
Napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a gaz-

dasági társaságok életében a munkajogi kérdések, hi-

szen a társaságok, mint munkáltatók számára elenged-

hetetlen saját jogosultságaik és kötelezettségeik, illetve 

munkavállalóik munkaviszonyához, annak létesítésé-

hez és megszüntetéséhez kapcsolódó jogosultságok és 

kötelezettségek pontos ismerete.

A munkáltatók és munkavállalók jogviszonyát, jogaikat 

és kötelezettségeiket tartalmazó jogszabályok sokrétűek, 

összetettek, és néha ellentmondásosak, azonban a pro-

duktivitás, a kölcsönös megelégedettség és jogbiztonság 

érdekében mind munkáltatóként, mind munkavállalóként 

elengedhetetlen a jogviszony elemeinek pontos ismerete. 

Ebben nyújt Ügyfeleink részére napi szintű, folyamatos, il-

letve igény szerinti segítséget Ügyvédi Irodánk.

Mind a külföldi és magyar befektetők, mind a magyar

országi közép és nagyvállalatok, illetve multinacioná-

lis vállalatok magyarországi leányvállalatai, és emellett 

egyéni Ügyfelek részére is nyújtunk tanácsadást mun-

kaviszony létesítésével, annak tartalmával, valamint 

munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan, emel-

lett peres képviseletet is ellátunk mind munkáltatói, 

mind munkavállalói oldalon.

Munkajogi
Üzletág



Ügyvédi Irodánk Ügyfeleink hatékony működése, és 

munkajogi ismereteinek naprakésszé tétele érdekében 

az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Ügyfeleink részére:

•  munkaszerződések, vezetői munkaszerződések készítése

•  külföldiek magyarországi foglalkoztatásával kapcso-

latos tanácsadás, a szükséges engedélyek beszerzésé-

ben történő közreműködés

•  meglévő munkaszerződések véleményezése, módosí-

tási javaslatok tétele

•  közreműködés hatékony munkaszervezet, bérezési

rendszer és munkarend kialakításában

•  szervezeti és működési szabályzatok elkészítésében

történő közreműködés

•  kollektív szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokon

történő részvétel, szakszervezetekkel, üzemi tanács-

csal történő konzultációban segítségnyújtás

•  versenytilalmi megállapodások készítése, véleményezése

•  titoktartási megállapodások készítése, véleményezése

•  belső munkahelyi szabályzatok kidolgozása

•  munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatos tanácsadás

•  munkavédelmi kérdésekben történő segítségnyújtás

•  cafeteria rendszer és az ahhoz kapcsolódó szabályza-

tok kidolgozásában történő közreműködés

•  munkahelyi problémák, konfliktushelyzetek hatékony

megoldásával kapcsolatos segítségnyújtás

•  munkajogi felelősséggel kapcsolatos tanácsadás

•  munkaügyi jogviták békés úton történő megoldásá-

ban közreműködés

•  munkaviszony megszüntetésével (rendes, rendkívü-

li felmondás lehetősége, illetve közös megegyezés)

kapcsolatos tanácsadás, a szükséges dokumentumok

elkészítése

•  csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos tanács

adás, okiratszerkesztés

•  peres képviselet munkajogi perben

•  munkajogi jogutódlással kapcsolatos tanácsadás,

okiratszerkesztés

•  reorganizációval kapcsolatos munkajogi kérdésekben

történő segítségnyújtás
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