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Elıadó(k):

IDİ A MUNKAJOGBAN

DR. HORVÁTH ISTVÁN
címzetes egyetemi docens PhD
ELTE ÁJTK

A MUNKA- ÉS PIHENİIDİ, VALAMINT
A SZABADSÁG SZABÁLYAI

MAJOR MÁRIA

Jogmagyarázatok és gyakorlati alkalmazhatóság

HR igazgató
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Idıpont:

Ajánló, témakörök:
A munkajog egyik legkomplikáltabb területét öleli fel konferenciánk. A volt
törvényalkotó - jelenleg ügyvéd és egyetemi docens elıadónk, valamint a munka
világában dolgozó, a gyakorlatot jól ismerı szakértınk fogja Önnek ismereteit,
javaslatait átadni. A témaköröket úgy állítottuk össze, hogy a munkaügyi
ellenırzés meghatározó ellenırzési területei részletesen megismerhessék és
átbeszélhessék a nap folyamán. Ízelítı a tartalomból:

2010. október 26. kedd
Elıadások: 10:00 – 15.00 óra
Érkezés:
9.00 – 10.00 óra
Helyszín:

Tulip Inn Budapest Millenium Hotel

A két- és három mőszak elhatárolási kérdése  Többmőszakos

1089 Budapest, Üllıi út 94-98.

munkarend – a bírói gyakorlat „átírta” a törvényt  A munkaszüneti nap

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

munkavégzés

lehetıségei



Gazdálkodás

a

munkaidı-kerettel



Megállapodás a túlóra mértékérıl  Készenlét és ügyelet: mikor mennyit
kell fizetni, ha bekövetkezik a munkavégzés  Megszakítás nélküli
munkarend – a minısítés kérdései  A munkaidı nyilvántartás – mit
érnek a beléptetı rendszerek  A rendes szabadság – jogszerzı idık 

Díjak:

19 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu

Szabadságkiadás – jogvédı rugalmatlanság  Szabadság-számítás

weblapon jelentkezı regisztrált ügyfeleinknek. EZT AJÁNLJUK!

egyenlıtlen munkaidı-beosztás esetén  Akiknél 98 százalékkal adózik a

21 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu

szabadság-megváltás  „Inkább fizessék ki…” - amikor a törvény a

weblapon jelentkezıknek, vagy egy
cégtıl több résztvevı esetén

dolgozók érdekei ellen szól  A szabadságtervezés kérdései  Mit kezdjünk

23 900 Ft + ÁFA / fı

a gyermekvállalás után visszatérı dolgozók felgyőlt szabadságával? 
Létszámterv és betegszabadság  A gyermek után járó szabadság
bizonytalan meghatározása  Hol érdemes alkalmazni a leállást? 
Beléptetı rendszerek kontra kézi jelenléti ívek a munkaidı nyilvántartásban
 Túlóra helyett célprémium?  A gyermek-elhelyezési gondok és a
szezonális munkák hatása a kiesı munkaidıre  „Úgysem tudtok
kirúgni…” - fonák helyzet a GYES mellett dolgozók foglalkoztatásában 
Távmunka és munkaidı?  Az állásidı kompenzálásának mértéke
felmondásra ösztönöz?  Szakmai konzultáció - saját problémák megoldásai

Hunder MS Kft.
Telefon: (1) 453-0510
Mobil: (30) 697-1495
Fax: (1) 453-0511
info@hunder.hu
www.hunder.hu
FMK regisztrációs szám: 13-0296-06
Int. akkreditációs lajstromszám: AL-2252

JELENTKEZÉSI LAP – 2010.10.26

Várjuk jelentkezését levélben: Hunder MS Kft. 1037 Budapest, Zay u. 3.,
vagy a www.hunder.hu weblapon, vagy faxon: (1) 453-0511
Név: ............................................................................................................................
Beosztás: ...................................................................................................................
Telefon: .............................................

Fax: ............................................................

E-mail: ........................................................................................................................
e-mail címem megadásával hozzájárulok, hogy meghívóikat részemre e-mail-en küldjék.

A cég neve: ................................................................................................................
A cég címe: ................................................................................................................
A részvételi díjat átutalással , készpénzben  egyenlítjük ki

(kérjük megjelölni).

Adatkezelési Nyilatkozat: Adataim megadásával hozzájárulok, hogy a jövıben személyre szólóan
küldjék meg konferencia tájékoztatóikat. Faxon küldött rendezvény meghívóikat a következı
faxszámra várom: ……………………………...… (kitöltése nem szükséges, ha a fenti faxszám
megfelelı!)
........................................, 2010. ........................
cégszerő aláírás

P.H.

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 a számlán külön sorban közvetített
szolgáltatásként számlázzuk tovább. 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.

