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ACTIVITIES

- BEMUTATKOZÁS -

- INTRODUCTION -

Az Iroda 2007. június 11. napján alakult dr.
Mayer M. Balázs irodavezetı ügyvéd
elhatározása alapján. Tevékenységét elsısorban a
munkajog, a jövedéki- és vámjog területén fejti
ki, mely szakterületen az irodavezetı ügyvéd
több, mint 8 éves gyakorlattal rendelkezik. Az
Iroda által ellátott ügyek között e speciális
szakterületek mellett a klasszikus polgári és
társasági jog is rendszeresen elıfordul.

The Office was established by dr. Mayer M.
Balázs, managing attorney-at-law, on 11 June
2007. Our practice covers mainly various aspects
of labour law, excise and customs law, on which
fields the managing attorney-at-law has over 8
years of experience. In addition to this highly
specialized field of law, our practice also includes
classic civil law and corporate law matters on a
regular basis.

- SZAKMAI ELİÉLET -

- PROFESSIONAL BACKGROUND -

Az irodavezetı ügyvéd 2002. és 2007. között a
Vámés
Pénzügyırség
Országos
Parancsnokságán dolgozott jogi elıadóként,
majd jogtanácsosként. Ennek során a Jogi
Fıosztály keretein belül elsısorban a Vám- és
Pénzügyırség perbeli képviseletének ellátása
tartozott feladatai közé, amely fıként, de nem
kizárólagosan alperesi képviseletet jelentett. E
munkája során jellemzıen munkaügyi, és
közigazgatási perekben járt el, de a hagyományos
polgári jogi ügyek is a feladatok részét képezték.
Munkája során elengedhetetlen volt a vám- és
jövedéki joganyag részletes ismerete.

Dr. Mayer M. Balázs, managing attorney-at-law,
worked at the National Directorate of Finance
and Customs Guard as a legal rapporteur and,
later on, as a legal advisor between 2002 and
2007. During this period, his responsibilities at
the Legal Department included primarily the
representation of the Finance and Customs
Guard in court proceedings, mostly, but not
exclusively. in the defendant's position. The
cases typically involved matters of labour law
and administrative law. Traditional matters of
civil law also formed part of his overall case load.
A comprehensive understanding of the
legislation on customs and excise law was
indispensable to perform his tasks.

- MUNKAJOGI SZAKTERÜLET -

- LABOUR LAW -

Az irodavezetı ügyvéd jogtanácsosként részt vett As a legal advisor, dr. Mayer M. Balázs

az európai uniós csatlakozással kapcsolatban a
Vám- és Pénzügyırségnél végrehajtott, több
mint ezer fıt érintı átszervezésben és
személyzeti racionalizálásban. Ennek során
feladata volt a teljes folyamat jogi támogatása, az
individuális és kollektív intézkedések és
munkajogi
szabályok
összhangjának
megteremtése, a humánpolitikai szakterülettel
történı kapcsolattartás, a munkaügyi jogviták
kezelése, végül pedig az átszervezésbıl eredı
munkaügyi perekben jogi képviselet ellátása. E
több éves folyamat során az irodavezetı ügyvéd
részletesen megismerte a munkajog világát, mind
az individuális, mind pedig a kollektív munkajog
fı és ágazati szabályait és nem utolsósorban a
munkaügyi perjogot, a munkaügyi bíróságok
gyakorlatát. Az így megszerzett tapasztalatokat az
ügyvédi munka során is kiemelten hasznosította,
így az Iroda súlyponti szakterülete ma is a
munkajog. Ennek során az Iroda mind
munkáltatói, mind munkajogi képviseletet ellát
elsısorban, de nem kizárólagosan az alábbi
feladatokkal:

participated in the restructuring and personnel
rationalisation of the Finance and Customs
Guard, involving over 1,000 employees,
implemented in the course of Hungary's joining
to the European Union. In the course of this
process, his responsibilities included the
following: providing legal support throughout
the entire process, ensuring the harmonization of
individual and collective measures with the
labour law legislation, cooperation with the HR
department, addressing labour law disputes, as
well as legal representation in labour law
proceedings arising from the restructuring.
During this process lasting for several years, dr.
Mayer M. Balázs obtained wide expertise on the
field of labour law as well as a sound
understanding of the general and sectoral rules
of individual and collective labour law, and
gained hands-on experiences with labour
lawsuits and the case law of labour law courts. In
his practice as an attorney-at-law, dr. Mayer M.
Balázs successfully utilised the obtained
experiences and made labour law the main field
of activities of the Office. We provide legal
representation both for employers and in every
field of labour law, providing – among others –
the following services:

-

munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos
iratok elıkészítése, véleményezése (rendes,
rendkívüli felmondás, közös megegyezés)

-

-

kollektív
szerzıdések
véleményezése,
elıkészítése
felperesi, alperesi jogi képviselet ellátása

-

jogi állásfoglalások egyedi munkajogi
ügyekben
munkaszerzıdések készítése, elıkészítése

-

-

-

-

drafting and giving opinion on documents
concerning the termination of employment
relationships (ordinary and extraordinary
termination, mutual agreement)
drafting and giving opinion on collective
agreements
legal representation for plaintiffs and
defendants
legal opinions on individual labour law
matters
drafting and preparation of employment
contracts

- VÉGZETTSÉG -

- STUDIES -

1996 - 2002 Pécsi Tudományegyetem Állam- és 1996 - 2002
Jogtudományi Kar jogász szak,
nappali tagozat „cum laude”
minısítéssel.

University of Pécs, Faculty of
Law, full time studies in law,
graduated with “cum laude”

2003 - 2004 Vám- és Pénzügyıri Iskola

Customs School

2003 - 2004

2003 - 2004 BGF Pénzügyi- és Számviteli 2003 - 2004
Fıiskolai Kar által szervezett
felsıfokú képzésen pénzügyi és

Budapest
Business
School,
College
of
Finance
and
Accountancy,
financial
and

számviteli szakellenır képesítés
megszerezése
2005 - 2006 jogi szakvizsga megszerzése „jó”
minısítéssel
2009. szeptember -

munkajogi
képzés

accounting controller qualification

2005 - 2006

bar
exam
qualification

szakjogász September, 2009 -

- NYELVTUDÁS -

labour
training

with

“good”

law

specialist

- LANGUAGES -

Angol középfokú ”C” típusú állami nyelvvizsga

Intermediate language exam in the English
language, type “C”

Német középfokú ”C” típusú állami nyelvvizsga

Intermediate language exam in the German
language, type “C”

- REFERENCIÁK –

- REFERENCES -

- önkormányzati tulajdonban álló közszolgáltató - legal advice and representation in court
cégeknél humánpolitikai vezetıknek jogi proceedings for HR executives of companies
tanácsadás, peres képviselet ellátása
owned by local governments
- gazdaságilag jelentıs építıipari cégeknek - labour law advice for major construction
munkajogi tanácsadás, kollektív szerzıdések companies, drafting collective agreements, giving
elıkészítése, egyedi jogi ügyekben jogi legal opinions in individual cases
állásfoglalások készítése
- gazdaságilag jelentıs nemzetközi fuvarozási és
vámügynöki tevékenységet ellátó cégek részére
rendszeres jogi tanácsadás munkajog, jövedéki és
vámjog szakterületen

- regular legal advice on the fields of labour law,
excise and customs law for major international
companies performing transport operations and
customs agency activities

- kereskedelemmel foglalkozó multinacionális - legal advice for international trading companies
cégek részére jövedéki jogi tanácsadás, jövedéki on excise law and legal representation in
adóval kapcsolatos közigazgatási perekben jogi administrative trials concerning excise duty
képviselet ellátása
Személyes konzultáció esetén - felhatalmazás
szerint - az Iroda referenciájában szereplı
konkrét gazdasági társaságokról részletes
tájékoztatás adható.

Detailed information on the individual business
associations listed as references are available at
the Office upon personal visit and with
authorisation.

