
 
 

  
  

M e g h í v ó 
 

Szakszervezeti Ifjúsági Akció – Egy atipikus szombat délután 

 

A t i p i k u s    a z    ú j   t i p i k u s 

Időpont: 2020. szeptember 26. 

Azt szeretnénk, ha Te is megismernéd, hogy a szakszervezetek miért és hogyan küzdenek a 

mindennapokban, és ezért mit tesznek. Célunk önmagunk fejlesztése is – ezért tömörültünk 

közösségbe. Oktatunk, és közben magunk is tanulunk. Azon dolgozunk, hogy a szakszervezeti 

mozgalom gyakran nehezen emészthetőnek tűnő alapüzeneteit és az ifjúságot érintő ügyeit az Y, Z de 

akár Alfa generációk számára is egyértelműen mondhassuk el. Ezúttal a fiatalok körében egyre 

jobban elterjedő atipikus foglalkoztatás kérdéseire keressük a választ: Előnyös ez a munkaforma? 

Vagy épp tele van buktatókkal? Hogyan érhetjük el, hogy az atipikus foglalkoztatottak is élvezhessék 

a szakszervezeti tagságból származó előnyöket?  

Tarts velünk, hogy megoszthasd tapasztalataidat és cserébe mi is értékes tudást 

adhassunk Neked! 

A Szakszervezeti Ifjúsági Akció öt hazai konföderáció ifi vezetőinek összefogásával, a Friedrich Ebert 

Stiftung szakmai és anyagi támogatásával született meg. 

 

P r o g r a m 

Helyszín: Hotel Memories Oldtown szabadtéri tetőterasz, 1056 Budapest, Bástya utca 33. 

 
12:30-tól Érkezés, Regisztráció  

13:00-13:30  Köszöntő, Témafelvezető            

• Neked mit jelent az atipikus foglalkoztatás? 

13:30-14:00  Atipikus foglalkoztatás az európai fiatalok körében - Nemzetközi kitekintés  

 szakszervezeti szemszögből angol-magyar szinkrontolmácsolással Zoom online 

 közvetítéssel 

Zoom beszélgetőpartner: Tea Jarc, az Európai Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági 
Bizottságának elnöke 

Moderátorok: 

• Hangonyi Adrienn, Liga Szakszervezetek és 

• Kovács András, kommunikációs szakértő, Gazdaság Tv alapítója, a Media 
Matters Group Kft. igazgatója 

14:00-14:30  Kávészünet 
 

https://hotelmemories.hu/hotel


 
 

  
  

14:30-15:30    Atipikus foglalkoztatás munkajogi keretei és jelenlegi dinamikája 

 Előadó: dr. Kártyás Gábor, munkajogász 

15:30-16:00  Kávészünet 

 

16:00-17:00  Panelbeszélgetés: Az atipikus foglalkoztatottak szakszervezeti védelemben való 

részesedési lehetőségeinek feltérképezése 

Résztvevők: 

• Vasali Zoltán, politikai elemző, egyetemi tanár 

• Szatmári Lajos, alelnök, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 

• Nefelejcs Gergő, egy atipikus fiatal foglalkoztatott, aktivista 

Moderátor: 

• Kovács András, kommunikációs szakértő, Gazdaság Tv alapítója, a Media 
Matters Group Kft. igazgatója 

 

17:00-17:30 Állófogadás, kötetlen beszélgetés 

 

 

Kávészünetekben: Videó sarok, Szelfi-sarok 

 

A rendezvényre az alábbi linkeken regisztrálhatsz 2020. szeptember 24-ig.  

 Online regisztráció jelenléti részvételhez 

Online regisztráció Zoom részvételhez 

A rendezvény a Magyarországon jelenleg érvényben lévő általános távolságtartási és higiéniai 
szabályok betartása mellett kerül megrendezésre, amelyeket a személyesen résztvevőknek a 

rendezvény idején is be kell tartaniuk. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1eYzqu6M8nHyVgpQkVSdQ3En6cbM-73GyAReY5oDVOrc/edit
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VhYHs8gCQICvFVLS6LtCPg

