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Az ÉTOSZ Egyesülés következő időszakra tervezett programjai 
 

2016. szeptember 7.  Üzemi Tanács Akadémia soron következő ülése 

2016. szeptember 14.  Felügyelő Bizottsági Klub soron következő ülése 

2016. szeptember 28. Hogyan változik a béren kívüli juttatások szabályozása 2017-ben? 

– egy napos konferencia Budapest 

2016. október 12.  Európai Üzemi Tanácsi Klub soron következő ülése 

2016. október 18-19.  A dolgozói érdekképviseletek működése Szlovákiában - két naois 

konferencia, Győr-Pozsony 

 

*** 

I. 2016. szeptember 7. - Üzemi Tanács Akadémia soron következő ülése  

 

10:00 – 13:00 MaSZSZ Székház, Városligeti fasor 46-48. III. emelet 

 

1.  A munkáltató és az ÜT megállapodásai, szabályzatai a jóléti célú pénzeszközök 

felhasználásáról. Az ÜT kontrollja a jóléti intézmények működése felett. (ebédlő, 

öltöző, pihenő helyek, stb.)   

Tájékoztató előadások:  

Guzslován Gábor Continental Automotiv Kft. ÜT elnök 

Besenyei Sándor Richter Gedeon Nyrt. ÜT elnökhelyettes 

Kovács József MPÜ ÜT elnök 

Lichnovszky Tamás M-Telekom Nyrt. ÜT elnök  

                              

2. Tapasztalatcsere és vita a helyi megoldásokról  

Moderátor: Kisgyörgy Sándor 

 

II.  2016. szeptember 14. - Felügyelő Bizottsági Klub soron következő ülése 

 

10:00 – 14:00 MaSZSZ Székház, Városligeti fasor 46-48. I. emelet 

 

1. A vállalati mérleg- és eredménykimutatás és a belőle kiolvasható információk  

Előadó: Dr. Gróf Gabriella az ÉTOSZ jogásza, könyvvizsgáló 

2. Az üzleti beszámolókban található adatok érdekvédelmi célú felhasználása 

Előadó: Dr. Lajtai György közgazdász 

3. Tapasztalatcsere: az FB- k működése a beszámolók és az üzleti tervek elfogadásakor. 

  Moderátor: Kisgyörgy Sándor az ÉTOSZ szakértője 
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III.  2016. szeptember 28. - Hogyan változik a béren kívüli juttatások szabályozása 2017-

ben? - egy napos konferencia Budapest  

 

10:00-16:00 Szakszervezetek Háza, 1068 Budapest, Benczúr u. 45. II. emeleti előadó 

 

Megváltozott az adózásról szóló 1995.évi CXVII. törvény, amely mind a munkáltatók mind a 

munkavállalók számára új lehetőségeket nyit a vállalati cafetéria rendszer átalakítására.  

A rendezvény célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel az új szabályozás tartalmát, értelmezését 

és gyakorlati alkalmazását. A szabályozási környezetet és a vállalati gyakorlatot egyaránt jól ismerő 

adószakértőtől kapunk a témában eligazítást. 

Milyenek összefüggés van az új cafetéria szabályozás és a 2017-es bértárgyalások között? Milyen 

változás várható az új szabályozás következtében a munkavállalók jövedelemének szerkezetében? 

Ezekre a kérdésekre a bértárgyalásokban nagy tapasztalattal rendelkező közgazdász előadásában 

kapunk válaszokat. 

A rendezvényre elsősorban a szakszervezetek választott tisztségviselőit, az üzemi tanácsok elnökeit, 

tagjait, a munkáltatók humánpolitikai munkatársait várjuk, de szívesen látunk minden érdeklődőt. 

 

Részletes program  

 

10.00-12.00 Előadás és konzultáció - A módosított adótörvény új szabályai a béren kívüli 

juttatásokról, a cafetéria rendszer átalakításáról. 

Előadó: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 

12.00-13.00  Ebéd 

13.00-15.00  Előadás és konzultáció - A béren kívüli juttatások rendszere átalakításának 

összefüggései a bértárgyalásokra. 
Előadó: Dr. Lajtai György közgazdász 

15.15-16.00  Tapasztalatcsere - Az egyes vállalatoknál alkalmazott béren kívüli juttatásokról 

és módszereiről 
Moderátor: Kisgyörgy Sándor ÉTOSZ szakértő 

 

Részvételi díjak:  
 

Szeptember 20-ig beérkező jelentkezés esetén 19.500 Ft +áfa/fő. ! EARLY BIRD  

Szeptember 20. után beérkező jelentkezés esetén 24.500 Ft + áfa/fő. 

 

A részvételi díj tartalmazza a szakmai programot, a szervezési költségeket és a cateringet. A 

Felhívás ajánlatnak minősül, a rendezvényre leadott jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és 

fizetési kötelezettséget von maga után.  

 

 

A jelentkezéseket e-mailben fogadjuk, az etosz@etosznet.hu címre, a weboldalunkról 

letölthető jelentkezési lap kitöltésével.  

 

 

mailto:etosz@etosznet.hu
http://etosznet.hu/?page_id=14
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IV.  2016. október 12. - Európai Üzemi Tanácsi Klub soron következő ülése 

 

10:00 – 14:00 MaSZSZ Székház, Városligeti fasor 46-48. I. emelet 

 

1. Kommunikációs és konfliktuskezelési megoldások az EÜT-k gyakorlatából  

       Előadó: Krén Ildikó Solution4.org 

2.  Pályázati lehetőségek az EÜT-k számára. Az EÜT Klub pályázatának helyzete 

3. Tapasztalatcsere a EÜT konfliktusairól és pályázati lehetőségekről 

 

V.  2016. október 18-19. - A dolgozói érdekképviseletek működése Szlovákiában - két 

napos konferencia, Győr-Pozsony 

 
 KLASTROM  HOTEL - 9021 Győr, Zechmeister u. 1. - http://www.klastrom.hu/ 

 
A rendezvény szervezői a szlovákiai tanulmányúttal az elmúlt évi ausztriai tapasztalatcsere után 

folytatni kívánják a környező országok dolgozói érdekképviseleteinek megismerésére szervezett 

programot. A tanulmányút során lehetőség lesz a szlovák szakszervezetek működésének 

megismerésére és a pozsonyi Slovnaft vállalatnál, amely a MOL csoport tagja, közvetlen 

tapasztalatokat szerezni a munkavállalói érdekképviseletek, részvételi intézmények 

tevékenységéről. 

A rendezvény különlegessége, hogy a résztvevők megismerkedhetnek egy magyarországi központú 

nemzetközi vállalatcsoport, a MOL munkaügyi kapcsolataival, tapasztalatokat szerezhetnek a 

társaságcsoport európai üzemi tanácsának működéséről. 

A rendezvényt elsősorban üzemi tanácsok, szakszervezetek tisztségviselőinek, felügyelő bizottságok 

munkavállalói tagjainak és humánpolitikai szakembereknek szervezzük, de szeretettel várunk 

minden érdeklődőt. 

 

Részletes program  

 

2016. október 18. (kedd) 
 

10.00-  Érkezés, regisztrálás, szobák elfoglalása 

12.00-  Ebéd    

13.30-15.30 Előadás és konzultáció - A szlovák szakszervezetek átalakulása, szervezeti 

felépítése, működése az érdekegyeztetés különböző szintjein 
Előadó: Dr Borbély Szilvia az SZGTI vezetője 

15.45-17.30 Tájékoztató a MOL csoport munkaügyi kapcsolatairól, a szakszervezetek, az 

üzemi tanácsok és a felügyelő bizottság munkavállalói képviselőinek 

munkájáról, együttműködéséről, a MOL Európai Üzemi Tanácsának 

tevékenységéről 

A Szlovnaft helye a MOL Csoportban 
Előadók: Bakos Ernő EÜT elnök MOL csoport, 

       Kaczor Tibor  a Szlovnaft Szakszervezeti elnöke, az EÜT alelnöke 

Kovács József ÜT elnök MPÜ Zrt, az EÜT ügyvezetés tagja  

18.00-  Vacsora 

 

http://www.klastrom.hu/
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2016. október 19. (szerda)         

 

6.00-   Reggeli  

7.00-  Indulás - utazás Szlovákiába, Pozsonyba a Szlovnaft központjába 

10.00-13.00 Előadás A Szlovnaft bemutatása 

  A vállalati munkaügyi kapcsolatok a Szlovnaftnál 

 A szlovák szakszervezetek működése társadalmi és ágazati szinten 

 Szerepük, jogosítványaik a vállalaton belül 

A részvételi jogok gyakorlása a munkahelyeken 

A dolgozói participációs intézmények a menedzsment és a 

vállalatirányítás szintjén 

Előadók:  a Szlovnaft HR vezetője (szervezés alatt) 

     Juraj Blahak a szlovák vegyész szakszervezet képviselője    
     Kaczor Tibor  a Szlovnaft Szakszervezeti elnöke 

13.00-14.30 Ebéd     

14.30-17.30 Városnézés Pozsonyban 

17.30 -  Visszaindulás Győrbe 

 

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 30. péntek 

 

Részvételi lehetőségek:  

 

1. csomag - szállással együtt  

Szeptember 20-ig beérkező jelentkezés esetén 89.000 Ft + áfa/fő. ! EARLY BIRD  

Szeptember 20. után beérkező jelentkezés esetén 99.000 Ft + áfa/fő. 

 

Elhelyezés belvárosi kastélyszállodában, kétágyas szobákban, egyágyas felár: 5.250 Ft. 

(Egyágyas szobák korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre). A részvételi díj 

tartalmazza a szállás, az oktatás és az étkezés (catering, svédasztalos büféreggeli, illetve 

svédasztalos ebéd és vacsora) díját, de nem tartalmazza az étel- és italfogyasztás utáni 

közterhek megtérítését a költségvetés felé.  

(Javasoljuk, hogy az utazásszervezésnél vegyék figyelembe, hogy a szálloda parkolóhelyei 

korlátozott számban állnak rendelkezésre. Térítés ellenében igénybe vehető egy pár száz 

méterre található parkolóház, illetve a szálloda előtti területen lévő, önkormányzat által 

üzemeltetett parkoló övezet.) 

 

2. csomag - szállás nélkül 

Szeptember 20-ig beérkező jelentkezés esetén 75.000 Ft + áfa/fő. ! EARLY BIRD  

Szeptember 20. után beérkező jelentkezés esetén 85.000 Ft + áfa/fő. 

 

A részvételi díj tartalmazza az oktatás és az étkezés (catering, illetve svédasztalos ebéd) 

díját, de nem tartalmazza az étel- és italfogyasztás utáni közterhek megtérítését a 

költségvetés felé.  

 

 

A jelentkezéseket e-mailben fogadjuk, az etosz@etosznet.hu címre, a weboldalunkról 

letölthető jelentkezési lap kitöltésével. 

mailto:etosz@etosznet.hu
http://etosznet.hu/?page_id=14

