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I. FONTOS VÁLTOZÁSOK a 2017. évtől

Programjainkra ezentúl kizárólag e-mailben fogadunk el jelentkezést
az etosz@etosznet.hu címen - vagyis ezentúl sem telefonon, sem faxon,
sem más e-mail címre küldött jelentkezést nem tudunk elfogadni. 

Az idei évtől az Üzemi Tanács Akadémia, a Felügyelő Bizottsági Klub
és az Európai Üzemi Tanácsok Klubja is látogatható lesz nem tagok
számára  is,  előzetes  bejelentkezéssel  és  általában  12.000  Ft  +  áfa
egyszeri díj befizetésével – az ettől eltérő feltételekről minden esetben
külön értesítést küldünk.

II. JANUÁR-FEBRUÁRI ÖSSZESÍTETT NAPTÁR

JANUÁR
31. kedd Üzemi tanács akadémia 2017/1. 10 – 13 óra, MASZSZ. 

FEBRUÁR
6. hétfő MINITRÉNING: konfliktuskezelés 10 – 16 óra, VDSZ 3. emelet 305.

7. kedd MINITRÉNING: kommunikáció 10 – 16 óra, VDSZ 3. emelet 305.

8. szerda MINITRÉNING: tárgyalástechnika 10 – 16 óra, VDSZ 3. emelet 305.

9. csütörtök MINITRÉNING: esélyegyenlőség 10 – 16 óra, VDSZ 3. emelet 305.

21. Üzemi tanács akadémia 2017/2. 10 – 13 óra, MASZSZ. 

24. Üzemi tanács alapképzés 1. alkalom
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III. Az Üzemi Tanács Akadémia 2017. évi programtervezete

2017. téma Tervezett előadók
Január 31. kedd Beszámoló a „Hogyan változik a kormány 

jövedelempolitikája 2017-ben” című konferenciáról

Tájékoztató az AUDI Hungária Kft., az Opel Szentgotthárd 
Kft., Robert Bosch Energy and Body Systems Kft., a Lear 
Corporation és a MOL Petrolkémia Zrt. bérfejlesztéssel 
kapcsolatos   tapasztalatairól

Háromi László az AUDI
Tóth Csaba OPEL 
Fridrik István és
Janik Tamás Bosch  
Kozma Zsolt Lear Corporation
Kovács József MOL 

Február 21. kedd Devalválódott munkaügyi kapcsolatok – beszámoló egy 
munkajogi konferenciáról

Az ÁPB- k  és az ÁRMB feladata, működése

Németh Márta
szociológus

Dr. Petrovics Zoltán
munkajogász

Március 21. kedd Bemutatkozik a Friedrich Ebert Stiftung
Programok, pályázati lehetőségek

Munkaerő-kölcsönzés

Németh Edit, FES
Kováts Eszter, FES

Dr. Kártyás Gábor munkajogász

Április 25. kedd Az üzemi tanácsok munkavédelmi feladatai Kovács László
munkavédelmi szakértő

Május 23. kedd Időmenedzsment az üzemi tanácsban (és egyéb 
testületekben)

Ridira-Bócsi Rita
coach

Június 20. kedd Az „új”Munka törvénykönyv értékelése Dr. Kártyás Gábor munkajogász
Dr. Kun Attila
munkajogász

Szeptember 26. kedd Mi fán terem a szervezetfejlesztés? Dr. Nemeskéri Gyula
szociológus

Október 24. kedd Egészségvédelem a munkahelyeken – elmélet és gyakorlat Bereczki Edit orvos
Voltig Tamás egészségfejlesztő, 
gyógymasszőr

November 28. kedd Bér és cafeteria - 2018 Dr. Gróf Gabriella
Lajtai György

Reményeink szerint az idei évben is sor kerülhet kihelyezett üzemi tanács ülésre is – melynek helyszíne és időpontja 
egyelőre még nem ismeretes.

A program tervezetként kerül nyilvánosságra, időpontjai és tartalma egyaránt változhat!
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IV. FB klub éves programtervezete

Március 28.

Nyílt rendezvény, amelyen nem FB Klub tagok 15.000 Ft részvételi díj ellenében vehetnek részt.

1. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről III. könyve a FB feladatairól, a dolgozói 
küldöttek tevékenységéről

Ea. Dr Sárközy Tamás gazdasági jogász professzor

2. Tapasztalatcsere az FB-k működéséről a dolgozó képviselő feladatairól.
Moderátor: Kisgyörgy Sándor

Május 16. 
Nyílt rendezvény, a nem FB Klub tagok 15.000 Ft részvételi díj ellenében vehetnek részt.

1. A magyar gazdaság helyzete, kilátásai a 2017-es évben
Ea. Dr Vértes András GKI Gazdasági Kutatóintézet

2. Tapasztalatcsere a vállalatok gazdasági helyzetéről, az előadás tükrében
Moderátor: Kisgyörgy Sándor

Szeptember 12.
Nyílt rendezvény, a nem FB Klub tagok 15.000 Ft részvételi díj ellenében vehetnek részt.

1. A felügyelő bizottságok munkavállalói tagjainak összetétele, tevékenysége egy nemzetközi 
kutatás alapján 

Ea.: Dr. Neumann László munkaügyi kutató
2. Tapasztalatcsere az előadás témájával kapcsolatban

Moderátor: Kisgyörgy Sándor

November 7.
1. A felügyelőbizottságok  munkavállalói  tagjainak  tevékenységével  kapcsolatos  tapasztalatok

Ea.:  FB Klub tagok (szervezés alatt)
2. Vita és tapasztalatcsere az első napirend témájából

Moderátor: ÉTOSZ Egyesülés

A program tervezetként kerül nyilvánosságra, időpontjai és tartalma egyaránt változhat! 
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V.  EÜT Klub éves programtervezete

Európai Üzemi Tanácsok Klubja – 
Multinacionális vállaltok üzemi tanácsainak klubja 

2017. évi program
Tervezet 

Március 7. 
1) Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning az EÜT-k gyakorlatából
     Ea. Krén Ildikó Solution4

2) Pályázati lehetőségek az EÜT-k számára. Az EÜT Klub pályázatának helyzete
      Ea. Krén Ildikó

3) Tapasztalatcsere a EÜT konfliktusairól és pályázati lehetőségekről
Moderátor:  Kisgyörgy Sándor

Május 30.
.EÜT- k  működésének  gyakorlata:  a  klub  három  tagjának  tájékoztatója   kommunikációjukról:

tartalom és módszer. 
Tervezett cégek: szervezés alatt

.Tapasztalatcsere és vita az EÜT kommunikációs technikájáról és tartalmáról
Moderátor: Kisgyörgy Sándor

Október 10.
1) A magyarországi központú, Magyarországon bejegyzett nemzetközi vállalatok EÜT-inek működési

tapasztalatai
Ea. a magyarországi bejegyzésű nemzetközi vállalatok képviselői (szervezés alatt)

2) Tapasztalatcsere az előadás témájából
     Moderátor: ÉTOSZ Egyesülés

December 5. 
1) EÜT- k összetétele, működésük tapasztalatai egy nemzetközi felmérés alapján 

Ea. ETU-I vagy németországi szakértő (szervezés alatt)

2) Tapasztalatcsere a felmérés témájából
Moderátor: ÉTOSZ Egyesülés

A program tervezetként kerül nyilvánosságra, az időpontok és tartalom egyaránt változhat!
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VI. Üzemi Tanács Akadémia évnyitó ülése  - január 31.

Meghívó
az

ÜZEMI TANÁCS AKADÉMIA
 soron következő ülésére, melynek

időpontja: 2017.  január 31. 10–13 óráig
helyszíne: MaSzSz székház (Budapest VI., Városligeti fasor 46-48.) 

3. emeleti. emeleti  előadóteremelőadóterem

1. Beszámoló a „Hogyan változik a kormány jövedelempolitikája 2017-ben” című konferenciáról
Vitaindító: Kisgyörgy Sándor az ÉTOSZ Egyesülés szakértőjeFelkért  hozzászóló:  Háromi
László Audi Hungária Független Szakszervezet elnökhelyettese

2.  Tájékoztató az AUDI Hungária Kft., az Opel Szentgotthárd Kft., Robert Bosch Energy and Body
Systems  Kft.,  a  Lear  Corporation  és  a  MOL  Petrolkémia  Zrt.  bérfejlesztéssel  kapcsolatos
tapasztalatairól

     Előadók:
Háromi László az AUDI ÜT tagja és az AHFSZ elnökhelyettese
Tóth Csaba OPEL Szentgotthárd Kft. ÜT és szakszervezeti elnöke
Fridrik István és Janik Tamás Bosch szakszervezeti tisztségviselői  

     Kozma Zsolt Lear Corporation szakszervezeti elnök
                        Kovács József MOL Petrolkémia Zrt. ÜT elnök
3. Tapasztalatcsere az ÜT-k jogosítványa a munka díjazás elveinek kialakításában
Moderátor: Kisgyörgy Sándor

Részvételi szándékát kérjük, 2017. január 26-ig jelezze az ÉTOSZ Egyesülésnek a következő 
e-mail címen: etosz@etosznet.hu

Jelentkezést a 2017. évtől kizárólag e-mailben, ezen az e-mail címen fogadunk el!

mailto:etosz@etosznet.hu


HÍRLEVÉL
2017. január

2017/1.

VII. KÉSZSÉGFEJLESZTŐ MINITRÉNINGEK február 6-7-8-9

2017. februártól új lehetőségeket ajánlunk: úgynevezett „minitréningeket” tartunk különféle, 
előre megadott  témákban. Tréner: Németh Márta szociológus

Mitől mini?
• Rövid, naponta 10-16 óráig tartó programok
• Minimum 5, maximum 10 fő részvételével
• Céges jelentkezés esetén: 12.000 Ft + áfa /fő / nap 
• Egyéni jelentkezés esetén: 8.500 Ft + áfa /fő / nap 
• Jelentkezési határidő: 48 órával a tréning kezdete előtt: etosz@etosznet.hu

A februári minitréningek tematikája

Konfliktuskezelés
- személyes konfliktuskezelési jellemzés (teszt alapján)
- konfliktusok azonosítása az okok szerint
- konfliktuskezelés lépésről lépésre
- játékos szimulációs gyakorlatok
- nyomtatott segédanyagokkal

Kommunikáció
- aktív figyelem fogalma és technikái
- verbális és nonverbális visszajelzések
- tudatos én-közlések
- asszertív kommunikáció a mindennapokban
- játékos szimulációs gyakorlatok
- nyomtatott segédanyagokkal

Tárgyalástechnika
- a versengő és a kooperatív modell
-  vélemény – álláspont – tárgyalási stratégia
- a megelégedettség háromszöge a tárgyalás során
- játékos szimulációs gyakorlatok
- nyomtatott segédanyagokkal

Esélyegyenlőség
- egyenlő bánásmód fogalma
- esélyegyenlőség fogalma
- munkahelyi hátrányos helyzetű csoportok azonosítása
- érzékenyítő gyakorlatok
- nyomtatott segédanyagokkal

A tréningeken kávét és teát korlátlanul biztosítunk a résztvevőknek, egyéb ellátásról maguknak kell 
gondoskodniuk. Ebédszünet: 30 perc.
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VIII. Üzemi tanács alapképzés – febr. 24., márc. 3., márc. 10.

ÜZEMI TANÁCSOK ALAPKÉPZÉSE

3 napos oktatási program

Az  ÉTOSZ Érdekvédelmi  Tanácsadó  Szolgálat  Egyesülés 3  napos  képzési  programot  hirdet
üzemi tanácsok tagjai számára. 

A képzés célja: a résztvevők számára olyan ismeretek átadása, amellyel választott tisztségüket a
törvényeknek és a legjobb hazai gyakorlatnak megfelelően lesznek képesek ellátni. 

A képzés tartalma:
 A munkavállalói részvétel (participáció) kialakulása, funkciója, elvei
 A participáció és az érdekvédelem különbségei
 A Munka Törvénykönyv az üzemi tanács választásáról és működéséről
 A tanácsok működéséhez szükséges dokumentumok (ügyrend, üzemi megállapodás, munkaterv)
 Az üzemi tanácsok jogosítványainak értelmezése és gyakorlási módja
 Az üzemi tanácsok működési gyakorlata (tapasztalatok és kutatási eredmények alapján)
 Az ülések megszervezése és levezetése
 Az üzemi tanács gazdálkodása
 Kommunikációs, konfliktuskezelési és tárgyalástechnikai alapismeretek 

Részletes tematikát és az előadások pp változatát a jelentkezési lapok beérkezése után küldünk.

Részvételi feltételek: A program részvételi díja 36.000,- Ft + ÁFA/fő. 
A Felhívás ajánlatnak minősül, a rendezvényre leadott jelentkezés az ajánlat
elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. 
Jelentkezési határidő: 2017. február 21.

A képzés időpontjai: 2017. február 24., március 3., 10.

A rendezvény helyszíne: Budapest – a pontos helyszínről a jelentkezőket később értesítjük

Kapcsolat, további információk: e-: mail címetosz@etosznet.hu, honlap: www.etosznet.hu

* Az Mt. 236. § (4) szerint az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költségek (így
a képzés költsége is) a munkáltatót terhelik.

http://www.etosznet.hu/
mailto:etosz@etosznet.hu
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IX. 2017-es ÉTOSZ TEVÉKENYSÉGLISTA
Az ÉTOSZ Egyesülés egyedileg megrendelhető szolgáltatásai

2017.

Tevékenység típusa

Személyes szakértői részvételt igénylő tevékenységek
Szakértői tanácsadás az ÉTOSZ Egyesülés irodájában
Szakértői tanácsadás Budapesten, külső helyszínen
Szakértői tanácsadás vidéken
Tárgyaláson, megbeszélésen szakértői részvétel Budapesten
Tárgyaláson, megbeszélésen szakértői részvétel vidéken
Oktatás egy oktató részvételével Budapesten
Oktatás egy oktató részvételével vidéken
Tréning egy trénerrel
Tréning két trénerrel
Coaching ülés egy fő részére az ÉTOSZ  Egyesülésnél
Coaching ülés egy fő részére Budapesten
Coaching ülés egy fő részére vidéken
Team coaching maximum 8 fő részére az ÉTOSZ Egyesülésnél
Team coaching maximum 8 fő részére Budapesten
Team coaching maximum 8 fő részére vidéken
Mediáció: közvetítéses konfliktusrendezés az ÉTOSZ Egyesülésnél
Mediáció: közvetítéses konfliktusrendezés Budapesten
Mediáció:  közvetítéses konfliktusrendezés vidéken
Írásbeli szakértői munkák
Digitális vagy papír alapú dokumentumok tárgyalások előtti tanulmányozása és 
véleményezése
Szakértői dokumentumok, levelek megírása
Tanulmányírás
Digitális vagy papír alapú kész anyagok (tervezetek) kontrollja, kisebb pontosítások
Írásban történő tanácsadás
Kollektív szerződés elemzése, készítése

A  fentieken  túl  szervezünk  az  ÉTOSZ  által  kezdeményezett  tréningeket,
képzéseket, konferenciákat, ezeket a konkrét időpontokban, helyszíneken és a
rendezvényre szabott egyedi árakkal hirdetjük meg.
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