
 

 

M E G H Í V Ó 

Benchmarking Working Europe 2020 –  

Hol helyezkedik el Magyarország regionális összehasonlításban? 

Időpont: 2021. február 22. 14:00-15:30 h 

Egy vírus kísért Európában. És újra lecsaphat. Az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) és az Európai 

Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Benchmarking Working Europe című kiadvány idei, 20. évfordulói száma 

szakszervezeti tagoknak, munkaügyi kapcsolatok szakembereinek és döntéshozók közönségének egyértelmű 

figyelmeztetést ad: a SARS-CoV-2 vírus mellett, amely kiváltotta a Covid-19 járványt és Európa  gazdaságát 

hirtelen és mély recesszióba sodorta, a „megszorítások” jelentik a másik alattomos problémát, amelytől a 

munkavállalókat és Európát egészében kell megvédeni a következő kihívásokkal teli hónapokban és években. 

Az új megszorítások hulláma nemcsak alááshatja a Covid utáni fellendülést, hanem alapvetően alááshatja az 

európai társadalmi és gazdasági integrációs projektet is.  

Fontos megjegyezni, hogy a kiadványban elegendő jel utal a jelenlegi válság jövőbeli pályájával kapcsolatos 

óvatos optimizmusra. A Benchmarking 20. kiadványa lehetővé teszi a szakszervezetek számára, hogy 

tényeken alapuló elemzések alapján hozzájáruljanak a kulcsfontosságú európai vitákhoz. A kiadvány 

megvizsgálja a 2009-es világválságra adott elhibázott válságkezelési politika tanulságait, hogy még inkább 

egyértelművé váljon az a paradigmaváltás, amelyet a jelenlegi válságra adott válasz szükségessé tesz. 

Részletes elemzést tartalmaz és hangsúlyozza az Europai Green Deal program jelentőségét és a hozzá 

kapcsolódó esélyeket es kihívásokat. 

A Friedrich Ebert Stiftung budapesti képviselete panelbeszélgetést szervez magyar munkavállalói és 

munkaadói képviseletek vezetőivel, civil szervezet képviselőjével, valamint a Benchmarking working Europe 

szerzőivel arról, hol tart Magyarország nemzetközi összehasonlításban a munka világát érintő kérdésekben 

és a válságkezelésben. 

P r o g r a m 

Moderátor: Krug Emília, újságíró 

Megnyitó: Jörg Bergstermann, a Friedrich Ebert Stiftung budapesti képviseletének igazgatója 

Bevezető előadás: Benchmarking working Europe 2020  

- Galgóczi Béla, a brüsszeli Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) vezető kutatója 

Beszélgetőpartnerek:  

- Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, MASZSZ elnöke 

- Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) alelnöke 

- Czirfusz Márton, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont kutatója 

Rövidfilm bejátszás: 

- Torsten Müller, a brüsszeli Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) vezető kutatója, a 4. fejezet 

társszerzője: Igazságos minimálbér és kollektív alku: a fellendülés kulcsa 

- Nicola Countouris, a brüsszeli Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) kutatási osztályának igazgatója 

és a Londoni University College (UCL) Jogi tanszékének munkajogi és európai jog professzora  

* * *  

A beszélgetést követhetik élőben ZOOM alkalmazáson keresztül, illetve visszanézhető lesz a Friedrich Ebert 

Stiftung Budapest Facebook-oldalán is. A meghívó szabadon továbbítható, a webináriumon való részvétel 

regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linkre kattintva megtehet: Online regisztráció 

https://www.etui.org/sites/default/files/2020-12/13%20ETU%20BM2020%20FULL.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XrpApPLcTOW6GFgGijqd0Q

