
 
 

           
 
 

 

MEGHÍVÓ 

Digitalizáció a munkahelyeken – kihívások a munka világában 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség projekt 
partnerként részt vesz a „DIGI-O - Digitalizálási offenzíva új típusú munkavégzésekért 
az osztrák-magyar határrégióban” projekt megvalósításában. Ennek keretében 
szervezzük meg a magyar és osztrák szakszervezeti és üzemi tanácsi tisztségviselők 
első kétoldalú találkozóját. 

Célunk, hogy a résztvevők lehetőséget kapjanak nyílt véleménycserére vállalataik, 

ágazataik digitalizálási folyamatairól, a munkavállalók és képviseleteik kihívásairól, 

feladataikról. A találkozón lehetőség lesz értékelni a több, mint négyszáz, a 

munkavállalók, képviselőik, a munkáltatók körében végzett online kérdőíves felmérés 

eredményeit is. 

Ezúton tisztelettel meghívjuk online rendezvényünkre: 

2022. március 2. 9.30 – 15.30 

Program: 

09.30 – 09.35 Köszöntés 

09.35 – 10. 30 A Digi-O projekt bemutatása 

A digitális technológiák alkalmazásának megítéléséről készült 

felmérés eredményei 

Barbara Willsberger és Nicholas Pretterhofer, L&R 

Sozialforschung GmbH  

10.30 – 10.50 A Digi-O projekt a nyugat-magyarországi régióban – mélyinterjúk 

tapasztalatai 

  Németh Zsolt, Változó Világért Alapítvány 

10.50 – 11.10 Kérdések, válaszok 

11.10 – 11.30 Kávészünet 



11.30 – 12.15 Digitalizáció és szociális partnerség – tapasztalatok. 

Érdekvédelmi program a digitalizációs kihívások kezelésére. A 

digitális kommunikációban rejlő lehetőségek az ÜT számára. 

Bodnár József, VSZ, MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács 

elnök 

   Vita 

12.15 – 13.15 Ebédszünet 

13.15 – 14.30 A digitális átalakulás a gyártóiparban – ipar 4.0. A munkahelyi 

szociális párbeszéd feladatai a digitalizáció és a mesterséges 

intelligencia alkalmazásánál, a munkavállalók felkészítése a 

digitalizáció és a robotizáció munkahelyi térhódítására. 

 

    Fonyó Szabolcs, Pencould Üzleti Informatika ügyvezető 

    Guzslován Gábor, titkár Denzo Vasas Szakszervezet  

 
14.30 – 15.00 Összegzés, következtetések 
 
A találkozón magyar – német tolmácsolást biztosítunk. 
 
A rendezvényen való részvételt a következő címre kérjük visszajelezni 2022. február 
25-ig: kgyorgy@szakszervezet.net  
 
A rendezvény linkjét a jelentkezők közvetlen emailben kapják meg. 
 
 
 

A Digi-O projekt 
 
A COVID-19 nagymértékben megváltoztatta a munka világát és a digitális munkavégzés egyre 
nagyobb hangsúlyt kap. Sok vállalat és munkavállalói új kihívásokkal néznek szembe az új 
képesítések és a műszaki követelmények miatt. A digitalizálásról szóló eddigi tanulmányok 
eredményei azt mutatják, hogy az alkalmazottak, üzemi tanácstagok és vezetők gyakran nem 
rendelkeznek a digitális stratégiák megvalósításához szükséges ismeretekkel, és az 
alkalmazottakat alig vonják be ezekbe a folyamatokba.  Ezért szükséges projektünk az 
alábbi céllal: Gyarapítani szeretnénk a célcsoportok ismereteit a digitalizálás területén, 
fejleszteni és tesztelni szeretnénk a digitális stratégiák végrehajtásában való részvételi 
megközelítést annak érdekében, hogy támogassuk a digitalizálási stratégiák 
kidolgozását a vállalatokban az osztrák-magyar projektterületen. 

E cél elérése érdekében előzetesen alaposan elemezni kell a munkaerőpiac 4.0-t - a COVID-
19 járvány során erősen változó feltételek miatt is -, hogy a munkaerő-piaci szereplőket és 
vállalatokat jövőbeni intézkedések és stratégiák tervezésében támogatni tudjuk. 

Erre építve folytatunk a vállalatoknál részvételközpontúan a digitális stratégiák 
megvalósításával kapcsolatos tanácsadásokat. A tanácsadások eredményeképp 
intézkedéseket és stratégiákat fogalmazunk meg munkaerő-piaci szereplők és vállalatok 
számára, a digitalizáció jövőbeli szintjének fenntartható növelése érdekében. 

mailto:kgyorgy@szakszervezet.net


A szakszervezeti program részei a magyar és osztrák munkavállalói képviseletek 
részvételével tervezett képzésekés tanácsadások, hálózatok kialakítása.  

A projekt másik átfogó célja a szakszervezetek és a munkaerő-piaci szereplők közötti 
határokon átnyúló együttműködés megerősítése digitalizálással foglalkozó hálózat 
létrehozásával. 

A projekt hivatalos weboldala: https://interreg-athu.eu/hu/digio/  
 
Projektpartnerek: 
Vezető partner: 

• L&R Sozialforschung (L&R) 
Projektpartner: 

• BAB Unternehmensberatung GmbH (bab) 
• Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) 
• Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) 

 

A projektet az INTERREG AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG 2014-2020 program keretében az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Munkaügyi 
Minisztériuma és Magyarország Nemzeti Hatósága támogatja. 
A teljes költségvetés 538 393,50 EUR, ebből 80 759,05 EUR nemzeti társfinanszírozású 
(15%). 
A projektet az Európai Bizottság mellett a következő nemzeti intézmények 
támogatják: Osztrák Szövetségi Munkaügyi Minisztérium, Magyarország Nemzeti Hatósága 
A projekt időtartama: 2021. január 1. - 2022. december 31. 
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