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Várandós és kisgyermekes munkavállalókra vonatkozó szabályok 2020
Tematika
1. lecke: Alapfogalmak






Szülési szabadság
A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés
nélküli szabadság
Csecsemőgondozási díj (CSED)
Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
Gyermekgondozási díj (GYED)

2. lecke: Szülési szabadságról, illetve a gyermek okán
fizetés nélküli szabadságról visszatérés a munka
világába



Felgyülemlett szabadság kiadása
Pótszabadság megállapítása

3. lecke: Várandósokra, kisgyermekesekre vonatkozó
speciális rendelkezések




Várandósokra, kisgyermekesekre vonatkozó
különös rendelkezések, védelmi szabályok (pl.
Milyen típusú munkára nem lehet kötelezni egy
kismamát, illetve kisgyerekes anyukát?)
Felmondási védelem

A leckék szerzője: dr. Palotay Pálma, munkaügyi szakjogász
A képzés menete: A kurzushoz bármikor csatlakozhat, a
leckéket a saját tempójában tudja feldolgozni. Minden modul
egy rövid feleletválasztós teszttel zárul, amivel azonnal
leellenőrizheti, hogy mennyire sikerült elsajátítania a
tudásanyagot
Részvételi díj: 29 900 Ft + áfa, amennyiben a kiadványt is
kéri, 67 420 Ft + áfa.
Csoportos jelentkezési akció: Amennyiben egy cégtől
többen jelentkeznek, 2 fő esetén 5%, 3 fő esetén 10%, minden
további jelentkező esetén 15% kedvezményt biztosítunk a
részvételi díjból.

Igen,
Igen,

fővel jelentkezem a képzésre.
kérem a Munkajog szaklap éves

(8358)

előfizetést is.

] Igen, hozzájárulok. ahhoz, hogy nevemet,
postacímemet, telefonszámomat és e-mail címemet a
Fórum Média Kiadó Kft. hírlevél küldése céljából kezelje,
hogy engem általánosan, vagy számomra személyre
szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről,
szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul
veszem, hogy adataimat a Fórum 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 hírlevélről bármikor
leiratkozhatom az elektronikus levelek alján található link
segítségével, valamint a forum-media@forum-media.hu
e-mail címre, vagy postai úton a Fórum Média Kiadó Kft.,
1139 Bp., Váci út 91. címre küldött lemondási kérelem
útján.
[

Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló
átutalásos számlánkkal igazoljuk vissza. A képzés
mellé kapcsolt szakmai folyóirat első előfizetési
évének lejárta után a következő évre szóló számlát
automatikusan küldjük önnek. A számla
esedékessége előtt emailben értesítjük önt, így
amennyiben a továbbiakban nem tart igényt a
lapszámokra, írásban lemondhatja az előfizetést. A
Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

Cégadatok:

Jelentkező(k) adatai:

Cég neve*

Név, e-mail cím

Cég címe*

Beosztás

Cég adószáma*

Név, e-mail cím

Telefon*

Beosztás

Cég fő tevékenysége

Név, e-mail cím

Foglalkoztatottak száma  1-10  11–20

 21–50

 51–100  100 felett

Megrendelő neve, beosztása*

Beosztás

____________________________________________________
Dátum

Megrendelő e-mail címe*
A *-gal jelölt mezők kitöltése feltétele a megrendelés teljesítésének.

cégszerű aláírás

