
Az alábbiakban a XVII. Magyar Munkajogi Konferencián történő online részvételhez szükséges 
információkat osztjuk meg önnel.

A konferenciát a Microsoft Teams platformon keresztül, élő eseményként közvetítjük.

A közvetítés folyamatos lesz, vagyis az előadások közti szünetekben sem szakítjuk meg az eseményt. 
Ön ezen idő alatt kiléphet a konferenciából, majd ugyanazon linket használva visszacsatlakozhat 
abba. Amennyiben azonban a részvétellel kreditpontot kíván szerezni, ügyeljen arra,  
hogy az előadások teljes ideje alatt be legyen jelentkezve a Teams-esemény felületére.

AMENNYIBEN NEM KÍVÁN KREDITPONTOT SZEREZNI,  
a levél végén található linkre kattintva akár vendégként, anonim módon is csatlakozhat  
az eseményhez.

AMENNYIBEN KREDITPONTOT KÍVÁN SZEREZNI,  
kérem, figyelmesen olvassa el és kövesse az alábbi instrukciókat!

Ahhoz, hogy az online részvétel során kreditpontot szerezzen, elengedhetetlen, hogy a Teams 
rendszerében azonosítani tudjuk önt, és az eseményre való be- és kilépését a Kamara elvárásainak 
megfelelően naplózni tudjuk. A megfelelő Teams-fiók használata biztosítja a naplózás  
és az azonosíthatóság feltételeit, amelyek elengedhetetlen feltételei a kreditpont megszerzéséről 
szóló igazolás kiállításának. A feltételek nem teljesülése esetén a kreditpont megszerzését nem 
tudjuk a Kamara elvárásainak megfelelően igazolni, azaz a kreditpont megszerzését nem tudjuk 
biztosítani!

•  Amennyiben már rendelkezik Teams-fiókkal, kérjük, ellenőrizze, hogy azzal az e-mail-címmel 
regisztrált a konferenciára, amelyhez a Teams-fiókja kapcsolódik (ez egyetemi oktatók körében 
például gyakorta a Neptun-hozzáféréshez, nem pedig a levelezőrendszerben használt e-mail-cím). 
Ha a regisztrációkor megadott e-mail-címe eltér e Teamsben használt címtől, kérjük,  
a Teams-fiókjához kapcsolódó címet küldje el kolléganőnknek e-mailben  
az andrea.takacs@wolterskluwer.com-ra!

•  Amennyiben még nem rendelkezik Teams-fiókkal, kérjük, az alábbi linken elérhető tájékoztatót 
követve hozza létre Microsoft Teams felhasználói fiókját! A fiók létrehozásában 2020. október 12-én 
és 13-án 9 és 17 óra között a Wolters Kluwer Hungary HelpDesk-munkatársainak segítségét kérheti  
a tájékoztatóban leírtak szerint. Tájékoztató >>

Tisztelt résztvevő! 

Mert fontos, hogy jól döntsön!
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Fontos, hogy az esemény kezdetekor azonosítható módon csatlakozzon a közvetítéshez!

Akár az asztali alkalmazás használatát, akár a webes megtekintést választja, mindenképp  
a megadott fiókjával bejelentkezve tekintse meg az élő közvetítést, és semmi esetre se válassza 
a névtelen bekapcsolódást, mert ezzel lehetetlenné teszi, hogy a fent leírtaknak megfelelően 
igazoljuk a részvételét!

A kreditpont-igazoláshoz a fentieken túl szükséges egy adatlap kitöltése is, amelyben  
a kamarai nyilvántartás szerinti adatait szükséges egyeztetnünk önnel. Kérjük, töltse ki,  
és küldje el az adatlapon megadott e-mail-címre! Adatlap >>

LINK AZ ÉLŐ ESEMÉNYHEZ:  
Csatlakozom a konferenciához >>

Köszönjük, hogy jelentkezett a XVII. Magyar Munkajogi Konferenciára, találkozunk  
2020. október 14-én!

XVII. Magyar Munkajogi Konferencia, 2020. október 14.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése adódik, HelpDeskünk a +36 (1) 464-5656 telefonszámon 
rendelkezésére áll!
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