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Az európai kollektív 
megállapodásokról szóló online 
konferencia



Paulien Osse
Wageindicator alapítvány igazgatója 

ELŐADÁS

A COLBAR-EUROPE projektben részt vevő kutatók 
Európa-szerte 602 kollektív szerződést elemeztek 

az elmúlt két évben. Az eredmények ismertetésére a 
2021. február 25-én (csütörtökön) megrendezett, “A 
feldolgozóipar, építőipar, kereskedelem és közszféra 
területén zajló kollektív tárgyalások összehasonlítása 
Európában” című online konferencián kerül sor. A 
konferencia során a panelbeszélgetések és a kötetlen 
kérdésfeltevés mellett lehetőség nyílik bővebben 
megismerni a visegrádi országok - vagy akár 
Olaszország, Spanyolország, Hollandia - kollektív 
szerződéseiben szereplő legfontosabb pontokat is.

Témák:
aKollektív tárgyalások: eszköz a szegénység ellen?
aTudnunk kell, hogy máshol mennyit keresnek a 
kollégák? 
aSzükség van-e a kollektív szerződések európai vagy 
akár globális átláthatóságára?
aAz otthoni munkavégzésnek szerepelnie kell a kollektív 
szerződésekben?
aSegíthet-e a gépi tanulás abban, hogy a rengeteg 
különféle megállapodást egyetlen adatbázisba 
gyűjtsük?

Vegyen részt az európai kollektív szerződésekről szóló 
konferencián, hallgassa meg a szakértők előadásait 
és tudjon meg mindent, amit valaha is tudni akart a 
kollektív szerződésekről. 
Regisztráljon itt: https://wageindicator.org/
Wageindicatorfoundation/events/colbar-final-
conference-25february-2021 

Janna szociológus, akinek a fő kutatási témái közé 
az alábbiak tartoznak: az anyaság hatása a nők 
munkaerőpiaci részvételére és bérezésére; informális 
munka Afrikában; kollektív tárgyalások és ipari 
kapcsolatok. Az Amszterdami Egyetem posztdoktora. 
„Bérek a kollektív szerződésekben? Meg fog lepődni!” 
című előadása nagyon érdekesnek ígérkezik!

A pisai Scuola Superiore Sant’Anna Egyetemen 
dolgozó Armanda az otthoni munkavégzésre 
vonatkozó rendelkezéseket vizsgálta meg az olasz 
kollektív szerződésekben. Többek között áttekinti a 
munkakörülményekkel, a bérekkel, az egészségvédelmi 
és biztonsági jogokkal, a társadalmi elszigeteltség 
kockázatával és a munkaadók általi átfogó ellenőrzéssel 
kapcsolatos fő kérdéseket.

MEGHÍVÁS 

14.00 - 14.30 Belépés lehetséges - informális beszélgetések, új 
projektek megbeszélése

Videó - pillanatkép a COLBAR-projektről14.30 - 14.36 

Janna
Besamusca

14.40 - 14.47

Armanda
Centrulo

14.50 - 15.20

KÜLÖNÁLLÓ SZOBÁK

OLASZORSZÁG



Matteo a Modena és a Reggio Emilia Egyetem 
Kommunikációs és Gazdasági Tanszékének 
gazdaságszociológiai docense. A Fondazione Sabattini 
alapítvány tudományos bizottságának tagja.

Matteo
Rinaldini

14.50 - 15.20

Gabriele a Wageindicator alapítványnál dolgozik, ahol 
a kollektív szerződések globális adatbázisát kezeli, 
valamint koordinálja a COLBAR projekt adatbázis-
kódoló csapatát.

Gabriele
Medas

14.50 - 15.20

SPANYOLORSZÁG

Carles 1994-től a Comisiones Obreras, a CCOO és a 
CCOO Catalonia Sindical Confederation munkaügyi 
jogásza. Tagja többek között a szociális párbeszéddel 
foglalkozó különbözó európai csoportoknak, és 
szakértője a kölcsönzött munkavállalók, a bankszektor, a 
kereskedelmi szektor és a vendéglátás ágazatának.

Carles Català
Pinyol

14.50 - 15.20

Eloise Betti a Bolognai Egyetem munkaügyi történelem 
professzora, az Olasz Munkaügyi Történeti Társaság 
(SISLAV) igazgatóságának tagja és az Európai 
Munkaügyi Történeti Hálózat Feminista Munkaügyi 
Történeti Munkacsoportjának koordinátora. Tudományos 
vezetője az Olasz Nőunió (UDI) bolognai Történeti 
Levéltárának. E szervezet számára koordinálja az 
ILO által finanszírozott „Nemek, munka és technikai 
kultúra” és „Az erőszak és zaklatás a munka világában” 
elnevezésű projekteket.

Eloisa
Beti

14.50 - 15.20

VISEGRÁDI ORSZÁGOK

Gábor a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen 
doktorált. Jelenleg a pozsonyi Közép-európai Munkaügyi 
Tanulmányok Intézetének (CELSI) tudományos 
munkatársa. Olyan, a munkaerőpiaci politika innovatív 
szempontjaival foglalkozó projektekben végez 
kutatásokat, mint a COLBAR-EUROPE. A konferencia 
során választ ad a kérdésre: “Kollektív szerződések 
a visegrádi országokban - több hasonlóság vagy 
különbözőség?”

Gábor
Szüdi

14.50 - 15.20

Panelrésztvevők
Csehország: Alena Paukrtová – elemző, kollektív tárgyalások szakértője, OS KOVO ágazati szakszervezet
Lengyelország: Danuta Wojdat, kollektív tárgyalások szakértője
Magyarország: Dr Kártyás Gábor – munkajogi szakértő, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Szlovákia: Monika Benedeková – alelnök és főtárgyaló, OZ KOVO ágazati szakszervezet
A panelbeszélgetés során angol-cseh/szlovák, angol-magyar, angol-lengyel tolmács biztosított.

Az Olaszországról szóló panelbeszélgetés moderátora: 
Valeria Tonella - a Wageindicator alapítvány újságírója

Valeria
Tonella

14.50 - 15.20



Niels 2012 óta dolgozik az Amszterdami Egyetem Jogi 
Karán, és jelenleg az AIAS-HSI kutatóintézet keretében 
végzi kutatásait. Korábban Niels több mint nyolc évig 
ügyvédként dolgozott a munkajog területén. Niels a 
kollektív munkajogra szakosodott. Oktat a témában és 
gyakran publikál is kollektív munkajog területén. A konfer-
encia során választ ad a kérdésre: “Mi teszi egyedivé a 
holland kollektív szerződéseket?”

Niels
Jansen

14.50 - 15.20

A Wageindicator kutatási igazgatója, Kea Tijdens össze-
veti a kollektív szerződéseket négy iparágban: a feldol-
gozóiparban, az építőiparban, a kereskedelemben és a 
közszektorban. Megvitatja a tágabb tárgyalási mene-
trendeket és a multinacionális vállalatok transznacionális 
megállapodásainak szerepét.

Kea
Tijdens

15.25 - 15.35

PANELBESZÉLGETÉS

Moderátor: Stephanie Steinmetz. Stephanie a társadalmi 
rétegződés kérdését kutató docens a Lausanne-i Egyete-
men. Ezenkívül az Amszterdami Egyetemen is kutat, ahol a 
WageIndicator Alapítvánnyal dolgozik együtt.

Stephanie
Steinmetz

15.35 - 15. 55

A WageIndicator alapítvány kollektív szerződésekkel 
foglalkozó adatbázisának fejlesztője

Huub
Bouma

16.00 - 17.05

Stefano Ceccon PhD fokozattal rendelkezik a gépi tanu-
lás területén. Kutatási témái: gépi tanulás, valószínűségi 
grafikus modellek, mélytanulás. Szakterülete a média és 
adatújságírás, az egészségügyi és pénzügyi adatok.

Stefano
Ceccon

16.00 - 17.05

KÖTETLEN BESZÉLGETÉS. TÉMA: ADATBÁNYÁSZAT, GÉPI TANULÁS, 48 NYELVEN ELÉRHETŐ ADATBÁZIS

HOLLANDIA

A visegrádi országokról szóló panelbeszélgetés mod-
erátora: Marta Kahancová, a Közép-európai Munkaügyi 
Kutatóintézet (CELSI) alapítója és ügyvezető igazgatója, 
Pozsony, Szlovákia

Marta
Kahancová

14.50 - 15.20

15.55 - 16.00 Videó: gépi tanulás és kollektív szerződések


