
Időszerű kérdések  
a munkajogi gyakorlatban – szeminárium
A munkaviszony megszüntetése, a kártérítési felelősség,  
a munka- és pihenőidő és a vezetők jogállása aktualitásai, konzultációs lehetőséggel

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Időpont: 2015. október 20., 9.00 óra

Délelőtti előaDó: pál lAjos
ügyvéd, az új Mt. kodifikációját előkészítő szakmai bizottság korábbi tagja, 
A Munka Törvénykönyvének magyarázata c. könyv társszerzője

10.00–11.15 Munka- és pihenőidő
a munka- és pihenőidőre vonatkozó törvényi rendelkezések gyakorlati alkalmazása mindig vet fel értelmezési 
kérdéseket. a törvény hatálybalépése óta jelentős gyakorlati tapasztalat halmozódott fel. az előadásban kitérünk 
többek között a kötetlen és rugalmas munkarend, a munkaidőkeret, az elszámolási időszak alkalmazásának prob-
lémáira.

11.15–12.30 Vezetők jogállása
az új Mt. és az új Ptk. hatálybalépése jelentősen módosította a vezetők és vezető tisztségviselők jogállását.  
a hatálybalépés óta eltelt idő gyakorlati tanulságait elemezzük, így többek között, hogy mi a különbség a vezető 
társasági és munkajogi jogállása között, mit is jelent a tisztségviselő egyetemleges felelőssége.

12.30–13.30 Meleg büféebéd

Délutáni előaDó: lőrIncz GyörGy
ügyvéd, az új Mt. kodifikációját előkészítő szakmai bizottság korábbi tagja,  
A Munka Törvénykönyvének magyarázata c. könyv társszerzője

13.30–14.45 A munkaviszony megszüntetése
a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja áttekintette a munkáltatói felmondásokkal kapcsolatos bírói gyakorlatot. 
Számos kérdésben új megközelítés, új elbírálás igényét fogalmazta meg. Olyan kérdésekre is kitért, hogy miként 
kell a felmondás világosságát megítélni vagy van-e lehetőség ún. negatív minőségi cserére. Folyamatosan fejlő-
dik a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos joggyakorlat is.

14.45–16.00 Kártérítési felelősség
a kártérítési felelősség egyfajta reneszánsza érzékelhető a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkez-
ményének új szabályozása kapcsán. ennek részleteire, a sajátos számítási módokra is kitér az előadás.

9.00–10.00 regisztráció, reggeli kávé

részVételI díj: 
• 22 000 Ft (/fő áfával, vendéglátással)
•  26 000 Ft (/fő áfával, vendéglátással és A Munka Törvénykönyvének magyarázata c. kötet második kiadása)

Jelentkezését leadhatja
a www.hvgorac.hu weboldalon, a szeminarium@hvgorac.hu e-mail címen vagy a (36 1) 349-7600 faxszámon.  
telefon: (36 1) 340-2304, 340-2305


