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Dr. Lehoczkyné Dr. Kollonay Csillát a Justitia Regnorum Fundamentum-díj ez évi
díjazottjaként köszöntjük. Ezzel a díjjal kiemelkedő, színvonalas és példaértékű
szakmai tevékenységét szeretnénk elismerni.
Dr. Lehoczkyné Dr. Kollonay
Csilla 1968-ban szerzett jogi
diplomát az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem
Állam-és
Jogtudományi Karán, amelynek
1969 óta oktatója.
1991-től 1997-ig, majd a 2001 és
2010 közötti időszakban az ELTE
Munkaés
Szociális
Jogi
Tanszékének
tanszékvezetője;
1992-1995 között egyben a kar
dékán-helyettese.
1987-ben PhD fokozatot szerzett. Kutatási területe a munkajog rendszerváltást követő
átalakulása; a munkavállalói részvétel és szociális párbeszéd; a szociális védelem (szociális
jog) alapkérdései; valamint az emberi jogok (szociális alapjogok, egyenlő bánásmód).
1996-tól Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán indult társadalombiztosítási főiskolai
szak oktatója, majd 2010-től az ehhez társuló munkaügyi kapcsolatok BA fokozatú képzés
alapító szervezője és szakmai vezetője
Az ELTE mellett 1992-től a Közép-európai Egyetemen is oktat, ahol 1997-2001 között
tanszékvezető egyetemi tanár.
Az oktatói tevékenysége mellett, sokrétű tapasztalataival több nemzetközi szervezet
munkáját is segíti. 2001-től (2006-tól újraválasztva) tagja az Európa Tanács mellett működő
Szociális Jogok Európai Bizottságának – az Európai Szociális Karta végrehajtását ellenőrző
15 tagú független szakértői testületnek –, 2009-től pedig az Európai Unió Közszolgálati
Döntőbírósága tagjainak választását előzetesen véleményező Bizottság résztvevője.
2006-2007 között az EU Bizottsága által felkért, 7 tagú, ún. „flexicurity” bizottság tagja,
amelynek feladata javaslatok kidolgozása a Bizottság és tagállamok részére.
2004-től 2011-ig az Európai Bizottság nemek egyenlőségének végrehajtását figyelő
szakértői hálózatának magyar tagja, 2000-2003-ig, majd 2008-tól a Transnational Trade
Union Rights elnevezésű nemzetközi szakértői együttműködés résztvevője.

2000-től tagja a brüsszeli Európai Szakszervezeti Intézet nemzetközi tudományos tanácsadó
testületének, 2002. óta pedig a Modenai Egyetem-„Centro Studi Marco Biagi” nemzetközi
tudományos tanácsadó testületnek.
Sokrétű oktatói és kutatói tevékenysége mellett több kézikönyv, egyetemi jegyzet, számos
tanulmány, szakmai cikk szerzője is. 2012-ben az Ő javaslatára indította el az alapvető jogok
biztosa a munkajogi tárgyú, „A Munka Méltósága” című alapjogi projektet, melynek
nyitókonferenciájára 2012. május 3-án került sor az Alapvető Jogok Biztosának
Hivatalában.
Dr. Lehoczkyné Dr. Kollonay Csilla rendkívül magas szakmai színvonalon végzett,
fáradhatatlan munkáját, valamint a munkajog területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő
tevékenységét szeretnénk elismerni és megköszönni a Justitia Regnorum Fundamentumdíjjal.
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