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SEGÍTSÉG A CSOMAGVÁLASZTÁSHOZ 
 
 
 
A csomagok kialakítása során a fokozatosság elvének szem előtt 
tartásával az egyre bővülő ismeretátadási módozat került előtérbe. 
Célunk, hogy a cégvezetők, munkáltatók alaposan ismerjék a 
munkajogi szabályokat, átlássák a szabályok összefüggéseit és 
alkalmazzák is azokat nap, mint nap a foglalkoztatás során.  
 
 
Start csomag:  

▪ 100 oldalas munkajogi tájékoztató a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény az (Mt.) legfontosabb szabályairól a 
hatékony tanulást segítő példákkal;  

▪ „Munkajogi 2 percesek” INFOlevelek, munkajogi helyzetek 
esetmegoldásokkal.  

 
 
Haladó csomag:  

▪ 100 oldalas munkajogi tájékoztató az Mt. legfontosabb 
szabályairól a hatékony tanulást segítő példákkal;  

▪ „Munkajogi 2 percesek” INFOlevelek, munkajogi helyzetek 
esetmegoldásokkal; 

▪ munkajogi iratminták; 
▪ 10 db előadás-videó és podcast, munkajogi helyzetek 

elemzése megoldással, magyarázattal, a hozzá tartozó 
szerkeszthető vázlattal és ppt-vel. 

 
 
PROFI csomag: 

▪ 100 oldalas munkajogi tájékoztató az Mt. legfontosabb 
szabályairól a hatékony tanulást segítő példákkal;  

▪ „Munkajogi 2 percesek”INFOlevelek, munkajogi helyzetek 
esetmegoldásokkal; 

▪ munkajogi iratminták; 
▪ 10 db előadás-videó és podcast, munkajogi helyzetek 

elemzése megoldással, magyarázattal, a hozzá tartozó 
szerkeszthető vázlattal és ppt-vel; 

▪ 60 perc egyéni konzultációs lehetőség munkajog témában; 
▪ 60 perc egyéni vezetői coaching. 
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...és most jöjjenek a JÓ HÍREK … 
 

▪ A csomagok hozzáférési ideje a megvásárlástól számított 12 
hónap, azaz egy év, így akkor fordít időt a tananyag 
elsajátítására, amikor ideje engedi, és olyan tempóban halad, 
ahogy egyéb elfoglaltságai azt lehetővé teszik. 
 

▪ Az oktatócsomagok célja, hogy használható és alkalmazható 
tudást kapjon munkajogi témában, amire Önnek és cégének a 
leginkább szüksége van. 
 

▪ Valljuk, hogy akkor tudja fejleszteni tudását, és bővíteni az 
ismereteit, ha több csatornán keresztül épül be a tudás, amit a 
kellő időben elő tud hívni, és mint biztos alapra tud építkezni. 
Az információ átadása írott formában megjelenő anyag 
olvasásával, előadás-videók nézésével, podcastok 
hallgatásával és szóbeli konzultációval történik. Csomagjaink 
közül válassza azt, amelyik Önnek és csapatának a 
legmegfelelőbb. 

 
▪ A megvásárlás időpontjában már 4 előadás-videóhoz, 

podcast-hoz van hozzáférési lehetősége, a többi 6 előadás-
videó, podcast folyamatosan kerül feltöltésre; nincs 
jelentősége, hogy mikor vásárolja meg a csomagot, nem fog 
lemaradni semmiről, mert minden esetben 12 hónapig van 
lehetősége a termékek elérésére. Sőt! Csomagváltás esetén a 
12 hónap újraindul! 
 

▪ Fontos tudnivaló, hogy a jogszabályváltozásokat a csomag 
tartalma is követi. Minden esetben a hatályos jogi 
szabályozásnak megfelelő oktatóanyag áll az Ön 
rendelkezésére. A hatékony jogszabálykövetést indokolja, 
hogy a csomagok megvásárlásának időpontjában nincs 
feltöltve valamennyi videó, podcast vagy „Munkajogi 2 
percesek” INFOlevél stb., melynek oka az oktató anyag 
tartalmának a maradéktalan megfelelése a hatályos jogi 
szabályozásnak. Ilyen „várható” szabályozás az otthoni 
munkavégzés, a home office-ban történő munkavégzés 
pontosabb, részletesebb szabályozása, melyet jelenleg az Mt. 
196-197. §-ai szabályoznak. Így tehát ha valamely tananyag 
tartalmát a jogi szabályozás érinti, akkor már a módosult 
tartalommal érhető el a csomag tartalma. A 
jogszabálykövetést mielőbb igyekszünk a tanagyokban is 
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átvezetni és újonnan elérhetővé tenni. Minden újonnan 
megjelenő előadás-videó, podcast, INFOlevél megjelenéséről 
e-mailben értesítjük.  
 

▪ Minden előadáshoz „word” szerkeszthető formában rövid 
vázlat és ppt. is tartozik, hogy a jegyzetelés helyett tudja az 
előadást nézni vagy a podcastot hallgatni.  

 
▪ A 100 oldalas munkajogi összefoglaló és a „Munkajogi 2 

percesek” INFOlevelek pdf. formátumban elérhetők. 
 

▪ A „Munkajogi 2 percesek” INFOlevelek sorszámozva vannak 
001 számozással kezdődően, célszerű azokat a számozás 
sorrendjében megismerni. A nem a sorszámozás alapján 
történő megismerés akadályozhatja a tananyag könnyebb 
megértését, hatékony elsajátítását. 
 

▪ A munkajogi iratminták „word” szerkeszthető formában 
elérhetők. A mintákban magyarázat található választható 
lehetőségekkel. Az iratmintában a pirossal feltüntetett szöveg 
módosítást vagy törlést igényel a nyilatkozattevő szándéka 
szerint.  
 

▪ Ha visszacsatolásra, megerősítésre van szüksége, élhet az 
egyéni konzultációs lehetőségekkel (munkajogi és vezetői 
ismeretek témában), melyet a PROFI csomag tartalmaz. 
 

▪ A PROFI csomagba tartozó egyéni munkajogi konzultáció 60 
perc. Az egyéni munkajogi konzultációs 60 perc keretidőt–
választása szerint megbontva–2 alkalommal is felhasználhatja, 
a csomagvásárlástól számított egy éven belül. 
 

▪ A 60 perces egyéni vezetői coaching lehetőségét a csomag 
megvásárlásától számítottan szintén 1 évig bármikor 
felhasználhatja. 

 
▪ Az egyéni munkajogi konzultációk alkalmával dr. Papp Anett 

munkaügyi szakjogász fogja segíteni a tanulás folyamatát, aki 
több mint 15 éves munkajogi és közel 3 éves munkaügyi 
ügyszakos bírói ítélkezési gyakorlattal rendelkezik. 
 

▪ A vezetői coaching konzultációk Birkás Ágnes okleveles 
emberi erőforrás és karriertanácsadó, vezetői coachnál 
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vehetőek igénybe, aki több mint 15 éves szakirányú 
gyakorlattal (különböző HR területeken szerzett 
munkatapasztalattal, valamint a HVG Állásbörze és a JOB4me 
Virtuális Állásbörze állandó tanácsadó partnereként) segíti az 
Ön munkáját.   
 

▪ Az egyéni konzultációs időpontok foglalása esetén célszerű 
kérdéseit, megbeszélendő problémáját röviden összefoglalni, 
hogy a rendelkezésére álló keretidejét hatékonyan fel tudja 
használni. Ne feledje, a munkajogi konzultációs keretidő 
legfeljebb 2 részre bontható! 

 
▪ Fontos! Ha Start vagy Haladó csomaggal már rendelkezik, 

akkor lehetősége nyílik csomagváltásra a két csomagár 
különbözetének a megfizetésével. Az új csomagra való áttérés 
időpontjától a 12 hónap csomagelérés lehetősége újraindul. 
PROFI csomagról Haladó vagy Start csomagra vagy Haladó 
csomagról Start csomagra való váltásra nincs lehetőség. 
 
 

 

Amennyiben nem döntötte el, hogy Önnek és cégének 

melyik csomag a legmegfelelőbb, kérjen segítséget a 

weboldalon található elérhetőségek valamelyikén, hogy a 

legmegfelelőbb döntést tudjon hozni! 

 
 
 


