I.) Felügyelő Bizottsági Klub
A Felügyelőbizottsági Klub következő ülésének időpontja: 2017. november 7. 10 órától 14
óráig, a MaSZSZ székház (Budapest VI., Városligeti fasor 46-48.) I. emeleti előadótermében
Program:
1.

Egy magyarországi kutatás tapasztalatai: „A gazdasági társaságok
felügyelőbizottságaiban résztvevő dolgozói képviselők tevékenysége és szociológiai
jellemzői.”
Előadó: Dr. Neumann László munkaügyi kutató

2.

Tájékoztató a MOL Nyrt. FB, a Magyar Telekom Nyrt. FB, a Richter Gedeon Nyrt. FB
munkavállalói képviselőinek tevékenységéről
Előadók:
Dr. Puskás Sándor a MOL FB-i tagja
Lichnovszky Tamás a Magyar Telekom FB-i tagja
Lőrinc László MVM Paksi Atomerőmű Zrt. FB-i tagja

3.

A bérfejlesztés kilátásai a 2018-as évre
Előadó: Dr Lajtai György ÉTOSZ Egyesülés igazgató

4.

Tapasztalatcsere az FB dolgozó képviselőinek tevékenységéről

Moderátor: Kisgyörgy Sándor ÉTOSZ Egyesülés
Az FB Klub rendezvénye nyitott minden érdeklődő számára, a részvétel díja (a klubtagsággal
nem rendelkezők részére) 12.000 Ft + áfa/fő. Számukra jelentkezési lapot mellékelünk.
II.) Üzemi Tanács Akadémia
A z Üzemi Tanács Akadémia következő ülésének időpontja: 2017. november 14. 10 órától
14 óráig, a MaSzSz székház (Budapest VI., Városligeti fasor 46-48.) I. emeleti
előadótermében.
Napirend:
1 . A foglalkoztatási és munkaerőpiaci helyzet Magyarországon. A munkaerőimport, a
munkaerő-kölcsönzés és a nyugdíjas foglalkoztatás, mint a munkaerőhiány enyhítésének
lehetséges megoldásai. A kölcsönzött, az importált munkaerő és az idős munkavállalók
foglalkoztatása során jelentkező érdekvédelmi feladatok.
Előadó: Vida Péter, elnök vezérigazgató, Viapan Group
Korreferátum: Kozma Zsolt Lear Corporation Szakszervezet Elnök
2. Tapasztalatcsere és vita
Moderátor: Dr. Lajtai György ÉTOSZ Egyesülés igazgató
Az ÜT Akadémia rendezvénye nyitott minden érdeklődő számára, a részvétel díja (a
klubtagsággal nem rendelkezők részére) 12.000 Ft + áfa/fő. Számukra jelentkezési lapot
mellékelünk.

III.) Munkaerő-piaci folyamatok Magyarországon (a növekvő munkaerőhiány háttere és
következményei) című konferencia
2017. november 17. de. 10.00-15.00 óra
Budapest VI., Városligeti fasor 46-48. I. emeleti előadóterem MaSZSZ székház
A konferencia keretében a szervezők felkérésére Köllő János, a MTA Közgazdaságtudományi Intézetének főmunkatársa, a munkaerőpiac, a tőke-munka kapcsolatok és a
regionális egyenlőtlenségek nemzetközileg ismert szakértője tart bevezető előadást. A
konferencia az alábbi kérdésekre keresi a választ:






Melyek a munkaerőhiányt alakító tartós és melyek az átmeneti tényezők?
Kik a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet nyertesei és kik a vesztesei? Hogyan hat a
munkaerőhiány a bérek alakulására?
Meddig maradhat fenn a jelenlegi keresleti piac? Milyen jövőkép látszik
kirajzolódni az eddigi munkaerő piaci folyamatok folytatódása esetén?
Hogyan lehetne elmozdulni a kiszámíthatóbb, a gazdasági növekedést jobban
támogató munkapiaci viszonyok felé? Hogyan szolgálhatja az érdekegyeztetés, a
szociális párbeszéd ezt a célt?

A bevezető előadást kiegészíti a munkaadók és a szakszervezetek felkért képviselőinek,
köztük Háromi Lászlónak, az Audi Hungária Független Szakszervezet alelnökének
hozzászólása. Az előadások, korreferátumok és az utánuk következő eszmecsere fő
célcsoportját a szakszervezeti és üzemi tanácsi tagok, tisztségviselők képezik, de bármely
érdeklődő részvételét szívesen látjuk.
A részvételi díj kávéval, frissítővel és büfé ebéddel: 14.000 Ft/fő, amely az áfá-t is
tartalmazza. Jelentkezési határidő: 2017. november 15.
Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lapon e-mailen: etosz@etosznet.hu (a kitöltött
jelentkezési lap szkennelt megküldésével). A jelentkezéseket időrendben fogadjuk el és
jelezzük vissza.
Fizetés a díjbekérőt követően banki átutalással az alábbi bankszámla számon: K&H Bank
Zrt. 10200940-21514481-00000000, vagy a helyszínen készpénzben.
További felvilágosítás Kisgyörgy Sándornál (telefonszám 0630/277-47-90), vagy Pintér
Melindánál (telefonszám: +36-1-445-2017).

IV. ) Üzemi Tanácsok Továbbképzése
2017. november 24., december 1. és december 8.
Budapest VI., Városligeti fasor 46-48. I. emeleti előadóterem MaSZSZ székház
A z ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 3 napos képzési programot
hirdet üzemi tanács tagok, és más érdeklődők számára.
A képzés célja: felkészíteni a résztvevő üzemi tanácsok tagjait a munkáltatóval folytatott
tárgyalásokra, konfliktusaik kezelésére.
A képzési tematika legfontosabb pontjai:
 A munkáltató és az ÜT kapcsolatrendszere
o Az információátadás és a jogosítványgyakorlás törvényi háttere
o Az ÜT joggyakorlásának folyamata, kialakult gyakorlata
o A konzultációs jog, mint különleges jogosítvány
 Tárgyalás a munkáltatóval
 Tárgyalástechnikai és konfliktuskezelési ismeretek, módszerek
 Tárgyalástechnikai és konfliktuskezelési tréning
Részletes tematikát és az előadások vázlatát a jelentkezési lap beérkezése után küldünk.
Részvételi feltételek: A program részvételi díja 40.000,- Ft + ÁFA/fő.
A Felhívás ajánlatnak minősül, a rendezvényre leadott jelentkezés az
ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után.
Jelentkezési határidő: 2017. november 21.
A képzést 25 fős csoportokban kívánjuk lebonyolítani. A csoportkialakításnál a jelentkezések
sorrendjét vesszük figyelembe.
Kapcsolat, további információk: Kisgyörgy Sándor
ÉTOSZ Egyesülés (1068 Bp. Benczúr u. 45. III/306.)
Tel.: +36-30-277-47-90
e-mail cím: etosz@etosznet.hu
V.) További tervezett rendezvények
1 . December 7. Bér- és adókonferencia
Helyszín: Budapest, Városligeti fasor 46-48.
2 . December 12. Üzemi Tanács Akadémia rendezvénye
Bér, adó és cafetéria témában
Helyszín: Budapest, Városligeti fasor 46-48.

Javasolt cikkek:
Élet és Irodalom, LXI. évfolyam, 42. szám (2017. október 20.)
Ludassy Mária: Benjamin Constantról (7. oldal)
A szerző a XVIII-XIX. század fordulóján Franciaországban alkotó filozófus, gondolkodó
munkásságát, legfontosabb gondolatait elemzi a társadalom és a jog kapcsolatáról, ilyen
kérdésekre keresve a választ, mint a polgári engedetlenség elve; a tulajdon sérthetetlensége; a
jog és igazságosság; a kollektív bűnösség. Nehéz a mára vonatkozó áthallások nélkül olvasni
a tanulmányt.
Simonovics András: Egy értelmes nyugdíjreform irányai (8. oldal)
A nyugdíjszakértő napjaink rendkívül aktuális kérdésekre keres megoldást a magyar
nyugdíjrendszer jelenével és jövőjével kapcsolatban.
Déri Erzsébet: Látókörön kívül (12. oldal)
A cikk alapján hozzávetőlegesen ötszázezer honfitársunk él valamilyen testi vagy értelmi
fogyatékkal hazánkban. A szerző róluk és az őket gondozók helyzetéről értekezik, miközben
olyan fontos kérdéseket vet fel, mint a társadalmi szolidaritás hiánya a mai Magyarországon.
HVG 2017. október 19./ 42. szám
Dobszay János: Isteni színjáték (6. oldal)
A cikk a keresztény elvek és a gyűlöletpolitika ellentmondásait járja körül: okoz-e a hívő
emberek számára lelki traumát, morális értékeik és a menekültekkel kapcsolatos, egyes
egyházi vezetők által támogatott kormányzati politika.
Vágyak és árnyak (20. oldal)
A szerkesztőségi cikk a Medián friss felmérésének eredményeit foglalja össze, amely a Z
generáció következő 10 éves várakozásait dolgozza fel. A felmérés alapján a Z generáció
tagjai úgy gondolják, hogy a következő években még többen mennek külföldre dolgozni,
nőnek a vagyoni különbségek, de a nemek közötti jövedelmi viszonyok kiegyenlítődnek.
Németh András: Nincs szaga (62. oldal)
A cikk témája, mi lesz a készpénz sorsa középtávon? Svédországban a következő évtized
végére teljesen eltűnhet: az e-korona bevezetését fontolgatják. Hajléktalanoknak már
elektromos úton is lehet pénzt utalni. India most indul el ezen az úton.

