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Kiváló szerzőnk: dr. Gáspárné dr. Szokol Márta

A kiadvány tartalmából:

A weboldal tartalmából:

•

Szerkeszthető iratminták, segédletek
•
Munkaszerződések
•
Felmondási dokumentumok
•
Munkavégzéshez kapcsolódó iratminták
Útmutatók
•
Munkaköri leírás elkészítése
•
Munkaszerződés teljesítése

A munka törvénykönyve előírásainak részletes
magyarázata, a változások követése
A kapcsolódó rendeletek, előírások
változásainak követése
Rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményei
A 2021-es ellenőrzési terv, segítség a
felkészüléshez
Munkaviszony létesítésére vonatkozó
előírások
Munka- és pihenőidő szabályai
Bérpótlékok rendszere
A jogszerű felmondás kritériumai
A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény
magyarázata, a változások követése
A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
előírások magyarázata, a változások követése
Bírósági határozatok ismertetése

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Munkaviszony létesítése
Kiegészítő szakmai tartalmak a honlapon:
•
Iratminták a munkavédelmi képviselő megválasztásához
•
Új munkavállalók bejelentésével kapcsolatos teendők
•
Munkajogi esettanulmányok a munkaviszony létesítése
témakörből
•
•

A felmondás szabályai - útmutató
Hatékony munkaerő-gazdálkodás

•

A munkabér elszámolása a munkaidőkeretet alkalmazó
munkáltatók vonatkozásában

Forum Média Kiadó Kft • 1139 Budapest, Váci út 91. • Tel.: +36-1-273-2090
www.forum-media.hu • forum-media@forum-media.hu
Igen, megrendelem az “Munkaügyi Kódex” c. kiadványt
Az Optimum verziót választom - Ára: 39 900 Ft + áfa

példányban.
+ csomagolási és postaköltség

A kézikönyv nyomtatott és online formában
Korlátlan hozzáférés a szakkönyvhöz tartozó webtartalomhoz (segédletek, iratminták, útmutatók,
kiegészítő szakmai anyagok) www.forum-media.hu
» Korlátlan szakmai tanácsadás
+ OLM munkaidő-nyilvántartó szoftver egy moduljának használata 6 hónapig (részletek a weboldalunkon)
»

»

Az éves hozzáféréssel járó csomagot választom – ára: 99 900 Ft + áfa
 A szakkönyv és a frissítések kizárólag digitális formában, valamint az összes kapcsolódó szolgáltatás, 1 éven keresztül.

Mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek 10% kedvezményt biztosítunk! Ehhez
önnek a megrendelés során a MIKRO10 kuponkódot kell megadnia.

t

Igen, önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és postacímemet a Forum Média Kiadó Kft.
promóciós anyagok küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól,
képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Forum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU 2016/679. sz.
rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor
visszavonhatom, és így a promóciós anyagról bármikor leiratkozhatom e-mailben a forum-media@forum-media.hu e-mail címen, telefonon a (1)
273-2090-es elérhetőségen vagy postai úton a Forum Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91. címre küldött lemondási kérelem útján.

Cég neve*:
Cég címe*:
A megrendelő neve és munkaköre, beosztása*:
Cég / Intézmény fő tevékenysége, adószáma*:
Telefon*:

E-mail*:
2021.

51103
(a *-gal jelölt sorok kitöltése szükséges a rendelés teljesítéséhez)

aláírás és bélyegző

Termékünket – a számlával együtt – kiszállítjuk a megadott címre. A fizetés módja: banki átutalás. A megrendelő részére automatikusan számlázzuk
és küldjük a termék frissítését, bővítését. Az aktualizáló szolgáltatás a megrendelő írásos nyilatkozatával megszüntethető. A Kiadó a tartalmi
változtatás jogát fenntartja. Megrendelésével Ön elfogadja a Forum Média Kiadó Kft. Általános Szerződési Feltételeit: www.forum-media.hu.

