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- BEMUTATKOZÁS -  

 

 
Az irodavezető ügyvéd, dr. Mayer Balázs 2002-en végzett a 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
jogász szak, nappali tagozat „cum laude” minősítéssel. 
2002. és 2007. között a Vám- és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnokságán dolgozott jogi előadóként, majd 2006-tól 
jogtanácsosként. Ennek során jellemzően munkaügyi, 
illetőleg közigazgatási perekben, illetőleg eseti jelleggel 
kártérítési és szerződésen alapuló követelések kapcsán a 
Vám- és Pénzügyőrség perbeli képviseletét látta el.  
 
Az irodavezető ügyvéd 2007. június 11. napján alapította meg saját ügyvédi irodáját, mely jelenleg a 
DRD Ügyvédi Társulás tagja.  Tevékenységét elsősorban a munkajog, biztosítási jog, a jövedéki- és 
vámjog területén fejti ki. Az Iroda által ellátott ügyek között e speciális szakterületek mellett a 
klasszikus polgári és társasági jog is rendszeresen előfordul.  
 

- MUNKAJOGI SZAKTERÜLET - 
 
Az irodavezető ügyvéd a munkajog szakterületen több,  mint 10 éves gyakorlattal rendelkezik. 
 
1. Az irodavezető ügyvéd az államigazgatásban eltöltött időszakban részt vett egy jelentős számú 
munkavállalót érintő átszervezésben és személyzeti racionalizálásban. Ennek során feladata volt a 
teljes folyamat jogi támogatása, az individuális és kollektív intézkedések és munkajogi szabályok 
összhangjának megteremtése, a munkaügyi jogviták kezelése, végül pedig az átszervezésből eredő 
munkaügyi perekben a jogi képviselet ellátása.  
 
2. Az elmúlt években az iroda gazdaságilag jelentős építőipari cégek, nemzetközi fuvarozási cégek, 
illetőleg a gazdaság más jelentős szereplői részére végez munkajogi tanácsadást. A cégek a napi szinten 
felmerülő munkajogi problémák, jogi kérdések megválaszolásában, illetőleg a munkáltatók és a 
munkavállalók között létrejövő kollektív szerződések előkészítésében kérik az iroda segítségét. 
 
3. Az iroda szintén jelentős tapasztalattal rendelkezik a kollektív munkajog területén, hiszen 
rendszeresen végez jogi tanácsadást szakszervezetek és szakszervezeti szövetségek részére.  
 
4. Az iroda egyúttal az individuális munkajog területén, a hozzá forduló munkavállalók egyedi 
ügyeiben is jogi tanácsadást végez. A felmerült jogviták során elsődlegesen az ügyek békés, peren 
kívüli elintézését szorgalmazza, ennek meghiúsulása esetén pedig ellátja a munkavállalók/munkáltatók 
peres képviseletét. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
E több éves folyamat során az iroda részletesen megismerte a munkajog világát, mind az individuális, 
mind pedig a kollektív munkajog fő és ágazati szabályait és nem utolsósorban a munkaügyi perjogot, a 
munkaügyi bíróságok gyakorlatát. Ennek során az Iroda mind munkáltatói, mind munkajogi 
képviseletet ellát elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi feladatokkal: 
 

- munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos iratok előkészítése, véleményezése 
(felmondás/azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés) 

- kollektív szerződések véleményezése, előkészítése 
- felperesi, alperesi jogi képviselet ellátása 
- jogi állásfoglalások egyedi munkajogi ügyekben  
- munkaszerződések készítése, előkészítése 

 
Az irodavezető ügyvéd 2011. óta rendelkezik munkajogi szakjogász képesítéssel is.  
 
 
 
Az iroda egyre bővülő ügyfélköre miatt 2013. óta dr. Bakos 
Judit alkalmazott ügyvéd segíti az iroda munkajogi 
szakterületének munkáját.  
 
 
 


