
Az Accace-ről 
Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 13 országban, több, mint 550 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. 
Az elmúlt években, miközben több mint 2000 nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését azzal a céllal, 
hogy globális szintű szolgáltató legyen. 

Accace irodák Bosznia és Hercegovinában, Csehországban, Horvátországban, Németországban, Magyarországon, Macedóniában, Montenegróban, Lengyelországban, 
Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, és Ukrajnában találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a megbízható partnerhálózatán 
keresztül van jelen.

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon! 

A közösségi oldalakon szintén jelen van? Lépjen kapcsolatba velünk:

https://www.linkedin.com/company/accace-hungary
https://plus.google.com/+AccaceInterbookKftBudapest

https://www.facebook.com/accace.hungary

Általános munkavállaló Vezető beosztású munkavállaló

Csehország
Magyarország
Lengyelország
Románia
Szlovákia
Ukrajna

Csehország
Magyarország
Lengyelország
Románia
Szlovákia
Ukrajna

3 év
5 év
2 év 9 hónap
3 év
2 év

nincs meghatározva***

Csehország

Magyarország

Lengyelország

Románia

Szlovákia

Ukrajna

40 óra/hét

40 óra/hét

40 óra/hét

40 óra/hét

40 óra/hét 

40 óra/hét**

250 óra/év

nincs meghatározvalegfeljebb 150 óra/év

8 óra/hét

400 óra/év

legfeljebb 120 óra/év
Túlóra

Munkaidő

*A túlóra pontos feltételei és időtartamai a helyi jogszabályokban találhatóak meg részletesen.
**UA - A munkaadó bevezethet munkavállalói részére 6 napos munkahetet is, azonban ebben az esetben a munkaidő mértéke
nem haladhatja meg a napi 7 órát.

Csehország
Magyarország

Lengyelország
Románia
Szlovákia
Ukrajna

20 nap
20 nap

20 - 26 nap*

20 nap

20 nap
24 nap

nagyjából 5 nap (különleges alkalmazási feltételek)
legfeljebb 10 nap

nincs meghatározva

nincs meghatározva

további 5 nap > 33 évnél idősebbek számára

további 2 - 32 nap (különleges alkalmazási feltételek)

Szabadság lehetősége 
(”munkanapok” száma/év)

Pótszabadság lehetősége
(”munkanapok” száma/év)

*PL - 20 nap abban az esetben, ha a munkavállaló kevesebb, mint 10 éve áll foglalkoztatás alatt,
 továbbá 26 nap abban az esetben, amennyiben a foglalkoztatás már több mint 10 éve fennáll.

Csehország

Magyarország

Lengyelország

 Románia

Szlovákia

Ukrajna

nagyjából 60

30-90*

nagyjából 10-90**

     max.20-45***

nagyjából 30-90****

nagyjából 10-60*****

*HU - 30 nap, amennyiben a munkaviszonyt a munkáltató szünteti meg, a felmondási idő további 5-60 nappal meghosszabbodik
a munkaviszony keretében eltöltött idő függvényében.
**PL - Próbaidő idejére kötött megállapodások: Kevesebb, mint 6 hónapos munkaviszony esetében 2 hét, 
6 hónapot meghaladó munkaviszony esetében 1 hónap, 3 évet meghaladó munkaviszony esetében pedig 3 hónap. 
Próbaidő: Kevesebb, mint 2 hét esetében 3 nap, legalább 2 hét esetében 1 hét, legfeljebb 3 hónap esetében pedig 2 hét.
***RO - Legfeljebb 20 munkanap beosztottak esetében, továbbá legfeljebb 45 munkanap vezetői beosztásúak esetében.
****SK - Kevesebb, mint 1 éves munkaviszony esetében: 1 hónap, 1-5 év munkaviszony esetében: 2 hónap,
5 évnél hosszabb munkaviszony esetében: 3 hónap. 
*****UA - Felmondás esetében legalább 2 hét, létszámcsökkentés vagy elbocsátás esetében pedig minimum 2 hónap.

Meghosszabbítás lehetősége*

3 hónap*

3 hónap

3 hónap****

3 hónap

3 hónap***

3 hónap**

6 hónap*

3 hónap****

6 hónap

4 hónap**

3 hónap**

3 hónap

MUNKAJOGI NÉZŐPONT

Határozott idejű szerződés időtartama

x                  2 alkalommal
x                  nincs meghatározva**
x                  3 alkalommal
x                  3 alkalommal
x                  2 alkalommal

*CZ - Írásban szükséges rögzíteni, nem haladhatja meg munkaszerződés hosszának felét. 
**PL - Külön megállapodás kérdése.
***RO - Rövidebb távú szerződések esetében külön megállapodás kérdése, a szerződés hossza és a törvény által meghatározott 
feltételek alapján.
****UA - Néhány esetben elérheti a 6 egymást követő hónapot is, azonban minden esetben szükség van a Szakszervezetekkel 
való egyeztetésre is.

Felmondási idő
(munkanapokban kifejezve)

*Amennyiben a munkavállaló a munkáltató tudtával szerződése lejártát követően tovább dolgozik, határozott idejű 
munkaszerződése automatikusan határozatlan idejűvé válik.
**HU - A határozott idejű munkaszerződések időtartama nem haladhatja meg az 5 évet, amely időtartamba beletartozik 
a meghosszabbított- és az előző, 6 hónapon belül létesített határozott idejű munkaszerződése is.
***UA - Általánosságban a végzett munka típusától függ. 

x                  nincs meghatározva

A helyi jogszabályok két típusát különböztetik meg a munkaszerződéseknek: határozott- és határozatlan időre szóló szerződések.

Próbaidő
Ez alatt az időszak alatt bármelyik fél kérelmezheti a foglalkoztatás megszüntetését mindenfajta korlátozás nélkül.

Munkaidő 
Tipikus munkaviszony*

Szabadság
Munkaviszony időtartamával arányosan

Felmondási idő 
Azonnali hatályú felmondás minden helyi rendelkezés esetében lehetséges, azonban a felmondási idő hossza minden esetben különböző, 
nagyban függve a szerződés megszűnésének körülményeitől.

Határozott idejű munkaszerződések 

MUNKAVISZONY FELTÉTELEK A 
KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN


