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Tamás Kádár
Zástupce ředitelky a vedoucí právního oddělení Evropské sítě orgánů pro rovné zacházení
(EQUINET).
Je zodpovědný za mezinárodní a evropskou spolupráci sítě v právních otázkách a tématech
tvorby politik s institucemi a občanskou společností. Organizuje semináře na podporu práce
orgánů pro rovné zacházení, asistuje při tvorbě výstupů pracovních skupin (včetně té věnující
se antidiskriminačnímu právu) a přednáší na mezinárodních konferencích a seminářích.
Předtím pracoval na pozici právníka Úřadu pro rovné zacházení v Maďarsku, kde byl
zodpovědný za šetření případů a tvorbu rozhodnutí.
Narodil se v Budapešti, vystudoval práva na univerzitě Eötvöse Loránda. Má také magisterský
titul z University College v Dublinu (Irsko) v oblasti ekonomických věd.
Publikoval články o antidiskriminačním právu v různých časopisech, vystupoval na mnoha
mezinárodních konferencích a vedl také odborné semináře v projektech financovaných EU,
Radou Evropy či OBSE.
Tamás Kádár is Deputy Director (Head of Legal and Policy) at Equinet, the European Network
of Equality Bodies.
In this position he is responsible for overseeing the network’s legal and policy work
and relations with European and international organisations and civil society. He organises
capacity-building events for Equinet members, assists some of Equinet’s working groups
(including its legal working group), and represents Equinet at external events.
He worked previously at the Hungarian Equal Treatment Authority as a lawyer, investigating
discrimination cases on all grounds and drafting decisions of the Authority.
He was born in Budapest, Hungary and graduated from the Faculty of Law of Eötvös Loránd
University in Budapest as a Doctor in Law. He also holds a Master of Economic Science degree
from University College Dublin in Ireland.
He has published articles on equality and non-discrimination, spoken at numerous
international conferences and acted as a trainer and expert in various EU, Council of Europe
and OSCE-funded projects.

