Jogszerű munkáltatói felmondás
és a munkaviszony megszüntetésének további esetei
Online képzés szerkeszthető iratmintákkal, kitöltési útmutatóval és jogesetekkel
Az összes lecke és iratminta
azonnal elérhető.

Online

Kivonat a szerkeszthető iratminták tartalmából
 Azonnali hatályú munkáltatói/munkavállalói felmondás
 Csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntés
bejelentése
 Értesítés határozott idejű munkaviszony megszűnéséről
 Felmentés öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt
 Határozott idejű munkaviszony munkavállalói
felmondása
 Munkáltatói felmondás
 Munkaviszony közös megegyezéssel való
megszüntetéssel
 Próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés
 Felmentési dokumentumok, pl.: egészségügyi
alkalmatlanság miatt, öregségi teljes nyugdíj
igénybevétele céljából
 Különböző munkaszerződés típusok, pl.: távmunkához,
eltérő foglalkoztatás elrendelése esetén vagy munkakör
megosztására
 Egyéb, munkavégzéssel kapcsolatos iratminták, pl.:
kirendelés másik munkáltatóhoz, munkaidőnyilvántartás munkaidőkeretre
Kivonat a leckék tartalmából
 A munkaviszony megszűnése, megszüntetése,
eljárások
 Azonnali hatályú felmondás rendkívüli felmondás
helyett
 A jogellenes munkaviszony-megszüntetés
jogkövetkezményei
 Jogutódlás, csoportos létszámcsökkentés,
végkielégítés

dr. Palotay Pálma
munkajogi szakjogász

A képzés listaára: 39.900 Ft+áfa
Munkajog szaklap előfizetéssel: 77.420 Ft+áfa
KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK
Csoportos jelentkezési akció*:
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén
5%, 3 fő esetén 10%, 4 vagy annál több jelentkező esetén
15% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.
10% mikrokedvezmény*
Mikrovállalkozásoknak,
egyéni
vállalkozóknak
és
magánszemélyeknek 10% kedvezmény. Ehhez a
megrendelés során a MIKRO10 kuponkódot kell
megadnia.
FAM tagoknak a részvétel ingyenes!
A Fórum Akadémia Membership tagoknak a részvétel
ingyenes. További részletekéért látogassa meg a
www.forumakademia.hu weboldalt!
*A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező
számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díjról szóló átutalásos
számlánkkal igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás jogát
fenntartja.

fővel jelentkezem a Jogszerű munkáltatói felmondás és a munkaviszony
megszüntetésének további esetei c. képzésre!
Igen,

Igen, kérem a Munkajog szaklap éves előfizetését is.
Jelentkezési lap (A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés érvényességéhez!):
*Cég neve, címe
*Cég adószáma, fő tevékenysége

*Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
Dátum

Aláírás

(8380)
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 emailben a forum-media@forummedia.hu e-mail címen, telefonon a (1) 2732090-es elérhetőségen, vagy postai úton, a
1139 Budapest, Váci út 91. címre küldött
levélben.
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