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    Munkajog 

 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tekintettel a hazánkban is megjelent, és jelenleg egyre növekvő számú koronavírusos 
megbetegedésekre, jelen rendkívüli hírlevelünkben összeállítottuk a járványügyi helyzetre vonatkozó, 
munkajogi szempontból legfontosabb tudnivalókat. Összeállításunk a leggyakrabban felmerülő 
kérdéseket válaszolja meg. Az egyes munkáltatók speciális helyzete, továbbá a munkavállalóik 
esetleges speciális státusza (különösen: várandósság, életkor, munkakör, munkaszerződés időtartama) 
e tekintetben minden esetben további vizsgálatot igényel annak érdekében, hogy a konkrét helyzetre a 
legpontosabb értékelést és válaszokat tudjuk adni. Kérjük, ezt a szempontot is mérlegelve kezeljék az 
alábbi összeállításunkat. 
 
 
Összegzés: 
 
A munkáltató az őt terhelő foglalkoztatási kötelezettség alól csak kivételes esetben mentesülhet: ezt 
elháríthatatlan külső oknak nevezi a jogszabály. Jelen állás szerint – mivel kijárási tilalom nincsen 
elrendelve – ez alól a munkáltató nem mentesül. Kulcsfontosságú kérdés az egészséges és biztonságos 
munkakörnyezet megteremtése, amely szintén munkáltatói feladat: biztosítani kell megfelelő fertőtlenítő 
szerek elérését a munkavégzés helyén, a munkavállalók lehetőség szerinti elkülönítését, a home office 
munkavégzést, továbbá rendszeres és naprakész tájékoztatást kell nyújtani a munkavállalók számára. 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés körében a munkavállalót is kötelezettségek terhelik: 
bejelentés, betegség észlelése esetén orvos, illetve kórház felkeresése. Különböző megítélés alá esik 
a munkavállaló privát, illetve munkaviszonyához köthető utazásainak szervezése, valamint adott 
esetben lemondása. Az otthoni munkavégzés megfelelő feltételeinek biztosítása munkáltatói 
kötelezettség. Ami a szabadságok kivételét illeti, a munkavállaló csak meghatározott mennyiségű 
szabadságnapjaival rendelkezhet, a munkáltatónak joga van a szabadságnapok többségét saját 
mérlegelési jogkörében eljárva (egyeztetve a munkavállalóval) egyoldalúan kiadni a törvényi 
korlátozásokat figyelembe véve. A munkavállaló nem küldhető egyoldalúan fizetés nélküli szabadságra, 
ehhez a hozzájárulása elengedhetetlen. Önkéntes karanténba vonulás esetén a legfontosabb szempont 
a méltánylást érdemlő körülmények (pl. gyermekeit egyedül nevelő szülő helyzete) gondos mérlegelése. 
A 15:00 órakor bezárandó munkahelyek esetében a feladatok átcsoportosítására és más részfeladatok 
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kiosztása során a munkáltató megvalósítja foglalkoztatási kötelezettségét, ez alóli kivételek, amikor 
mindezek fogalmilag kizártak (pl. színészek, zenekari tagok stb.). A munkaviszony megszüntetése 
esetében jelen speciális helyzetben különösen körültekintően kell eljárnia a munkáltatónak. Javasoljuk 
a felek fokozott együttműködését annak érdekében, hogy sikerüljön olyan megoldást találni, amely mind 
munkáltatói, mind munkavállalói oldalról elfogadható, és amely a munkahely megőrzését, illetve a 
munkaviszony fenntartását prioritásként kezeli. 
 
 
1. A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége elháríthatatlan külső ok esetében 

 
A munkáltatót a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint a munkavállaló foglalkoztatási 
kötelezettsége terheli; a munkaviszony egyik fő jellemzője, hogy a foglalkoztatási kockázatokat 
alapvetően a munkáltató viseli. Ennek egyik megjelenési formája az, hogy a munkáltató olyan 
esetekben is köteles bért fizetni a munkavállalónak, amikor a foglalkoztatási kötelezettségének 
nem tesz eleget, és emiatt a munkavállaló nem végez munkát. Az Mt. 146. § (1) bekezdése alapján 
abban az esetben tehát, ha a munkavállaló e foglalkoztatási kötelezettségnek nem tesz eleget, 
alapbér illeti meg; a 147. § értelmében pedig a munkavállalót ezen felül bérpótlék is megilleti, ha a 
munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra lett volna jogosult. Kivétel ez alól, ha a munkáltató 
elháríthatatlan külső ok miatt nem tud eleget tenni foglalkoztatási kötelezettségének: ez azt jelenti, 
hogy amennyiben az elháríthatatlan külső ok feltételei egyértelműen fennállnak, a munkáltató 
mentesül foglalkoztatási kötelezettsége alól (hiszen a munkavégzés lehetetlenült); ekkor tehát nem 
kell alapbért fizetnie a munkavállalójának.  

 
Elháríthatatlan külső ok csak a munkáltató ellenőrzési körén kívül eső ok lehet, ilyen például a vis 
maior (pl. tűzvész, árvíz, földrengés), vagy más külső erők behatása. Ez olyan ok lehet tehát, 
amelyre a munkáltatónak semmilyen, sem közvetlen, sem közvetett ráhatása nincs, és amely a 
tudomány és technika adott szintje mellett egyáltalán nem elhárítható. A külső ok objektív tartalmú, 
nem függ a munkáltató jó- vagy rosszhiszeműségétől, azonban annak megállapítása 
szempontjából, hogy a külső ok elháríthatatlan volt-e, figyelembe kell venni a munkáltatónak az ok 
bekövetkeztét megelőző magatartását, valamint általában annak a helyzetnek a kialakulására 
vezető valamennyi tényezőt, amelyben az esemény bekövetkezett. A munkavégzés objektív 
okokból bekövetkező lehetetlenülése tehát csak szűk körben állapítható meg. 

 
A jelenlegi helyzetre vetítve az elháríthatatlan külső ok fogalmat és a munkavégzés 
lehetetlenülését, a munkáltató abban az esetben hivatkozhatna erre, ha például kijárási tilalmat 
vezetnének be (mint ahogyan Európa több országában már ez megjelent és a szabályszegőket 
szabálysértési eljárás, súlyosabb esetekben büntetőeljárás alá vonhatják) és a munkavállaló a 
munkaköréből adódóan képtelen a kijárási tilalom során elvégezni a munkáját, továbbá a 
munkáltató nem is tudja biztosítani azt, hogy pl. home office munkavégzés során végezze el a 
munkáját a munkavállalója. Ilyen esetek lehetnek különösen, ha a munkavállaló fuvarozási, 
személyszállítási tevékenységet végez. 

 
Azok, a munkáltató működéséhez képest külső okok, amelyek a munkáltatótól az adott helyzetben 
általában elvárhatóan gondos magatartás mellett elháríthatók, nem eredményezhetik tehát a 
munkáltató mentesülését az állásidőre járó alapbér megfizetésének kötelezettsége alól. A 
munkáltató működési körében felmerülő okok pedig általában nem lehetnek ilyenek, hiszen ezekre 
az okokra a munkáltatónak hatása, befolyása van (például a munkaszervezés alakításával, illetve 
megváltoztatásával). E téren gyakori megoldás a home office bevezetése, mivel ennek 
segítségével a munkáltató képes oly módon átszervezni a munkavégzés menetét, hogy – 
foglalkoztatási kötelezettségének továbbra is eleget téve – a munkavállalóit megfelelő módon lássa 
el otthonról elvégezhető feladatokkal.  
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2. Egészséges és biztonságos munkakörülmények 

Az Mt. a 97. § (1) bekezdésében rögzíti, hogy a munkáltató a munkaidőt az egészséges és 
biztonságos munkavégzés követelményére figyelemmel szervezi meg. E tág fogalmak tartalma a 
bírósági gyakorlatban is meglehetősen heterogén módon alakultak. A jelenlegi járványügyi 
helyzetben ez azt jelenti, hogy a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos 
munkavégzési feltételeket oly módon kell biztosítania, amely beleillik a vírus terjedése elleni 
hatékony védekezés előírásaiba is: a munkahelyen több, fertőtlenítésre szolgáló szolgáló eszközt 
(extrém esetben védőruházatot: v.ö. a MÁV dolgozói részére a nemzetközi járatokon védőmaszkot 
és kesztyűt biztosítanak) kell kihelyeznie. Ilyen munkáltatói előírás lehet a munkavégzés helyére 
belépő személyek számának (ügyféltalálkozók) csökkentése vagy belépési tilalom elrendelése, 
illetve a céges rendezvények, utazások indokoltságának felülvizsgálata, korlátozása, esetleg 
törlése. Ide sorolható a munkáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettség is, amelynek értelmében 
naprakész információkkal kell szolgálnia a megszokottól eltérő munkavégzés részletszabályairól 
(pl. home office keretrendszere, ügyfelekkel való találkozásra vonatkozó protokoll, stb) a 
munkavállalóit. 

 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés témaköréhez kapcsolódik a munkavállalók 
személyes egészségi állapota is. E tekintetben az Mt.-ben több helyen is megjelenő (pl. 52. § (1) 
e) pont) együttműködési kötelezettség adja meg a követendő gyakorlatot. A munkavállalót 
bejelentési kötelezettség terheli abban az esetben, ha nincs munkára képes állapotban, 
ugyanakkor maga a munkáltató és kérheti a munkavállalót arra – amennyiben észleli rajta a 
megbetegedés tüneteit – hogy haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ez a szabály egészül ki a 
napokban kihirdetett 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet értelmében azzal, hogy a munkáltató 
ellenőrző intézkedéseket vezethet be, pl. testhőmérséklet mérése a munka megkezdése előtt; 
szájmaszk munkavégzés során történő kötelező viselésének előírása, stb. A rendelkezés azt az 
űrt hivatott kitölteni, hogy a munkára képes állapotot (pl. lázas-e a munkavállaló) eddig alapvetően 
csak úgy ellenőrizhette a munkáltató, hogy soron kívüli orvosi vizsgálatra küldte a munkavállalót. 
Most ezeket az intézkedéseket részben a munkáltató is megteheti, természetesen figyelemmel a 
szükségesség és arányosság követelményére, és a munkavállalók emberi méltóságának 
védelmére (pl. a testhőmérséklet vizsgálata személyes érintkezés nélkül, a homlokon történjen.) 
 
Amennyiben az orvos megállapítja, hogy a munkavállaló keresőképtelen állapotban van, 
megkezdődik a legfeljebb tizenöt munkanap betegszabadság, ha ezen idő alatt nem sikerült 
teljesen felgyógyulnia a munkavállalónak, az ellátás táppénzre vált át. A betegszabadság 
tartalmára a távolléti díj hetven százaléka jár (146. § (5) bekezdés). Amennyiben a munkavállalónál 
koronavírus fertőzés gyanúja áll fenn, úgy hívnia kell a 06 80 277 455-ös, vagy a 06 80 277 456-
os telefonszámot, vagy írnia kell a koronavirus@bm.gov.hu e-mail címre. Ebben az esetben a 
munkavállalót elkülönítetten kórházba szállítják. Ebben az esetben a munkavállaló 
közegészségügyi okból foglalkozási tilalom és hatósági elkülönítés (karantén) alá kerül, amelynek 
részletszabályait a 41/2020. (III. 11.) Kormányrendelet rendezi. A munkavállaló – eltérően az egyéb 
betegség miatti keresőképtelenségtől – az első naptól kezdve táppénzt kap az 1997. évi LXXXIII. 
törvény 44. § g) pontja alapján. Azt a munkavállalót, akit esetlegesen kórházi karanténba 
helyeznek, a kórházi ellátásra irányadó mértékű táppénz illeti meg. 

 
Szintén az egészséges és biztonságos munkakörülményekhez sorolható a munkavállaló privát 
utazásainak lehetősége. A munkáltató nem rendelkezik utasítási joggal e téren, e körben legfeljebb 
ajánlásokat és javaslatokat fogalmazhat meg a munkavállaló felé, valamint tájékoztathatja arról, 
hogy a napokban bevezetésre került a polgári lakosság jelentős részére vonatkozó közúti és vasúti 
határzár. A céges utazásokkal kapcsolatban a munkáltató rendelkezik utasítási joggal, ugyanakkor 
a munkavállaló jogosult megtagadni a céges utazáson való részvételt, ha az az életét, testi épségét 
vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné (54. § (1) bekezdés). Ilyen eset lehet 
például az, ha a munkáltató a teherfuvarozó munkakörben dolgozó munkavállalóját olyan régióba 
kívánja küldeni, ahol nagy eséllyel fertőződhetne meg. 
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Az előre befizetett utazásokkal kapcsolatban nincs általános eljárásrend, az adott foglalás 
feltételeitől függ, hogy lemondható-e teljes visszatérítés mellett egy adott utazás, vagy pedig csak 
valamilyen kötbérfizetési kötelezettség mellett. Az utazási biztosítások alapvetően olyan 
megközelítést követnek, amely az utazó személy esetleges balesetére, betegségére épít, nem 
pedig arra, hogy egy adott régióra vonatkozóan hatósági utazási tilalmat rendelnek el, vagy 
egyszerűen csak elővigyázatosságból, félelemből nem kíván az utas részt venni az utazáson. 

 
 
 

3. Az otthoni munkavégzés és feltételeinek biztosítása 

A munkáltató a munkavállalót otthoni munkavégzésre eddig az alábbiak figyelembe vételével 
utasíthatta : a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (ilyen lehet jelen helyzetben a home office) 
az Mt. 53. § (2) bekezdése szerint naptári évenként a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot 
vagy a 352 órát nem haladhatja meg – mindezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év 
közben jött létre vagy az általánostól eltérő teljes napi, ill. részmunkaidőre jött létre. Az Mt. fogalmi 
keretein belül ez nem számított távmunkavégzésnek. Fontos kiemelni, hogy e határidő lejárta után 
már közös megegyezéssel történő munkaszerződés-módosítás volt szükséges. Ez a szabályozás 
a napokban kihirdetett 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet értelmében úgy módosul, hogy a 
munkáltató már nem csak évi negyvennégy munkanapra vagy 352 órára rendelheti el a home office 
vagy távmunkavégzést, mivel ez az időbeli korlátozás megszűnt. 

 
Az Mt. 51. § (1) bekezdése kimondja, hogy a munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges 
feltételeket biztosítani. Kivételes esetben pedig ((2) bekezdés) a munkáltató köteles a 
munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan 
merült fel. A hatályon kívül helyezett, de a bíróságok és ezáltal a gyakorlat számára továbbra is 
irányadó 7001/2005. (MK. 170.) FMM-PM együttes irányelv rögzíti, hogy a munkaviszony ismérvei 
között található meg a munkáltató eszközeinek, erőforrásainak, nyersanyagainak használata. Ez 
azt jelenti, hogy főszabály szerint home office munkavégzés során a munkáltatónak kell biztosítani 
például „otthoni” laptopot a munkavállalója számára, amikre az adott esetben elengedhetetlen, 
speciális szoftverek fel vannak telepítve annak érdekében, hogy a munkavállaló a munkáját a 
megszokott módon tudja elvégezni (mintha az irodában dolgozna a munkahelyi asztali 
számítógépén). 
 
 

4. Szabadságkivétel és szabadságkiadás 

A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltató adja ki (Mt. 122. § 
(1)). Ehelyütt rögzítjük, hogy a munkavállalónak az Mt. szerint mindössze hét szabadnapja felett 
van rendelkezési jogosultsága (122. § (2) bekezdés), hiszen egy évben ennyi munkanapnyi 
szabadságot kell a munkáltatójának kötelezően kiadni abban az időszakban, amit a munkavállaló 
előre megjelöl. A többi szabadságnapok felett – az előzetes meghallgatás után – a munkáltató 
rendelkezik döntési jogosultsággal. Ez azt jelenti, hogy az a munkavállaló, aki a járványra 
hivatkozással szabadságra kíván menni, azt egyrészről egyoldalúan csak hét napra teheti meg, 
mindezt úgy, hogy előtte tizenöt nappal be kell jelentenie a munkáltatójának (122. § (2) bekezdés, 
3. mondata). A többi szabadságnapokat a munkáltató adja ki, amely döntését ugyancsak tizenöt 
nappal előtte közölnie kell a munkavállalóval (122. § (4) bekezdés). A 146. § (3) a) pontja szerint 
szabadság időtartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg. A szabadság kiadásának fenti 
szabályaitól a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, így az előzetes értesítés időtartamára 
vonatkozó szabályoktól való eltérés is megengedett. 

 
 

5. Fizetés nélküli szabadság 

A munkavállaló egyoldalúan, a beleegyezése nélkül nem küldhető fizetés nélküli szabadságra: 
nincs olyan törvényben szabályozott indok, ami lehetővé tenné fizetés nélküli szabadság kiadását 
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ilyen járványügyi esetre munkáltatói oldalon. A munkavállalóra nézve a fizetés nélküli szabadság 
kifejezetten hátrányos, ezért a munkavállaló kifejezett beleegyezésén kell alapulnia. Fizetés nélküli 
szabadságban (azaz igazolt, nem fizetett távollétben) való megállapodás tehát minden esetben 
kétoldalú megállapodás. 
 

 
6. Önkéntes karanténba vonulás munkavégzés nélkül 

Jelen állás szerint a hatóságok (még) nem rendeltek el kötelezően betartandó általános kijárási 
tilalmat, bizonyos esetekben viszont kötelező a kéthetes házi karantén. A munkavállaló a saját és 
családja egészségi állapotát szem előtt tartva dönthet úgy, hogy önkéntes karanténba vonul úgy, 
hogy a munkáltatója mentesíti őt erre az időszakra a munkavégzési kötelezettség alól. Ilyen esetek 
lehetnek például a gyermekeit egyedül nevelő szülő esete, aki gyermekei otthoni felügyeletét (t.i. 
a köznevelési és közoktatási intézmények látogatása tilos) máshogyan nem képes megoldani. 
Ebben az esetben a munkáltató és a munkavállaló közti megállapodás tárgyát képezi az, hogy a 
munkavállalót milyen jogcímen illeti meg juttatás. Fontos kiemelni, hogy a munkaviszony 
aszimmetrikus jellegéből adódón a munkáltató ilyen esetben különösen jelentős mértékben köteles 
figyelembe venni munkavállalója méltánylást érdemlő körülményeit. 
 

 
7. Feladatkörök, ellátandó tevékenységek és a munkaidő beosztásának módosítása (15:00-i 

boltzár esete) 

Itt fontos megjegyezni, hogy a fenti 1. pontban leírt lehetetlenülés nem áll fenn abban az esetben, 
ha pl. vendéglátóhelyen dolgozó munkavállalók csak délután 15:00 óráig dolgozhatnak az 
időközben hatályba lépő kormányrendeletek értelmében, mivel ilyenkor nem lehetetlenül a 
munkavégzés, pusztán a vendéglátó helyiség nyitva tartása korlátozódik. A kötelező 15:00 órai 
bezárás után a munkáltató el fogja tudni látni a munkavállalóit feladatokkal, például leltározás, 
készletfelmérés, árufeltöltés, takarítás elvégzésével, rendelések ellenőrzésével és kiszállításaik 
figyelemmel kísérésével a kialakult extrém helyzetre tekintettel, stb. Ismételten utalunk a korábban 
leírt együttműködési kötelezettség betartására: a munkaviszony alanyainak konstruktívan kell részt 
venni a kialakult járványügyi helyzet által indukált, merőben új munkajogi helyzetekben: fontos 
kiemelni, hogy a munkaviszony alanyainak törekedniük kell a munkaviszony fenntartására ebben 
az extrém helyzetben is. 
 
Ezzel kapcsolatosan a munkaviszony alanyaira vonatkozó együttműködési kötelezettség keretén 
belül olyan megoldás lehet célravezető, amely mindkét fél számára elfogadható megoldást tud 
biztosítani. Ilyen lehet például, ha a felek átmenetileg részmunkaidőre módosítják a 
munkaszerződést (Mt. 92. § (5) bekezdés) vagy megállapodnak egy hosszabb munkaidőkeret 
alkalmazásában (Mt. 93.-94. §§) oly módon, hogy a munkaidőkeret első időszakára csak annyi 
időre osztja be a munkáltató a munkavállalót dolgozni, ameddig nyitva tarthat, illetve amennyi 
munkát adni tud a munkavállalóknak, és majd a munkaidőkeret második felében, azaz később 
ledolgozza a munkavállaló a fennmaradó órákat (amikorra remélhetőleg véget ér a járvány). 
 
A munkaidő munkáltató általi beosztásával kapcsolatosan a fenti, átmeneti részmunkaidős 
megoldás vagy munkaidőkeret alkalmazásán túl a korábban említett 47/2020. (III.18.) 
Kormányrendeletben foglaltak nyújthatnak újszerű megoldási lehetőséget a munkáltatók számára.  
Főszabály szerint az Mt. 97. § (4) bekezdése szerint a munkaidő beosztásáról legalább 168 órával 
korábban kell értesíteni a munkavállalót. Ez alóli kivételt képez a 97. § (5) bekezdése, amelynek 
értelmében a munkáltató a közölt munkaidő beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében 
előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően 
legalább 96 órával korábban módosíthatja. Amennyiben 96 órán belül módosított eddig a 
munkáltató, akkor az túlórának minősült. A nemrég életbe lépett új jogszabály a rendkívüli helyzetre 
tekintettel lehetővé teszi, hogy a munkáltató 96 órán belül tudja módosítani a munkaidő beosztását. 
Ez tehát még rugalmasabban meg tudja oldani a hirtelen fellépő munkaidő beosztás módosítási 
igényét anélkül, hogy az a 107. § a) pontjában rögzített rendkívüli munkaidőnek minősülne. 
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Természetesen a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást ebben az esetben is be kell tartani, 
és a feleknek együtt kell működniük. Másként megfogalmazva, a munkáltató nem élhet vissza ezzel 
a jogával, és lehetőség szerint úgy kell beosztani a munkaidőt, hogy a munkavállalónak legyen 
ideje felkészülni erre. 

 
Amennyiben viszont a kötelező 15:00 órai bezárás után már semmilyen feladatot sem tud adni a 
munkáltató a munkavállalóknak, mert az adott munkakörben erre objektíve nincs lehetőség, akkor 
lép életbe a fenti, 1. pontban leírt szabály, azaz az elháríthatatlan külső ok miatti munkabér-fizetési 
kötelezettség alóli mentesülés. De ez is csak időarányosan alkalmazandó, azaz arra az időre, 
amelyet a korlátozás érint. 

8. A munkaviszony megszüntetése 

Végső „megoldásul” a kialakult helyzetre a munkaviszony megszüntetése is szolgálhat. A közös 
megegyezéses munkaviszony-megszüntetés ennek a legegyszerűbb és leginkább rugalmasabb 
módja. Amennyiben erre nem nyílik lehetőség, a határozatlan idejű munkaszerződések esetén a 
munkáltató felmondási indoka a munkáltató működésével összefüggő ok lesz, amelyet az Mt. a 66. 
§ (2) bekezdésében szabályoz. Természetesen a felmondási tilalmak (pl. várandósság – 65. § (3) 
a) pont) és korlátozások (pl. védett kor – 66. § (4) bekezdés)) ilyenkor is fennállnak. Határozott 
idejű munkaszerződést felmondani csak abban az esetben lehet, ha a vírus által generált 
elháríthatatlan külső ok következtében a munkaviszony fenntartása lehetetlenné válik. Ilyen lehet 
például, ha egy komolyzenei zenekar nem tarthatja meg előadásait és próbálni sem tudnak. 
 

 
* * * * 

 
 

Figyelemmel jelen rendkívüli tájékoztató anyagunk bevezetőjében foglaltakra, ezúton erősítjük meg, 
hogy mindezeket, illetve tanácsadásunkat az egyes speciális helyzetekre figyelemmel, az egyedi 
munkaszerződések, illetve adott esetben a kollektív szerződés, üzemi megállapodás teljes körű 
ismeretében tudjuk megfelelő módon biztosítani ügyfeleink számára. Természetesen bármilyen 
felmerülő kérdés, illetve megkeresés esetén továbbra is állunk ügyfeleink rendelkezésére, irodánk 
munkatársai továbbra is zavartalanul ellátják feladataikat. 
 
 
Dr. Polauf Tamás / Dr. Novák Tamás / Dr. Ács Balázs 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


