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A Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodája és az ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Kft. 
tisztelettel meghívja Önt

az Üzemi Tanácsok Országos Konferenciájára
A rendezvényt hibrid módszerrel: személyes részvétellel és Zoom technikával

rendezzük meg.

A rendezvény témája:

„A klímavédelem helyzete, az Európai Uniós intézkedési tervek és hatásuk a magyar
gazdaságra.”

A rendezvény időpontja: 2022. április 28. 10-16-ig
Helyszín: VDSZ Székház, Budapest VI. Benczúr u. 45.

Az online résztvevőknek a regisztráció lezárulta után küldünk csatlakozási linket 
 

A  Friedrich  Ebert  Stiftung  és  az   ÉTOSZ  Érdekvédelmi  Tanácsadó  Kft.  az  idén  is
megrendezi  az  Üzemi  Tanácsok  Országos  Konferenciáját.  A  rendezvény  központi
témája „A klímavédelem helyzete, az Európai Uniós intézkedési tervek és hatásuk a
magyar gazdaságra.” A klímahelyzet és a javítását szolgáló intézkedési tervek hatását
a  magyar  gazdaság  kiemelt  ágazataira  (járműipar,  energia  szektor,  közösségi
közlekedés) vonatkozóan vizsgáljuk. A plenáris előadásokon a résztvevők betekintést
nyerhetnek  olyan  témakörökbe,  mint  az  ukrajnai  háború  következményei  és  a
klímavédelem  aktuális  kérdései;  tájékoztatót  hallhatnak  egy  európai  kutatás
eredményeiről,  mely  a  munka  világában  zajló  változásokat  vizsgálja;  tájékoztatót
hallhatnak a német autóipar átalakulásáról és az ezzel kapcsolatos érdekvédelemről.

A  szekcióüléseken  a  klímavédelem  ágazati,  vállalati  feladatairól  („Klímavédelem”
szekció),  az  üzemi  tanácsok  és  az  európai  üzemi  tanácsok  témával  kapcsolatos
tennivalóiról  („ÜT,  EÜT  feladatok”  szekció)  továbbá  a  választások  utáni  gazdasági
válságkezelésről („ Gazdasági válságkezelés” szekció) lesz szó.

 



Program:

Plenáris előadások

10.10-10.50   Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) legfrissebb 
jelentései és az ukrajnai háború mérsékléssel kapcsolatos összefüggései

                      Ea: Ürge-Vorsatz Diana, klímakutató (online előadás)

10.50-11.40 A német autóipar átalakulása a klímavédelem követelményei
            alapján

                        Ea: Ralph Obermauer, Németország, IG Metall

11.40-12.10 Kávészünet

12.10-12.40 A MOL felkészülése a klímavédelmi szabályozás (és az ukrajnai háború) 
következményeire

Ea: Sverla Viktor, MOL csoportszintű Stratégiai igazgató

12.40-13.30 Az igazságos átmenet felé: változások a munkavilágában a  
                      szénbányászattól az autóiparig  
                      Ea: Galgóczi Béla kutató, Európai Szakszervezeti Intézet  

13.30-14.20 Ebédszünet

14.20-15.30 Szekcióülések

1. Szekció, vezetője: Dura Mirjam,  ÉTOSZ igazgató
Cím: Klímavédelem és munkahelyek. Az üzemi tanácsok szerepe.

 A klímavédelem hatása az autógyártásra 
Vitaindító: Nagy György, Audi Hungária ÜT elnök 

 A klímavédelemmel és a benzinárstoppal kapcsolatos feladatok a MOL-ban
Vitaindító: Kiss Bálint, MOL ÜT és EÜT elnök       



              

2. Szekció, vezetője: Kisgyörgy Sándor, ÉTOSZ 
Cím: Az üzemi tanács, Európai Üzemi Tanács feladata konfliktushelyzetben 

 EÜT-k konfliktus helyzetben (megelőzés, konfliktuskezelés)
 Vitaindító: Varga Zsoltné Deutsche Telekom EÜT elnökhelyettes

 Az ÜT viselkedése a bértárgyalások alatt 
Vitaindító: Túróczy Judit MOL Petrolkémia 

3. Szekció, vezetője: Dr. Lajtai György, ÉTOSZ

Cím: A megválasztott kormány lehetőségei és teendői a gazdasági  válságkezelésben

 A megválasztott kormány gazdasági programja
Vitaindító: …………… (szervezés alatt)

 A program véleményezése 
Vitaindító: Palócz Éva vezérigazgató, KOPINT-TÁRKI 

15.30-16.00  Plenáris ülés:  Összefoglaló a szekcióülésekről

A rendezvény ingyenes, de  regisztrációt  igényel, amit  erre a linkre kattintva tehet
meg. Kérjük,  jelentkezésekor jelezze, hogy milyen módon kíván részt venni  és azt,
hogy  melyik  szekcióban.  Kérjük,  2022.  április  21-ig  regisztráljon,  a személyes
részvételt csak regisztrált vendégeink számára tudjuk biztosítani!

https://forms.gle/LN4bMphvwQMukGyL9
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