FELHÍVÁS
Az ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés meghívja Önt a

Hogyan tovább, üzemi tanácsok ?
című konferenciára
Budapest, VDSZ székház, Vegyészek Háza
1068 Budapest, Benczúr u. 45.
2019. április 11.
A konferencia szervezői az üzemi tanácsok előtt álló legfontosabb problémákról kívánnak
áttekintést adni a résztvevőknek. Ilyen problémának tekinthetők megítélésünk szerint a
foglalkoztatással kapcsolatos kérdések, a magyarországi bérek felzárkóztatásának esélyei, a
robotika és technológiai fejlesztések. Természetes, hogy a jelen és a jövő nagy gazdasági
kérdései között reflektálni kívánunk az üzemi tanácsok mindennapos tevékenységével
kapcsolatos kérdésekre is: mennyiben változtatta meg tevékenységüket az új Munka
Törvénykönyve, működésükkel kapcsolatban melyek a változtatásra váró feltételek, lehet-e a
dolgozók részvételi jogait jól gyakorolni az Mt. által biztosított feltételek között? Ezek azok a
témakörök, amelyekkel a konferencia foglalkozni kíván.
A konferencia lebonyolítását úgy szervezzük, hogy a plenáris üléseken elhangzó előadások
után szekcióüléseken beszéljük meg egy-egy téma részleteit, majd a szekcióüléseken
elhangzott legfontosabb megállapításokat újra a plenáris ülésen ismertetjük.
A rendezvényen az üzemi tanácsok tagjai, a szakszervezetek tisztségviselői és a vállalatok HR
munkatársai mellett, minden érdeklődőre számítunk.

A konferencia programja
10.00-10.15

A konferencia megnyitója
Tartja: dr. Lajtai György az ÉTOSZ Egyesülés igazgatója

10.15-10.50

A versenyképesség növelésének programja Magyarországon, a munkavállalói
érdekképviseletek szerepe a megvalósításban
Előadó: Marczinkó Zoltán István Kiemelt vállalati kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár

10.50-11.35

A 2019. évben várható növekedési, inflációs, foglalkoztatási és bérezési
folyamatok a nemzetgazdaságban
Előadó: dr. Vértes András a GKI Gazdaságkutató Intézet elnöke

11.35-11.50

Kávészünet

11.50-12.30

A jogszabályi változások következményei a munkaidő szabályozásra, a
munkahelyi szintű munkaügyi kapcsolatokra. Hogyan változott az ÜT-k és a
szakszervezetek tevékenysége?
Előadó: Dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi docens KRE

12.30-13.00

Öngondoskodás a cafeteria rendszer
megváltozott feltételei között
Előadó: Kardos György a Bonus-Cafeteria Kft. ügyvezető igazgatója

13.00-13.40

Ebéd

13.40-15.40

Szekció ülések
I. szekció: Foglalkoztatási helyzet Magyarországon
Vitaindító előadások:
1) A munkaerőhiány hatása a magyar gazdaságra
Előadó: László Zoltán a Vasas Szakszervezet alelnöke
2) A munkaerőhiány enyhítésének lehetőségei
Előadó.: Vida Péter a VOSZ Szolgáltatási tagozat elnöke
Szekcióvezető: Dura Mirjam munkaügyi szakértő
II. szekció: A bérfelzárkóztatás esélyei Magyarországon
Vitaindító előadások:
1) A gazdasági növekedés, hatékonyság összefüggései a bérek növekedésével
Előadó: dr. Dávid Ferenc közgazdász
2) A bérfelzárkóztatás lehetséges módja és szükséges feltételei
Előadó: Pogátsa Zoltán docens Nyugat-magyarországi Egyetem
Szekcióvezető: dr. Lajtai György az ÉTOSZ Egyesülés igazgatója
III. szekció: Az üzemi tanácsok feladatai, tevékenységük a gyakorlatban
Vitaindító előadások:
1) A munkaügyi konfliktusok tapasztalatai
Előadó: dr. Szabó Imre Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat
2) Az ÜT és a munkáltató kapcsolata, az információhoz jutás módszerei
Előadó: Lőrinc László az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ÜT elnöke
3) Az ÜT szerepe a szociális jóléti juttatások elosztásában
Előadó: Kovács József a MOL Petrolkémia Zrt. ÜT elnöke
Szekcióvezető: Kisgyörgy Sándor

15.45-16.30
16:30

Beszámolók a szekcióülésekről
Tartják a szekcióvezetők
A konferencia zárása
Tartja: dr. Lajtai György az ÉTOSZ Egyesülés igazgatója

A rendezvényen való részvétel díjtalan, de regisztráció köteles!
Regisztrálni az etosz@etosznet.hu e-mail címen lehet, határidő: 2019. április 8.
További információ Kisgyörgy Sándor +36302774790

