
 

 

A KRS Ügyvédi Iroda, KRS Munkajogi Akadémia néven, havonta megrendezésre kerülő, 4 alkalomból álló, szakmai szeminárium sorozatot 

indít a foglalkoztatás területe iránt érdeklődő szakemberek, különösképpen a jogtanácsosok, in-house jogász munkatársak részére. A 

szemináriumok célja egy-egy munkajogi részterület, problémakör, gyakorlatorientált, probléma-megoldó feldolgozása, a mindennapi 

jogalkalmazás elősegítése, a rendezvény keretén belüli konzultációs lehetőséggel.  

Az egyes modulokat Dr. Kéri Ádám üzletágvezető ügyvéd, illetve az általa az adott területhez illeszkedően felkért, elismert szakemberek 

együttesen tartják. Bevonásra kerülnek így a munkaügyi, illetve munkavédelmi ellenőrzés felügyeletét, valamint a jogszabály előkészítést ellátó 

közigazgatási apparátus jeles képviselői, illetve a Kúria egyik elismert bírája is. A szemináriumok időtartama 120 perc, mely tartalmaz két 45 

perces előadást, valamint 30 perc interaktív beszélgetést is. A résztvevők a témához kapcsolódó kérdésüket megküldhetik előzetesen, vagy 

feltehetik a szeminárum során. 

KRS Munkajogi 

Akadémia 

Dátum Téma 

2016. december 06.  

 
9:00-11:00 

 

 

A munka- és pihenőidő szabályai, munkaidő-nyilvántartás 

A munka díjazása: alapbér, munkabér, pótlék átalány, távolléti díj, levonások stb. 

Előadó: Dr. Kéri Ádám, KRS Ügyvédi Iroda, üzletágvezető ügyvéd 

 

Munkaügyi ellenőrzés 

Előadó: Dr. Bakos József, főosztályvezető, NGM 

2017. Január 11. 

 
9:00-11:00 

Atipikus munkajogviszonyok: munkaerő-kölcsönzés, iskolaszövetkezet, egyszerűsített foglalkoztatás,  

több munkáltatós munkaszerződés, határozott idejű munkaviszony stb. 

Előadó: Dr. Kéri Ádám, KRS Ügyvédi Iroda, üzletágvezető ügyvéd 

 

Kiküldetés szabályai 

Előadó: Dr. Bodgál Ildikó, jogász, NGM 

2017. Február 7. 
 

9:00-11:00 

 

Munkaviszony létesítése és megszűntetése, munkaerő megtartása  

(felmondási tilalom kikötése, tanulmányi szerződés, versenytilalom, határozott idő buktatói stb.) 

Előadó: Dr. Kéri Ádám, KRS Ügyvédi Iroda, üzletágvezető ügyvéd 

 

Jogszerű és jogellenes munkaviszony megszűntetés 

Előadó: Dr. Tánczos Rita, bíró, Kúria 

2017. Március 7. 

 
9:00-11:00 

 

Munkavédelem a gyakorlatban: munkáltatói kötelezettségek, felelősségi körök (munkavállalók, anyag, stb.), 

munkavédelmi oktatás, munkavédelmi képviselő, kapcsolódó bírói gyakorlat stb. 

Előadó: Dr. Kéri Ádám, KRS Ügyvédi Iroda, üzletágvezető ügyvéd 
 

Hatósági jogalkalmazás a munkavédelem területén 

Előadók: Dr. Nesztinger Péter, főosztályvezető, NGM vagy Somlai Szilárd, Munkavédelmi szakérő, MÁV  

A szervezők programváltoztatás jogát fenntartják 



 

 

 

Kapcsolat 

 

KRS Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda 

1121 Budapest, Zugligeti út 41. 

Telefon: +36 1 275 2785 

Fax: +36 1 275 2784 

– 

 Részvételi feltételek: 

A 4 alkalomból álló szeminárium sorozaton történő részvétel díja 60.000,-Ft+Áfa, kettő vagy több személy jelentkezése esetén 48.000,-Ft+Áfa.  

Jelentkezni csak a teljes sorozatra lehet, de a részvétel cégen belül szabadon átruházható, tehát lehetőség van arra, hogy az egyes modulokon 

más-más, az adott szakterületért felelős kolléga vegyen részt.  

A részvételi díj tartalmazza: 

- szemináriumon történő részvételt (helyszín: KRS Ügyvédi Iroda, 1121 Bp., Zugligeti út 41.) 

- a szemináriumokon elhangzott előadások anyagának megküldését e-mailen (a regisztrált résztvevők az előadás anyagait akkor is 

megkapják elektronikus formában, ha az adott szemináriumon nem tudtak személyesen részt venni) 

- egyéni kérdésfeltevés lehetőségét előzetesen e-mailben vagy a szeminárium során 

Amennyiben a jelentkezési lapon hozzájárulnak, a résztvevők automatikusan megkapják a KRS Ügyvédi Iroda havonta megjelenő Hírmondóját, 

valamint a két havonta megjelenő Munkajogi Hírlevelét is. 

 

A jelentkezési lap letöltéséhez, kérjük kattintson ide: 

A programhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatónkat itt érheti el: 

 

Bármilyen további kérdés esetén kérjük keresse bizalommal Nagy Erikát a 06 1 275 2785 telefonszámon, vagy a nagy.erika@krs.hu e-mail címen. 

 

mailto:nagy.erika@krs.hu

