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Beszámoló, 2019-20, második félév 

A Munkajogi és Szociális Jogi Kutatóműhely leginkább azon, a Munkajogi és Szociális Jogi 

Tanszékhez is kötődő, ezáltal munkajogi és szociális jogi tárgyú kutatások és projektek 

platformja, amelyek valamilyen módon túlmutatnak a Tanszék oktatóinak egyéni kutatásain, 

ezáltal különféle kollaborációk, partnerségek, együttműködések keretében valósulnak meg: 

részint a Tanszék  „belsős” és „külsős”  kollégáinak összefogásában; részint hallgatók 

bevonásával;  részint, adott esetben külső   Kari, illetve Karon kívüli, hazai és nemzetközi 

 partnerek bevonásával. 

E félév főbb aktivitásai: 

 „Jog és vírus” című Kari kutatás keretébe való intézményes bekapcsolódása a 

Kutatóműhelynek, ennek keretében öt (5) darab tanulmány (cikksorozat-jellegű, 

tematikusan koordinált, összehangolt) elkészítése (Glossa Iuridica): 

o Kun Attila: A járványhelyzet egyes munka- és szociális jogi dilemmái I.  

Munkajogi elvi kérdések: A felek (munkáltató és munkavállaló) egyéni 

megállapodásainak mozgásteréről 

o Szabó Imre Szilárd: A járványhelyzet egyes munka- és szociális jogi dilemmái II. 

 Munkajogi elvi kérdések: A szociális párbeszéd és a kollektív szerződések 

mozgásteréről  

o Pál Lajos: A járványhelyzet egyes munka- és szociális jogi dilemmái III.  

Munkajogi elvi kérdések: A foglalkoztatási és rendelkezésre állási kötelesség 

teljesítése a veszélyhelyzet tartama alatt 

o Homicskó Árpád: A járványhelyzet egyes munka- és szociális jogi dilemmái IV. – 

Társadalombiztosítási kontextus az egészségügyi ellátásokra tekintettel 

o Gergely Katalin: A járványhelyzet egyes munka- és szociális jogi dilemmái V.  

A biztosítási jogviszony alakulása és azok hatása a társadalombiztosítási 

ellátásokra 

 

 Nemzetközi kutatási konzorciumban vesz részt a Kutatóműhely révén a Kar 

Sikeres „V4 Plusz” – a Visegrádi Alap által finanszírozott nemzetközi kutatási 

konzorciumban vesz részt az ÁJK, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék koordinálásában, a 

kar két oktatója - Prof. Dr. Kun Attila kutatásvezető és Dr. habil. Szuchy Róbert - révén. 

A kutatás (ID 21930021) a „Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 countries, 

France and Slovenia (WhistlePro)” címet viseli és a közérdekű bejelentések 

(„whistleblowing”) munkajogi védelmét és adatvédelmi helyzetét vizsgálja a „Visegrádi 

négyek”, Szlovénia és Franciaország tekintetében, nemzetközi összehasonlító kontextusban, 

különös figyelemmel a vonatkozó új EU-Irányelvre (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek 

védelméről) 

A másfél éves kutatási programot – amely nemzetközi konferenciákat és publikációkat 

irányoz elő – az University of Lodz koordinálja. 

Bővebb információ: 

https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro 

https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro


https://www.visegradfund.org/ 

https://ajk.kre.hu/index.php/1346-nemzetkozi-kutatasi-konzorciumban-vesz-reszt-az-ajk.html  

 Nemzetközi kutatási konzorciumban vesznek részt a Tanszék oktatói (Prof. Dr. Kun 

Attila, Dr. Szabó Imre Szilárd, Dr. Rácz Ildikó), együttműködésben külföldi 

egyetemekkel, hazai és nemzetközi szociális partnerekkel (pl. szakszervezetekkel, 

itthonról a Munkástanácsok Országos Szövetségével) az olasz Marco Biagi Intézet 

(Modena) koordinálásban: „iRel. Smarter industrial relations to address new 

technological challenges in the world of work” 

 

Bővebb információ: https://irel.fmb.unimore.it/about-the-project/   
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