı munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést
konferenciánk. Gyakorlati példákkal és sok apró ötlettel járulunk hozzá az Ön
szakmai sokszínőségéhez. Tegye fel saját kérdéseit a konzultáció során!
Ízelítı a tartalomból:

Elhelyezés: kényelmes ülıhelyekkel,
jegyzetelésre alkalmas asztalokkal
berendezett konferenciateremben.
További részletek: www.hunder.hu/helyszinek

Díjak:

Amikor kopogtat a munkaügyi ellenır: a helyszíni ellenırzés

21 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezı regisztrált ügyfeleinknek, vagy egy cégtıl több
résztvevı esetén. EZT AJÁNLJUK!

szabályai  Milyen dokumentumokba, nyilvántartásokba tekinthet bele

24 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu

a hatóság?  Ellenırzési hatáskör a munkaidı tekintetében: mi
mindenre terjed ki?  Alapdokumentumok, beosztások, munkaidınyilvántartások ellenırzése  A munkaidı mértékére vonatkozó
szabályok  A pihenıidık, szabadságok ellenırzése  A munkabér

weblapon jelentkezıknek

27 900 Ft + ÁFA / fı
Ebéd nélküli ár: 3.800 Ft + ÁFA-val
kevesebb a fentieknél, ilyen irányú igényét
jelezze a jelentkezésnél!

mértékére és védelmére vonatkozó szabályok  Szankciók jogsértés
esetén: mikor kötelezı bírságolni?  Mikor tilos a bírság kiszabása? 
Jogorvoslat

a

közigazgatási

határozattal
per!



szemben:

Szakmai

nincs

konzultáció,

fellebbezés,
egyéni

csak

kérdések

megválaszolása

Hunder MS Kft.
Tel: (1) 453-0510
Mobil: (30) 697-1495
Fax: (1) 453-0511
info@hunder.hu;
www.hunder.hu

JELENTKEZÉSI LAP
2018.11.05

Várjuk jelentkezését levélben: Hunder MS Kft. 1037 Budapest, Erdıalja út 54.,
vagy a www.hunder.hu weblapon, vagy faxon: (1) 453-0511
Név: ............................................................................................................................
Beosztás: ...................................................................................................................
Telefon: .................................................... Fax: ......................................................
E-mail: ........................................................................................................................
Az e-mail címem, ill. faxszámom megadásával hozzájárulok, hogy meghívóikat és
tájékoztatóikat részemre személyre szólóan e-mailen, ill. faxon küldjék.

A cég neve: ................................................................................................................
A cég címe: .............................................. adószáma: ............................................
Ebédet kérek: , nem kérek: . Fizetés átutalással: , készpénzben: . (kérjük megjelölni)
Adataim megadásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a Hunder MS Kft. kezelje a megadott adataimat
az Adatkezelési szabályzatában (http://hunder.hu/jognyilatkozat) meghatározottak szerint.
........................................, 2018. ........................
cégszerő aláírás

P.H.

Ellátás: kávé, frissítık, reggeli sütemények.
Háromfogásos ebéd kb. 12.00-13.00 óra
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.

