VS/2021/0190 számú projekt

A COVID-19 VÁLSÁG HATÁSA
AZ EURÓPAI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEKRE (BARCOVID)
Nyitórendezvény a visegrádi országok számára
2021. október 14. [13:30 – 15:30 CEST]
A BARCOVID („The impact of the Covid-19 crisis on Collective Agreements in Europe”) projekt
célja, hogy jobban megismerjük a még jelenleg is zajló járvány kollektív tárgyalási folyamatokra
és azok eredményeire gyakorolt konkrét hatásait 32 országban, ideértve a visegrádi országokat
is. A projekt három fő kutatási kérdésre keresi a választ:
1. Miként hatott a Covid-19, az államilag elrendelt intézkedések és azok következményei az EU-27 és az 5
tagjelölt ország ipari kapcsolataira?
2. Befolyásolták-e érdemben a Covid-19 következményei a kollektív szerződések megújítását, és ha igen,
változtak-e az aláírók, a tárgyalási szintek és az érintett vállalkozások/szervezetek?
3. Befolyásolták-e érdemben a Covid-19 következményei a kollektív szerződésekben a munkaerő felvételére
és elbocsátására, a bérezésre, a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra, a digitális technológiák
használatára (pl. távmunka), a munkaszervezésre és felügyeletre vonatkozóan megtárgyalt kikötéseket?
A workshop célja: ezt a nyitórendezvényt azért szervezzük, hogy a különböző országok
szakértői és tárgyalói támogatásával betekintést nyerjünk ezekbe a kérdésekbe, majd ezt
követően valamennyi érdeklődő részvételével ezekről interaktív beszélgetést folytassunk. A
workshop végén az országspecifikus tárgyalási helyzetek jobb megismerését kívánjuk elérni,
valamint szeretnénk megtudni, hogy vannak-e már esetlegesen az egyes országokban újonnan
megtárgyalt kollektív szerződések.
Nyelv: angol, tolmácsolás biztosított magyar, szlovák, illetve lengyel nyelven.
Kérjük, az alábbi linken regisztráljon 2021. okt. 12-ig: https://forms.gle/ihDDiiRyApvhfchU9
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PROGRAM
Time

Topic

Presenter(s)

13:30 –

A résztvevők üdvözlése és a találkozó

Marta Kahancová (CELSI),

13:40

céljainak ismertetése

Paulien Osse
(Wageindicator)

13:40 –

A Covid-19 járvány, távmunka és kollektív

Inga Sabanova (Friedrich

13:45

tárgyalások

Ebert Stiftung
Competence Centre
Future of Work)

13:45 –

Mit tartalmaznak a visegrádi országok

14:00

kollektív szerződései? A COLBAR projekt

Szüdi Gábor (CELSI)

eredményei
14:00 –

A BARCOVID projekt bemutatása (rövid

Kea Tijdens (University of

14:20

videó & előadás)

Amsterdam/AIAS-HSI)
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Time
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Presenter(s)

14:20 – 14:30

Előadás a Covid-19 kollektív szerződésekben

Vladimír Tonka

megtárgyalt kikötésekre gyakorolt esetleges

(Szlovákiai Energetikai

hatásairól Szlovákiában

Munkaadók Szövetsége)

Előadás a Covid-19 kollektív szerződésekben

Szabó Imre Szilárd

megtárgyalt kikötésekre gyakorolt esetleges

(Munkástanácsok, Károli

hatásairól Magyarországon

Gáspár Református

14:30 – 14:40

Egyetem)
14:40 – 14:50

14:50– 15:00

Előadás a Covid-19 kollektív szerződésekben

Alena Paukrtová (Cseh-

megtárgyalt kikötésekre gyakorolt esetleges

Morva Szakszervezeti

hatásairól Csehországban

Szövetség)

Előadás a Covid-19 kollektív szerződésekben

Przemek Pytel

megtárgyalt kikötésekre gyakorolt esetleges

(Szolidaritás)

hatásairól Lengyelországban
15:00 – 15:20

Plenáris beszélgetés

Marta Kahancová (CELSI)

15:20 – 15:30

Összefoglalás & további lépések

Paulien Osse
(Wageindicator)
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