Harminc éve a munkavállalói
érdekképviselet erősítéséért
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Célunk
Küldetésünk a munkavállalói érdekképviselet erősítése. Célunk, hogy a munkavállalók
választott képviselőit felkészítsük, támogassuk abban, hogy sikeresen, jó eredményeket
elérve töltsék be tisztségeiket.

Kik vagyunk?
1990. július 1. óta működünk érdekképviseleti tanácsadó szervezetként. 2007-től
akkreditált oktatási intézményként tevékenykedünk. A felnőttképzési törvény módosítása
után, 2018-tól, képzési programjainkat hatósági engedélyekkel tartjuk.
Munkatársaink
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munkaügyi kapcsolatokban,
vállalati gazdaságtanban,
a pénzügyi beszámolók értelmezésében,
a munkahelyi és ágazati béralkuban,
szervezetszociológiában,
szervezetfejlesztésben,
tárgyalástechnikában,
konfliktuskezelésben,
kommunikációban,
csapatépítésben jártas szakemberek.

Munkánkat kiterjedt külső szakértői kör segíti, programjaink előkészítésébe,
lebonyolításába rendszeresen vonunk be munkajogászokat, munkavédelmi, foglalkozás
egészségügyi, felnőttképzési szakembereket.

Kik a partnereink?
Programjainkon évente mintegy 1 200
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üzemi tanácsokból,
felügyelő bizottságokból,
szakszervezetekből,
munkavédelmi bizottságokból

érkező választott tisztségviselő vesz részt.
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Miért érdemes a klubtagságot - Üzemi Tanács / Felügyelő Bizottsági
Tagok Klubja / Európai Üzemi Tanács Klub - választani?
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Naprakész információk
Aktuális témák
Élvonalbeli szakemberek
Harminc év felhalmozott, átfogó tapasztalat és tudás
Számtalan rendezvény: klubnapok, konferenciák
Akkreditált / hatósági engedéllyel rendelkező képzések
Gyakorlatban hasznosítható ismeretek, készségek, képességek
Módszertani anyagok, kiadványok
Hírlevél
Tapasztalatcsere - közel 80 üzemi tanács
Hálózatépítés
Egyedi igények kielégítése
Klubtagok számára 20-30 százalékos kedvezmények a klubtagságon kívül igénybe
vett szolgáltatásokból (pl. szakértői anyagok, konzultációk, véleményezések,
elemzések, szervezeten belüli konfliktuskezelés)

Tekintse meg az Üzemi Tanács Klub és a Felügyelő Bizottsági Tagok Klubja
csatlakozási megállapodásmintáit!

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk a szakszervezetek számára?
●
●

●

Minden rendezvényt látogathatnak térítési díj ellenében
Képzéseink közül néhány:
○ szakszervezeti bizalmi alapképzés, ifjúsági képzés
○ vezetőképzés
○ tárgyalástechnika
○ konfliktuskezelés
○ tagtoborzás
Egyedi szolgáltatások:
○ tárgyalás-, bértárgyalás felkészítés, tárgyaláson való szakértői részvétel
○ konzultációk
○ elemzések, szakértői anyagok, módszertani anyagok
○ szervezeten belüli konfliktuskezelés, konfliktusok okozta károk enyhítése,
helyreállítás
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Milyen témákban mélyülhet el a segítségünkkel?
A teljesség igénye nélkül:
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mindenkori aktuális témák
a munka világát érintő jogszabályi változások
gazdaságpolitikát és a gazdasági környezetet érintő fejlemények
vállalatgazdasági és pénzügyi ismeretek
cégek üzleti beszámolóiban történő eligazodást segítő esetfeldolgozások
munkahelyi kollektív alku, bértárgyalások
üzemi tanácsok választása, működése és jogosítványai
munkavédelem és egészségvédelem
a munkavédelmi képviseleti rendszer működése, jogosítványai,munkavédelmi
képviselők választása
munkaügyi ismeretek
vezetés- és munkatudomány
klubtagok tapasztalatai és jó gyakorlatai

Tekintse meg a 2021. második félévi és 2022. első félévi programjainkat!
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Vélemények az ÉTOSZ-ról:
“Az ÉTOSZ a hosszú évek során, immár közel 18 éve, kiválóan segítette, támogatta érdekvédelmi
munkánkat az Auchan áruházláncnál. Segítségük nélkül, igen nehezen tudtuk volna
megszervezni az ÜT-MV választásokat. A Felügyelő Bizottság megalakulásának folyamatában, a
munkajogi ismeretek átadásában is sokat segítettek.
Hiánypótló bizalmi képzéseket tartottak
tárgykörben. A vállalati bértárgyalásokat
kidolgozásával támogatták.

tisztségviselőinknek a szakszervezeti ismeretek
pénzügyi elemzések elkészítésével, javaslatok

Az Európai Üzemi Tanács Klubban megismerkedtünk más vállalatok európai üzemi tanácsi
tisztségviselőivel, a tapasztalatokat a mai napig hasznosítjuk. Nagyon örülünk, hogy „beléptünk
a klubba” és így folyamatos segítséget, támogatást igényelhetünk az ÉTOSZ munkatársaitól."
Juhászné Pintér Beatrix, Auchan Magyarország Kft. Felügyelő Bizottság munkavállalói
küldött és Melis Szilvia Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, Auchan Alapszervezet
titkár

"A szakszervezeti mozgalom és az üzemi tanácsok felfogásában, működésében és sikereiben
elvitathatatlan szerepet vállalt az ÉTOSZ a strukturáltan kialakított képzési rendszerével. Ehhez
szükség volt az ÉTOSZ szakértők felkészültségére és a munkavállalói érdekképviseletek felé való
elkötelezettségére is."
Háromi László, az AUDI Hungária Független Szakszervezet elnökhelyettese

“Üzemi Tanács tagként, elnökként, szakszervezeti tisztségviselőként az ÉTOSZ segítségével
nőttem föl. Amit ezen a területeken szakmai tudast szereztem, Tőlük kaptam. Az ÉTOSZ
munkatársai vállalták mind az elmélet, mind a gyakorlat bemutatását!
A kutatásaik hasznosításával, a nemzetközi kitekintéseikkel gyarapíthattuk a látókörünket,
beillesztve a munkánkba. A mai napig is számítok szakmai tanácsaikra, szakértői véleményükre.”
Lőrincz László, a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezetének elnöke
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“30 évnyi gyógyszeriparban végzett szakmai munkám mellett végeztem kisebb nagyobb
érdekvédelmi munkát. Miután függetlenített titkári posztra választottak elkezdődött egy
folyamatos tanulás számomra. A VDSZ támogatása után a legnagyobb segítséget az ÉTOSZ
szakemberei nyújtották ebben!
Magas színvonalú előadások szervezésével, naprakész szakmai anyagok biztosításával a
legnagyobb segítséget adják a szakszervezeti tisztségviselőknek és az üzemi tanács tagoknak
egyaránt. Az előre kialakított programjuk szerint szervezett előadásaik amellett, hogy magas
színvonalúak, alkalmat adnak a tapasztalatok megosztására is.”
Szabóné Lakatos Erzsébet titkár, Vegyipari Dolgozók BIOGAL Szakszervezete, Debrecen

További információkért és ajánlatért keressen minket az
etosz@etosznet.hu címen!

Konferenciáinkat, képzéseinket a törvényi kereteknek megfelelően
tartjuk meg. A járvány kitörése óta hibrid programokat szervezünk, azaz
lehetővé tesszük az online kapcsolódást jelenléti programjainkhoz. Ez
alól csak néhány készségfejlesztő képzésünk jelent kivételt.

