Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret alkalmazásának gyakorlati
kérdései!
Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók és közalkalmazottak esetében
Dr. Böszörményi Judit munkajogásszal
Témakörök:

• Munkarend meghatározása, munkaidő-beosztás

• Munkaszerződés szerinti munkaidő (napi munkaidő), beosztás szerinti napi munkaidő összefüggése, beosztás
szerinti napi és heti munkaidő korlátai, utazási időre vonatkozó hazai szabályok és az uniós gyakorlat, munkaközi
szünet, pihenőnapok, pihenőidők biztosítása

• Egyes munkarendekre vonatkozó szabályok: rendeltetése folytán az év minden napján működő munkakör vagy
munkáltató, idényjellegű, megszakítás nélküli, többműszakos tevékenység, készenléti jellegű munkakör, Kereskedelmi
törvény hatálya alá tartozó tevékenység, kötetlen munkarend

• Vasárnapi, munkaszüneti napi munkavégzés, rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét elrendelése

• Különleges munkavállalói csoportokra vonatkozó szabályok

• Egyenlőtlen munkaidő-beosztás és a munkaidőkeret meghatározása (munkaidőkeret tartama, tájékoztatási
kötelezettség, teljesítendő munkaidő meghatározása)

• Munkaidő nyilvántartására vonatkozó szabályok, jelenléti ív és egyéb nyilvántartások

• Munkaidőkeret elszámolása (teljesítendő, teljesített munkaidő, távollétek), havidíjas, óradíjas munkavállaló,
szabadság, betegszabadság (napban, órában történő nyilvántartás)

• Díjazás megállapítása: munkabér és arányos részének megállapítása, távolléti díjra jogosultság és számítása
(alapjául szolgáló elemek, esedékessége, bérpótlékok figyelembe vétele), rendkívüli munkavégzés, munkaszüneti
napi, vasárnapi munkavégzés díjazása, műszakpótlék, éjszakai pótlék, ügyelet, készenlét díjazása, elszámolás a
munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

• Konzultációs lehetőség! Tegye fel kapcsolódó kérdéseit és kerülje el a drasztikusan szaporodó munkaügyi pereket
és azok jogkövetkezményeit!

Előadó: Dr. Böszörményi Judit munkajogász
Helyszín: Alma Mater Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. (BEJÁRAT: SZEMERE UTCA
FELŐL). Megtekintés Google térképen: ITT

Időpont: 2016. szeptember 13. (kedd) 10:00 – 15:00, regisztráció 9:30-tól
A rendezvény LÉTSZÁMKORLÁTOS, jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudunk elfogadni, a maximális
résztvevői létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül! Jelentkezési határidő: 2016.
szeptember 8.

Részvételi díj: 22.900,- Ft + ÁFA / fő . A részvételi díj tartalmazza az információs anyag, a kávészünetek és a
szendvics ebéd költségét is! A rendezvényen nyújtott étel-ital ellátás után fizetendő közterheket a Szakmai
Konferenciaszervező Kft. nem vállalja át.

Jelentkezés: honlapunkon keresztül közvetlen regisztrációval ITT vagy a honlapról letölthető jelentkezési lap
kitöltésével és a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címre történő megküldésével.

Bízunk benne, hogy szakmai rendezvényünk programja elnyeri tetszését, és a hallgatóság soraiban köszönthetjük Önt,
illetve kedves Kollégáit! Kérdései, kérései esetén, állunk rendelkezésére!
Szakmai Konferenciaszervező Kft.
Kövessen bennünket a Facebook-on: facebook.com/szakkonferencia
Honlap: http://szakkonferencia.hu/
Mobil: +36 30 195 2826; Fax: +36 1 700 2882
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-82423/2015.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

