
AKTUÁLIS MUNKAJOGI  
KÉRDÉSEK ÉS MEGOLDÁSOK

               

9.00–10.00 Regisztráció, reggeli kávé

Délelőtti előadó: Pál Lajos
Pál Lajos ügyvéd, az új Mt. kodifikációját 
előkészítő szakmai bizottság korábbi tagja, 
A Munka Törvénykönyvének magyarázata 
c. könyv társszerzője.
Rendszeresen oktat, illetve tart előadáso-
kat konferenciákon, különböző oktatási in-
tézményekben Magyarországon és német 
nyelvterületen. Szerzője, szerzőtársa több 
munkajogi szakcikknek, szakkönyvnek, illetve 
kommentárnak.

10.00–11.15 
Munka- és pihenőidő

 A munkaidő dogmatikai kérdései – fogalmi  
    tisztázások

 A munkaidő beosztással kapcsolatos alapvető  
    problémák

• Kötött, rugalmas, kötetlen munkarend 
• Működési rend vs. munkarend
• Munkaidőkeret vs. elszámolási időszak
• Heti pihenőnap vs. heti pihenőidő
• Munkavégzés vasárnap és munkaszüneti napon
• Munkaközi szünet
• A szabadság kiadása és díjazása

11.15–12.30 
Díjazás, vezetők jogállása

 A munka díjazása
• A bérpótlékok problémája
• A munkaszüneti nap és díjazása
• Levonás és beszámítás a munkabérrel kapcsolatban

 A vezetők jogállásával kapcsolatos kérdések

12.30–13.30 Meleg büféebéd

Délutáni előadó: Lőrincz György
Lőrincz György ügyvéd, az új Mt. kodifiká-
cióját előkészítő szakmai bizottság korábbi 
tagja, A Munka Törvénykönyvének magya-
rázata c. könyv társszerzője.
Ügyvédként elsősorban munkajogi tanács-
adással, munkaügyi perek vitelével foglalko-
zik. A munkajog tárgykörében több kézikönyv, 
szakcikk szerzője, illetve társszerzője.

13.30–14.45 
A munkaviszony megszűntetése az újabb 
bírói gyakorlatban

•  Az egyenlő bánásmód követelménye
•  Sérelemdíj a munkaviszonyban
• A munkaviszony megszüntetése, különös tekintet-

tel a munkáltatói felmondásokra
• A jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkö-

vetkezményei

14.45–16.00 
Munkajogi kártérítés

•  Kártérítési felelősség
•  Az ellenőrzési kör bírói értelmezése
•  Versenytilalmi megállapodás és annak megszegése
•  Munkajogi viták

PROGRAM

Jelentkezését leadhatja:
• a www.hvgorac.hu Szeminárium aloldalán,
• a szeminarium@hvgorac.hu e-mail címen vagy
• a (36 1) 349-7600-as faxszámon.

* A kötet listaára 9000 Ft, megjelenése: 2016. 
szeptember 5. A szemináriumon részt vevőknek  
a könyvet a megjelenését követően postázzuk el.  
A részvételi díj tartalmazza a postaköltséget is.

HELYSZÍN: Hotel Hungaria City Center,  
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

IDŐPONT: 2016. október 4.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
  szeminárium vendéglátással: 22 000 Ft
  szeminárium vendéglátással és A Munka Törvénykönyvének  

magyarázata c. kötet harmadik kiadása (CD-melléklettel) 29 000 Ft*

Középpontban a bírósági gyakorlat legújabb fejleményei  
és a június 7-i Mt.-módosítás


