
Munkajog a digitális munkarendben
online konferencia

A Digitális Jólét Program 2021. április 14-én „Munkajog a digitális munkarendben” 
címmel online konferenciát szervez.
A világjárvány következtében számos életterület, így a munkavégzés is a digitális tér-
be került át. Az eseményen a munkajog területén elismert előadók értekeznek a táv-
munka és az otthoni munkavégzés elhatárolásának gyakorlati kérdéseiről, az online 
munkavégzés kollektív munkavállalói jogokra gyakorolt hatásairól, és több szakmai- 
és közérdeklődésre számot tartó témáról.

Időpont: 2021. április 14. (szerda) 9.00 óra

Levezető elnök: Dr. Pál Lajos, ügyvéd,  
 Pál és Kozma Ügyvédi Iroda

09:00 – 09:10  Dr. Gál András Levente,  
DJP szakmai vezető, NAVÜ vezető

  Köszöntő

09:10 – 09:45 Dr. Petrovics Zoltán,  
 adjunktus, ELTE-ÁJK / NKE-ÁNTK
  Jognyilatkozatok elektronikus formában való közlése a munka-

viszonyban

09:45 – 10:20  Dr. Rácz Ildikó,  
tudományos segédmunkatárs, KRE-ÁJK

  Right to disconnect – azaz jog a lekapcsolódáshoz

10:20 – 10:25  SZÜNET

10:25 – 11:00 Dr. Rátkai Ildikó,  
 HR szakjogász, munkajogi szakjogász, ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda
  Adatkezelés és a munkáltatói elektronikus rendszerek

11:00 – 11:35  Dr. Mayer M. Balázs,  
irodavezető ügyvéd, munkajogi szakjogász, vámtanácsadó,  
Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda

  A távmunka és az otthoni munkavégzés elhatárolási kérdései a  
gyakorlatban a veszélyhelyzeti jogszabályi háttérre is tekintettel

11:35 – 11:40  SZÜNET

11:40 – 12:15  Kártyás Gábor,  
egyetemi docens, PPKE-JÁK

  A digitalizáció és az online munkavégzés hatása a kollektív 
munkavállalói jogokra

12:15 – 12:30  Dr. Deák József,  
ügyvéd, DJS Ügyvédi Iroda

  Zárszó

PROGRAM:

ELŐADÓK:

Dr. Gál András Levente
DJP szakmai vezető, NAVÜ vezető

A jogi diplomát 1994-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán szerezte meg, emellett tanulmányokat folytatott Zürichben sajtójog-
ból, Bécsben ingatlan-nyilvántartásból. 1996-ban Tokióban politológiát hallgatott. 
2002-ben alapította a Gál és Társai Ügyvédi Irodát, 2012-től a Magyar Közigazgatá-
si és Szervezetfejlesztési Kutatóintézet Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2011 
decemberéig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási állam-
titkára, 2012. szeptember 1-jéig a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának 
összehangolásáért felelős kormánybiztos. 2013-ban Magyary Zoltán-díjban, illetve 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem díszpolgára elismerésben részesült. 2015-től a 
Digitális Jólét Program állandó szakértőjeként, 2018-tól szakmai vezetőként járul 
hozzá Magyarország digitális korszakváltásához. 2020 augusztus 1-től a Neumann 
János Nonprofit Kft ügyvezetője. Több jogi konferencia vezérszónoka, angolul és 
németül beszél. Számos könyv szerzője és szerkesztője.

Dr. Pál Lajos
ügyvéd, Pál és Kozma Ügyvédi Iroda

Jogi diplomáját 1984-ben Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán szerezte meg. Szakvizsgáját követően tanulmányokat Grazban a 
Karl-Franzens Universität Institut für Arbeits- und Sozialrecht intézetben folytatott.  
1998–2000 között jogi helyettes államtitkár a Szociális és Családügyi Miniszté-
riumban, 2000–2001-ben a Gazdasági Minisztérium kodifikációs miniszteri meg-
bízottja, majd a Miniszterelnöki Hivatal humánpolitikai helyettes államtitkára. Szer-
zője, illetve szerzőtársa számos munkajogi szakcikknek, szakkönyvnek, illetve 
kommentárnak, továbbá 2011–2012-ben a Munka törvénykönyvet előkészítő szak-
mai bizottság tagja. 2020-ban „Pro Iure Laboris” díjban részesült.

Dr. Petrovics Zoltán
adjunktus, ELTE-ÁJK / NKE-ÁNTK

Adjunktus (ELTE ÁJK, NKE ÁNTK), az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság el-
nöke, a Munkajog című folyóirat főszerkesztője. Az egyetem elvégzését követően 
PhD-ösztöndíjas, majd dolgozott a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban és ügyvédi irodában. 2016-ban szerezte meg a 
PhD fokozatot.

Dr. Rácz Ildikó
tudományos segédmunkatárs, KRE-ÁJK

2016-ban végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán, majd PhD tanulmányait is a Kar Doktori Iskolájában folytatta ösztöndíjasként, 
a PhD fokozatot 2021-ben szerezte meg. Doktori kutatása a digitalizáció munkajogra 
gyakorolt hatásaival foglalkozik. Mint a terület egyik főbb hazai kutatója számos 
ösztöndíjat és pályázati projektet (Rézler Gyula Alapítvány, Campus Mundi, NKE – 
Eötvös József Kutatóközpont, UNKP) nyert el a téma szélesebb körű vizsgálatához, 
valamint több hónapot Olaszországban kutatott ezek vonatkozásában. Jelenleg a 
KRE-ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének tudományos segédmunkatár-
sa. Oktatói tevékenysége mellett az OPL Ügyvédi Iroda munkajogi szakértőjeként 
dolgozik.

Dr. Rátkai Ildikó
HR szakjogász, munkajogi szakjogász, ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Munkajogi szakjogász, HR szakjogász, ügyvéd. Jogi diplomája megszerzését 
(2000.) követően szakmai tapasztalatot szerzett a Munka Törvénykönyve jogharmo-
nizációjának kormányzati előkészítésében, valamint egy nemzetközi és egy magyar 
ügyvédi irodában, elsősorban multinacionális cégek munkajogi támogatásában. 
A jogi szakvizsgát (2004.) követően alapította meg a Rátkai Ügyvédi Irodát,  
amely munkajogi, HR jogi ügyekkel foglalkozik. Számos munkajogi cikk és szak-
könyv szerzője, illetve társ-szerzője: mind magyar, mind angol nyelvű kiadványok-
ban publikál rendszeresen. Gyakran tart előadásokat, nyilvános és cégen belüli 
tréningeket a munkajog különböző témáiban, magyar és angol nyelven.

Dr. Mayer M. Balázs
irodavezető ügyvéd, munkajogi szakjogász, vámtanácsadó,
Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda

Diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karon szerez-
te 2002-ben. 2002-2007 között jogtanácsos a Vám- és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnokság, Jogi és Igazgatási Főosztályán. 2007. óta saját ügyvédi irodáját 
vezeti. Az iroda elsősorban a munkajog, adó- és vámjog, és ezen felül a klasszi-
kus polgári jog területén fejti ki tevékenységét. Az egyéni és a kollektív munka-
jog területén rendszeresen látnak el jogi képviseletet munkavállalói és munkáltatói 
oldalon egyaránt. Dr. Mayer M. Balázs munkajogi szakjogászi és vámtanácsadói 
képesítésekkel is rendelkezik.

Kártyás Gábor
egyetemi docens, PPKE-JÁK

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszékének docense. Az Opus 
Simplex vezető tanácsadója. Rendszeresen tart előadásokat munkaügyi szak-
embereknek szervezett gyakorlati továbbképzéseken és hazai, illetve külföldi tudo-
mányos konferenciákon. Rendszeresen publikál szakmai cikkeket, tanulmányokat, 
kiemelt szakterületei az atipikus foglalkoztatás, az uniós munkajog és a kollek-
tív munkajog kérdései. Habilitációs értekezését a kiküldött munkavállalókról, phd  
dolgozatát a munkaerő-kölcsönzésről írta. Elméleti tevékenysége mellett 2018-tól 
a Kúria munkaügyi ítélkezését segíti főtanácsadóként. A Munkaügyi Tanácsadó 
és Vitarendező Szolgálat tagja. A Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület  
elnöke.

Dr. Deák József
ügyvéd, DJS Ügyvédi Iroda

2009-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 
karán, jogász szakon, 2013-ban jogi szakvizsgát szerzett. 2009-2012 között jogász-
ként dolgozott az ESZA Nonprofit Kft-nél, majd 2012-2013-ban ügyvédjelöltként dol-
gozott. 2013-ban alapította meg a DJS Ügyvédi Irodát, amelyet azóta is irodavezető 
ügyvédként vezet. Ügyvédi tevékenységük keretében teljeskörű jogi szolgáltatást 
nyújtanak gazdasági társaságok és önkormányzatok részére, fő szakterületünk a 
polgári jog és a munkajog. Munkajog területén széleskörű tapasztalatot szereztek 
mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon, továbbá jogi szolgáltatásuk kiterjed 
az egyes munkáltatók munkajoggal kapcsolatos belső szabályozói környezetének 
kialakítására is.

Szeretettel várjuk rendezvényünkön!

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Kérjük, részvételi szándékát jelezze 2021. április 12-ig.

2021.04.01.
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