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Üzemi tanácsok működése Németországban
A duális szakképzési modell működése a gyakorlatban

c. konferenciára
Sopron – Ingolstadt 
2017. október 25-28.

A program célja: betekinteni a németországi dolgozói érdekképviselet rendszerébe, a szak-
szervezet és az üzemi tanács működési gyakorlatába, különös tekintettel arra a szerepre, ame-
lyet a munkáltatóval együttműködve a duális szakképzési rendszer felügyeletében, befolyáso-
lásában betöltenek. 
A tanulmányút során a résztvevők üzemlátogatás keretében személyes tapasztalatokat szerez-
hetnek az AUDI ingolstadti gyárában az üzemi tanács működési gyakorlatáról, jogosítványai-
ról, a szakszervezettel való együttműködéséről és a duális szakképzési modell németországi 
működéséről. 
A konferencián mód lesz a hazai és a német tapasztalatok összehasonlítására. 
A szervezők szándéka, hogy a dolgozói participáció születési helyén működő munkaügyi kap-
csolatok tapasztalataival gazdagítsák a magyarországi munkavállalói érdekképviselők és hu-
mánpolitikai szakemberek ismereteit. 
A rendezvényen való részvételt elsősorban az üzemi tanácsok tagjainak, elnökeinek, szakszer-
vezeti tisztségviselőknek és vállalati humánpolitikai munkatársak javasoljuk, de várunk min-
den érdeklődőt.
 A programon hozzávetőlegesen 40 fő részvételére számítunk, akiknek jelentkezését a beérke-
zés sorrendjében tudjuk fogadni.

A tervezett program:
( A részletes programot a résztvevők Sopronban kapják meg.)

Első nap (október 25.)

13.30-17.00 Előadás és konzultáció:
A munkaügyi kapcsolatok rendszere Németországban. Az üzemi részvételi in-
tézmények és a szakszervezet együttműködése, az üzemi tanács tevékenysége
és jogosítványai.
Ea.:   Dr. Tóth András munkaügyi kutató, MTA PTI  

Molnár Ákos Vasas Szakszervezet regionális képviselő, a TPI projekt ko-
ordinátora

Második nap (október 26.)

07.00-tól  Utazás Ingolstadtba
 Közben  Ausztria  néhány  nevezetességének  megtekintése  (Melki  Apátság  ill.
Wachau)

Kb. 17.00 körül érkezés Ingolstadtba, elhelyezkedés a szállodában

18.00- Vacsora és városnézés
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Harmadik nap (október 27.)

09.00-10.45: Látogatás az ingolstadti IG Metall székházban, tájékoztató németországi szakszervezeti
aktualitásokról.

11.00-15.00: Üzemlátogatás,  tapasztalatcsere  az  AUDI ingolstadti  gyárában.  Tájékoztató  dolgozói
részvételről és a duális szakképzésről, tapasztalatcsere az üzemi tanács tagjaival, vezeté-
sével és szakszervezeti vezetőkkel.

Közben 12.00-13.00: Ebéd 

15.00-18.30: Városnézés, kulturális program 

Negyedik nap (október 28.)

09.00 - Utazás vissza Magyarországra 

Részvételi díj: 136.000 Ft + Áfa/fő
A részvételi díj tartalmazza: szállást (2 ágyas elhelyezéssel) ellátást, szakmai programot, az németor -
szági programmal, parkolási díjat, idegenforgalmi adót, szervezési költséget.
Az egyágyas elhelyezést a jelentkezési lapon külön kérni kell, a felár 3 éjszakára: 20.000 Ft + Áfa   

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy  az ÉTOSZ Egyesülés az étkezés után fizetendő közterheket  nem
vállalja át.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30. 

Lemondást csak írásban fogadunk el. Amennyiben a lemondás határidő után történik, a szolgáltatások
díját a jelentkező köteles megtéríteni. 

Lemondási határidő: 2017. október 2.

Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lapon, e-mailen:  e-mail: etosz@etosznet.hu,

vagy a következő címen: ÉTOSZ Egyesülés, 1068 Budapest, Benczúr u. 45.

A rendezvény helyszíne: HOTEL Szieszta – Sopron
9400 Sopron, Lővér krt. 37.
www.hotelszieszta.hu

A szállás Ingolstadtban szervezés alatt

A konferencia helyszínéül szolgáló HOTEL Szieszta rendelkezik parkolóval, wellness részleggel (bel-
téri medence, pezsgőfürdő, finn szauna, gőzfürdő, fitness terem), melyet díjtalanul vehetnek igénybe a 
rendezvény résztvevői.
A konferencián résztvevők ingyenes belépőt kapnak a közeli Lővér uszodába.

További felvilágosítást adunk a 06-1/472-1182, 472-1183 telefonszámokon.
Ügyintéző: Kisgyörgy Sándor

http://www.hotelszieszta.hu/
mailto:etosz@etosznet.hu

