MEGRENDELŐLAP
A munkaviszony megszüntetése a versenyszférában és a közszférában
Ízelítő a kiadvány tartalmából:
•

-

•

-

Foglalkoztatási jogviszony létesítése
Munkaszerződés/közszolgálati foglalkoztatási szerződés
teljesítése
Munkaköri leírás készítése
Munkaügyi kapcsolatok
A munka díjazása

•

-

Munkáltató jogutód nélküli megszűnése
Munkaszerződésben meghatározott idő lejárta
Megszűnési esetek a bírói gyakorlat alapján

•

Közös megegyezés
Munkáltatói és munkavállalói felmondás, lemondás
Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás, lemondás
Határozott idejű munkaviszony azonnali felmondása

-

-

Azonnali hatályú felmondás/felmentés kötelezettségszegés
vagy súlyos gondatlanság miatt
Azonnali hatályú felmondás magatartási problémák miatt
Munkavállalót megillető járandóságok
Jogvita azonnali hatályú felmondás esetén

Mi a teendő munkaügyi vita esetén?
-

Munkajogi igény érvényesítése
Keresetindítási határidő
Kollektív munkaügyi vita
Jogviszony jellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Szerkeszthető iratminták

Melyek a felmondásra/felmentésre vonatkozó szabályok?
-

Az érintett munkavállalók köre
Munkáltató kötelezettségei a munkavállalók képviselői, az
érintett munkavállalók és az állami foglakoztatási szerv felé

Mik az indokoláshoz kötött azonnali hatályú
felmondás/felmentés szabályai?

Hogyan szüntethető meg a munkaviszony/közszolgálati
jogviszony?
-

•

Hogyan hajtható végre a csoportos létszámcsökkentés?

Melyek a munkaviszony/közszolgálati jogviszony
megszűnésének formái?
-

•

•

Mik a munkaviszonyra/közszolgálati jogviszonyra
vonatkozó szabályok?

A felmondás/felmentés indokolása határozott és határozatlan
idejű jogviszony esetén
Felmondási/felmentési tilalmak és korlátozások
A felmondási/felmentési időre vonatkozó előírások
Végkielégítés megállapítása és kifizetése

•
•
•
•
•

Munkaszerződések/közszolgálati szerződések
Munkaköri leírásminták
Iratminták munkáltatói és munkavállalói felmondáshoz/felmentéshez
Iratminta közös megegyezéssel történő jogviszony-megszüntetéshez
Iratminta csoportos létszámleépítéshez
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Aláírás

Adatkezelési hozzájárulás
[
] Igen, 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 e-mailben a forum-media@forum-media.hu e-mail címen, telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen vagy postai úton a Forum
Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91. címre küldött lemondási kérelem útján.
Megrendelését az az alapján kiállított átutalásos számlával igazoljuk vissza. Termékünket a számlával együtt szállítjuk ki a megadott címre. A fizetés módja: banki átutalás. A
Kiadó fenntartja a jogot, hogy a megrendelő részére automatikusan számlázza és küldje a termék frissítését, bővítését. Az aktualizáló szolgáltatás a megrendelő írásos
nyilatkozatával megszüntethető. A Kiadó a tartalmi változtatás jogát fenntartja. Megrendelésével Ön elfogadja a Forum Média Kiadó Kft. Általános Szerződési Feltételeit:
www.forum-media.hu.

