
 

Kép forrása: 2023 WLF 

M e g h í v ó 
 

Konferencia az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének szervezésében: 

A JOBB ÉLET REMÉNYÉBEN 

A kiszámíthatóságtól a munka és magánélet egyensúlyáig – 

Az EU követelmények három tagállam jogharmonizációja tükrében 

        2023. március 23., csütörtök, Benczúr Hotel-1068 Budapest, Benczúr u. 35.  

       A részvétel ingyenes, a regisztráció – figyelemmel a létszám korlátozottságára – kötelező 

a linkre kattintva. 

     A részvétel jogtanácsosoknak és ügyvédeknek 6 kreditpont.  

A konferencia alatt olasz-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk.  

📝P r o g r a m 

⚪️ 09:00–09:45 Regisztráció 

⚪️ 9:45–10:05   

A Konferencia megnyitása- Kajtár Gábor, tudományos dékánhelyettes -ELTE ÁJK 

Köszöntő a Támogató nevében - Beate Martin, igazgató, Friedrich Ebert Stiftung Budapest 

⚪️10:05–10:35 

Hungler Sára – adjunktus, ELTE ÁJK, kutató – Társadalomtudományi Kutatóközpont: 

Szülők és gondozók – a 2019/1158 irányelv legfőbb célkitűzései és jogközelítési normái a 

munka és a magánélet összhangjáért 

 

 

 

https://forms.gle/HWNSoHpG5qcpa6eE7


 

 

 

⚪️10:35–12:05 

Vallasek Magdolna - egyetemi adjunktus - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 

Jogtudományi Intézet –  

Andrea Sitzia – egyetemi docens Padovai Egyetem, Államtudományi, Jogi és Nemzetközi 

Tanulmányok Tanszék –  

Rácz Réka – adjunktus, ELTE ÁJK: 

A román, az olasz és a magyar jogharmonizáció – Az irányelv jelentősége három tagállam jogi 

szabályozásának tükrében 

⚪️12:05–12:50 Ebédszünet 

⚪️12:55–13:25  

Petrovics Zoltán – adjunktus, ELTE ÁJK 

Az átlátható és kiszámítható munkakörülményekről – a 2019/1152 irányelv legfőbb 

célkitűzései és jogközelítési normái 

⚪️13:25–15:05 

Vallasek Magdolna -Andrea Sitzia – Horváth István – tanszékvezető, ELTE ÁJK: 

A román, az olasz és a magyar jogharmonizáció – Az irányelv jelentősége három tagállam 

jogi szabályozásának tükrében 

⚪️15:05 – 15:15 Kávészünet 

⚪️15:15–16:15 

Mészáros Melinda – elnök, LIGA Szakszervezetek – Bálint Adrienn – igazgató, Munkaadók 

és Gyáriparosok Országos Szövetsége 

Ahogyan a szociális partnerek látják – Mennyiben segítik a munkáltatók és a munkavállalók 

érdekeinek összehangolását az EU követelmények és a magyar szabályozás? 

⚪️16:15-Kérdések-Vélemények 

▶️A konferencia támogatói: 

◼️FES Budapest 

◼️ELTE ÁJK 

◼️Magyar Jogász Egylet Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztály 

◼️Munkajog Folyóirat 

◼️Magyar Munkajogi Társaság 


