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❖ Érdekvédelem ❖ Tagszakszervezeti Hírek
❖ Hasznos, ingyenes képzési anyagok

❖ Online lapozható Forró Drót újság
❖ Tagkártya Szolgáltatások részletesen

KERESD FEL AZ EVDSZ facebook OLDALÁT IS!

Bérmegállapodások – ki hol tart 6. oldal

Helyzetjelentés a Mátra aljáról 7. oldal

LIGA: A béremelés reális követelés 8. oldal

A LIGA 12 pontja 9. oldal

Fehér könyv Európa jövőjéről II. rész
10. oldal

Mi az a szakszervezeti Tudásbázis?10. oldal

Tagkártya szolgáltatók ajánlatai 11. oldal

ENPOL 2000 Hírek 12. oldal

ADÉSZ rendezvények 13. oldal

Nyugdíjas Tagozat hírei 14. oldal

VITSPORT Hírek 15. ildal

SZJA 1% kérések 16. oldal

EVDSZ V. Taggyûlés
Az V. Taggyûlés célja az EVDSZ VII. (Tisztújító) Kongresszus ál-
tal elfogadott program és az EVDSZ 2017. évi munkaprogram
teljesülésének értékelése, és az idõközbeni változások, kilátá-
sok elemzése.

Idõpont: 2018. április 25. 
Helyszín: ALFA ART HOTEL Budapest

II. Nemzetközi Konferencia
„Az igazságos átmenetrõl 

az energiaiparban” címmel
Idõpont: 2018. április. 12.

Helyszín: Aquincum Hotel Budapest

EVDSZ PROGRAMALKOTÁS
2018-2023

Mûhelymunka – Jövõkép – Szakszervezet-politikai feladatok
A X. ülés témája: 

A helyi szervezetek szerepe, megerõsítése
Idõpont: 2018. május 2.

Helyszín: Nádorudvar irodaház földszinti tárgyaló,
Budapest

EVDSZ 
CSALÁDI NNAP 
éS FFOCIKUPA
22001188.. jjúúNNIIUUSS 2233..

Helyszínek:
Emese Park

középkori múzeumfalu, 
és a mellette található 
Ifjúsági Élménytábor

Szigethalom, Rákóczi utca 147.

Töltsünk együtt
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EVDSZ II. nemzetközi konferencia
„Az igazságos átmenetrõl az energiaiparban”
A konferencia célja: a kelet-közép európai régióban a villamosenergia-iparban
mûködõ és szervezõdõ szakszervezetek (V4-ek) együttmûködése alapján kez-
deményezett és magyar kormány döntése alapján támogatott (2017. novem-
ber 28-29.) munka folytatása, a Magyar-, a Lengyel-, a Cseh-, a Szlovák és a
Szlovén EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS tervezet elfogadása

A konferencia idõpontja: 2018. április. 12.
Helyszíne: Aquincum Hotel Budapest

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.

Program
8.00-9.00 Regisztráció

9.00-9.10 A konferencia megnyitása - Elõzmények
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök

9.10-10.10 A villamosenergia-iparban mûködõ Európai Szociális
Párbeszéd Bizottságban megvitatott „Az igazságos át-
menetrõl az energia-iparban” c. nyilatkozat. A tárgyalá-
sok tapasztalatai, a felmerült problémák kiemelése, vár-
ható hatások a foglalkoztatásra, a munkavállalók mun-
kakörülményeire és a javadalmazásra.
Szakértõi tájékoztató a „4. európai energiacsomag”-ról 
Elõterjesztõ: EPSU és/vagy az IndustriAll képviselõje,

10.10-10.30 Kérdések, vélemények

10.30-10 45 Kávészünet

10.45-11.45 Kormányzati tájékoztatás: 
A szektort érintõ kormányzati elképzelések és várható
hatásai
Az együttmûködés lehetõségei a 4. energia csomag tük-
rében 
Elõterjesztõ: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselõje

11.45-12.00 Kérdések, vélemények 

12.00-12.45 A „Nyilatkozat a villamosenergia-rendszer átalakítását
célzó „4. energiacsomag”-ról és az igazságos és bizton-
ságos átmenetrõl” c. dokumentum megvitatása és alá-
írása
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök

12.45-13.45 Ebéd

13.45-14.45 Az együttmûködés további lehetõségeinek megvitatása:
- a munkavállalókat érintõ egységes foglalkoztatáspoli-
tikai megoldások vizsgálata,
- az igazságos és biztonságos átmenet megteremtése
(átképzési-, támogatási- és szociális ellátási rendszerek),
- foglalkoztatás-politikai és javadalmazási kérdések
megvitatása.
Elõterjesztõk: magyar, cseh, lengyel, szlovák, szlovén
villamosenergia-ipari szakszervezetek képviselõi

14.45- 15.15 A Magyar-, Lengyel-, a Cseh-, a Szlovák- és a Szlovén
Szakszervezetek „EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPO-
DÁS” tervezet megvitatása és aláírása
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök

15.15-15.30 Zárszó, összegzés 
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök

EVVDDSZ CCSALLÁDDII NNAP 
éS FFOCIIKKUPA

22001188.. jjúúNNIIUUSS 2233..
Helyszínek: Emese Park - középkori múzeumfalu, 

és a mellette található Ifjúsági Élménytábor
2315 Szigethalom, Rákóczi utca 147.

TERVEZETT PROGRAM:
8.00-tól Érkezés, regisztráció 
9.00-15.30 III. EVDSZ Nemzetközi Focikupa 
9.45 - 10.00   II. EVDSZ Családi nap megnyitó
10.00 -11.00 „Élõ történelem” interaktív tárlat-

ismertetõ a lovagteremben
12.30 - 13.00 Lovas bemutató
13.00 - 14.30 Ebéd
14.30 - 15.30-ig Középkori ügyességi feladatok a 

várudvaron vetélkedõ jelleggel
17:00 Díjkiosztás, zárszó

TÉRÍTÉSMENTES PROGRAMOK 
szakszervezeti tagoknak és családjuknak:

9.30-10.30-ig, 11.30-12.30-ig, 14.00-15.00-ig, 16.00-17.00-ig:
„Középkori vizeken” középkori hajórekonstrukcióval
hajókázás a várispánság halastaván

9.30-10.30-ig, 11.30-12.30-ig, 14.00-15.00-ig, 16.00-17.00-ig:
íjászat az Árpád-kori magyar íjjal, 
számszeríjászat kipróbálása

10.30-11.30-ig, 15.30-16.30-ig:
korabeli kézmûves foglalkozás kipróbálása
(díszgyertya-mártás)

11.00-12.30-ig, 15.30-17.00-ig:
korabeli kézmûves foglalkozás kipróbálása
(kötélsodrás, szalagszövés)

11.00-13.00-ig, 15.30-14.30-ig:
Korhû viseletekbe öltözés, 
fényképezkedés a lovagteremben

11.00-12.00-ig, 14.00-15.00-ig, 16.00-17.00-ig:
Gyermeklovagoltatás

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Bõvebb információt és az elõzetes jelentkezés feltétele-
it április 15-tõl keresd az EVDSZ honlapján 
(www.vd.hu) és facebook oldalán, valamint a helyi
szakszervezeti irodákban!

A helyszínekrõl bõvebb információ a www.emesepark.hu
oldalon, vagy a facebook-on olvasható.
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EVDSZ V. TAGGYÛLÉS
RÉSZLETES PROGRAM

2018. április 25.

9.00-10.00 Regisztráció
9.30-10.00 Vendégköszöntõ kávészünet
10.00-10.05 Dr. Szilágyi József EVDSZ Elnök köszönti a résztvevõket és 

megnyitja a Taggyûlést.
10.05-10.10 Az V. Taggyûlés levezetõ elnökének, a Mandátumvizsgáló és 

Szavazat-számláló Bizottságának, Választási Bizottságának és 
a jegyzõkönyv vezetõjének megválasztása, megerõsítése
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József

10.10-10.15 Levezetõ elnök ismerteti a napirendeket 
10.15-10.20 A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének 

jelentése határozatképességrõl. 
Elõterjesztõ: MSZB elnöke

10.20-10.30 Az V. Taggyûlés Ügyrendjének elfogadása
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József

10.30-11.00 A IV. Taggyûlés óta, (2017-2018 évben végzett munkáról szóló
„Beszámoló” 
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József

11.00-11.30 Hozzászólások, vita

11.30-11.45 Kávészünet

11.45-12.00 Pénzügyi beszámoló
Elõterjesztõk: dr. Szilágyi József

12.00-12.10 A Felügyelõ Bizottság jelentése a pénzügyi beszámolóhoz 
Elõterjesztõ: Ácsi Péter

12.10-12.40 Hozzászólások, vita, határozathozatal külön-külön a két beszá-
molóról

12.40-13.00 A Felügyelõ Bizottság beszámolója, a beszámoló vitája és
határozathozatal
Elõterjesztõ: Ácsi Péter

13.00-14.00 Ebéd és kávészünet

14.00-15.00 Alapszabály módosítás elõterjesztése, vitája és határozathozatal
15.00-15.15 A 2018. évi pénzügyi terv elõterjesztése 

Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József
15.15-15.30 A Felügyelõ Bizottság jelentése a pénzügyi tervhez 

Elõterjesztõ: Ácsi Péter
15.30-16.00 Hozzászólások, vita, határozathozatal
16.00-16.15 Az V. Taggyûlés összegzése, zárása

dr. Szilágyi József EVDSZ Elnök, Levezetõ elnök

EGYESÜLT 
VILLAMOSENERGIA-

IPARI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETI 

SZÖVETSÉGE

EVDSZ V.
TAGGYÛLÉS
2018. április 25.

ALFA ART HOTEL***

Budapest



Az EVDSZ elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd megtartotta vitaindító
előadását a „A programalkotás előkészítése – az EVDSZ működésének
egyéb keretei” címmel melynek legfontosabb kérdése a tagszakszerveze-
tek elvárásai az EVDSZ-t érintően.

Tájékoztatta a résztvevõket arról, hogy a TÁMOP keretében volt ebben a témában
egy felmérés, melynek során a tagok az érdekképviseletet jelölték meg az
EVDSZ elsõdleges feladataként.

Visszatérõ kérdés, hogy mit várnak el a tagok a szövetségtõl: 
● valódi érdekképviseletet: szociális párbeszéd fórumot, kormányzati együtt-

mûködést, stb. 
● klub jellegû mûködést: csak szolgáltatások és rendezvényszervezés.
Ezt követõen a tagszakszervezeti képviselõk elmondták a véleményüket a témá-

ban, ezekbõl idézünk:
➼ a konföderációhoz való tartozás miatt semmiképp nem képzelhetõ el a

klubszerû mûködés. A konföderációhoz való tartozás az, amelyen keresz-
tül talán a szövetség beleszólhat a törvényi jogalkotásba.

➼ szükség van az ágazati KSZ és c-tarifa kedvezmény megõrzésére, pénztá-
rakra, az alapítványokra; 

➼ pozitív példa hangzott el a c-tarifa kedvezmény kapcsán. Jó lenne, ha si-
kerülne elérni, hogy az ügyfélszolgálatok és a gazdasági szolgálatok is meg-
kapnák a kedvezményeket, mert ez nagyon növelné a tagok elégedettsé-
gét - de ez csak törvénymódosítás árán érhetõ el.

➼ nem csak meg kell védeni a vívmányokat, hanem aktivizálni is kell azokat.
➼ törekedni kell arra is, hogy az ágazati szintû bérmegállapodás ne csak aján-

lás legyen; 
➼ nehezményezték, hogy vannak olyan társaságok, ahogy a VKSZ alatti mér-

tékû helyi szintû megállapodást írtak alá…

Dr. Szilágyi József véleménye szerint a LIGA nyitott ház rendezvényein ak-
tívabban kellene részt vennie az EVDSZ tagszakszervezeteinek és képvi-
selnie a saját álláspontját, így nem csak közvetlenül az EVDSZ elnökétõl érte-
sülnének a szövetség álláspontunkról. Õsszel várhatóan lesz a témában fejlemény,
amely ha az sem hoz a szövetség számára megoldást, akkor tovább kell forszíroz-
ni a korhatár elõtti ellátás kérdését a villamosenergia-iparban.

Hangsúlyozza, hogy a nemzetközi kapcsolatok is az ágazati szövetség szükséges-
ségét támasztják alá (ilyen pl. a bérfelzárkóztatási folyamat is az EU-n belül)

Az EVDSZ elnöke folytatva a hozzászólásokra adott reagálását elmondta, hogy
a VKSZ-t nem lehet alulírni, mert az törvénytelen. A VKSZ kizárólag a VTMSZ
tagokra érvényes addig, amíg nem kerül kiterjesztésre. Ez a VTMSZ célja
is. Véleménye szerint közösen kellene eljárni abban, hogy az összes 35.1 társaság
bekerüljön a VTMSZ tagság alá, a VTMSZ-nek azonban szuverén joga van arra, hogy
eldöntse, kit vesz fel a tagjai közé. Szerinte helyi szinten lehetne azt is segíteni, hogy
egy cég alapító okiratába olyan tevékenység kerüljön bele, amelynek eredménye-
ként közvetlenül bekerülne a 35.1 alá.

Ugyanide kapcsolható a kedvezményes tarifa kérdése is: az alkalmazotti ta-
rifa alól úgy kerülhet ki egy társaság, ha a munkáltató a szakszervezettel közösen
kérelmezi ezt. A vívmányok elvesztésében ugyanúgy benne vannak a helyi szintû
érintettek is, de ezt a folyamatot ágazati szintrõl nem lehet befolyásolni, fõleg úgy
nem, ha az érintettek nem is kérnek segítséget. Javasolta, hogy a szövetség tekint-
se át a céljait és tisztázza, kinek mi a feladata, illetve a felelõssége.

Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az SZV keretében minden-
kinek megvan a lehetõsége arra, hogy bármiben segítséget kérjen a szö-
vetségtõl. Helyi szintû KSZ nem írhatja felül a VKSZ-t, de lehet arra példa, hogy a
munkáltató és a szakszervezet közötti helyi szintû megállapodás ránézésre jobb-
nak tûnik, mint az VKSZ. Az EVDSZ elnöke jelezte, hogy jogos a felvetés, misze-
rint a VKSZ-t a hasonló helyi szintû megállapodások gyengítik, azonban a szövet-
ség tagokból áll, õk pedig helyi szinten érdekeltek a munkabérük miatt.

A pénztárak vonatkozásában megkülönböztetünk az EVDSZ-szel együttmûkö-
dõ, illetve nem együttmûködõ pénztárakat. Ezen pénztárak létrejötténél az EVD-
SZ alapító tag volt, ennek megfelelõen kellene a pénztáraknak a szövetséghez is
lojálisnak lenniük.

Alapelvek, alapértékek vonatkozásában dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlé-
võket arról, hogy az elsõ programalkotó ülés keretében elfogadást nyertek az EVD-
SZ alapértékei.

Az oktatási tevékenység kapcsán tájékoztatta a résztvevõket arról, hogy az
EVDSZ szoros költségvetése mellett sajnos nem tud képzéseket tartani. Ezzel
szemben a LIGA által tartott képzéseken az EVDSZ rendszeresen képviselteti ma-
gát. A TÁMOP projektnek köszönhetõen a szövetség rendelkezésére áll a megfe-
lelõ tudásbázis, amely az EVDSZ honlapjáról is elérhetõ. Jelenleg is folyamatban
van az érdekérvényesítési eszközök és tárgyalástechnikák kézikönyv elkészítése
Dr. Kiss Mihály közremûködésével. 

A mozgalmi tevékenység témakörre áttérve az EVDSZ elnöke véleménye
szerint ahol együtt lehet a szövetség valamennyi vagy bizonyos tagja és erõsíthe-
ti a közösségi szellemet, az mind ilyen tevékenységnek számít (ide tartoznak pl. a
Vitsport Alapítvány rendezvényei).

Hozzászólásokban elhangzott:
➼ ide tartozhat még a VIMFÓ és VÜTFÓ is;
➼ a családi nap fontos esemény a tagoknak, ezért minél több résztvevõvel

kellene számolni. Meg kell nézni, hogy a költségvetésbõl minél nagyobb
összeget tudjon erre fordítani a szövetség, és a tagoknak minél keveseb-
be kerüljön, mert így magasabb részvételt indukál;

➼ a Focikupa vonatkozásában jó lenne, ha nagyobb érdeklõdés lenne a csa-
patok részérõl.

➼ az események kommunikálásán tagszervezeti szinten kellene javítani. 
A programalkotó mûhelymunka során a résztvevõk további egyeztetést folytat-

tak a LIGA és EVDSZ tagkártya szolgáltatások, taglétszám és a tagszervezés, szö-
vetségi kommunikáció, EVDSZ szabályzatok témát érintõen, majd egyéb felvetés
nem lévén az EVDSZ elnöke - megköszönve a jelenlétet - az ülést bezárta. 

A Forró Drót szerkesztésének idõpontjában zajlik a IX. Programalkotó mûhely-
munka, amelyrõl a következõ Forró Drótban fogunk beszámolni.

Az emlékeztetõ alapján szerkesztette:
Tóth Andrea T.
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„A Szövetségi Vezetõség megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy
megkezdõdjön a 2018. évi V. Taggyûlésen elfogadásra kerülõ prog-
ram elõkészítése. A munkafolyamat mûhelymunka keretében a fent
meghatározott témák mentén induljon el, amely egy ismétlõdõ, fix idõ-
pontban megtartott beszélgetések keretében történjen a szakszerve-
zeti tagok számára teljesen szabadon választható részvétel mellett.”
A 35/2017. (04.04.) sz. határozat szerint, az SZV és az Elnökségi ta-
gok a szakszervezet-politikai ügyeink megvitatásának feladatát, mûhely-
munkában 2017 júniusától – 2018 szeptemberéig kívánja elvé-
gezni. A rendezvények tervezetten (január kivételével), minden hónap
elsõ hetében, szerdai napon (amennyiben ünnepnapra esik, akkor a
következõ hét szerdán), 10-13 óra között kerülnek megtartásra.

EVDSZ PROGRAMALKOTÁS 2018-2023
VIII. Mûhelymunka

Budapest, 2018. március 7.
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Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök köszöntötte az Elnökség megjelent tagja-
it (6 fő). A résztvevők egyhangúlag elfogadták a meghívóban szereplő na-
pirendeket és áttekintették a kiosztott, és szóbeli kiegészítésekkel előter-
jesztett írásos dokumentumokat. 

Az EVDSZ V. Taggyûlésével kapcsolatos dokumentumok áttekintése mellett meg-
vitatták Lõrincz László PADOSZ elnök és Harmath Péter PADOSZ képviselõ lemon-
dását a választási bizottsági tagságról. A bizottság másik három tagjában nem tör-
tént változás, ezért a lemondott tag és elnök helyére szükséges másik két tagot vá-
lasztani. Hozzászólásként elhangzott, hogy mind a TIVISZ, mind az ESZ részérõl
van jelölt a megüresedett bizottsági tagságra, ezért ma jó esélye van annak, hogy
a 2018. áprilisi Szövetségi Vezetõségi ülésen már jelölteket is állíthatnak a tagszer-
vezetek a megüresedett helyekre.

Az EVDSZ elnökének elõterjesztésében a szövetségi tagdíjfizetéssel kapcsolatos
alternatív javaslatok megvitatására is sor került. Az Elnökség tagjai megtárgyalták
a tagdíjfizetés rendjének módosításával kapcsolatos felvetéseket, számos érvet és
ellenérvet ütköztetve. 
Az EVDSZ Elnöksége az SZV számára elfogadásra javasolja: maradjon a régi rend-
szer szerinti tagdíjfizetési módszer azzal, hogy a nehéz gazdálkodási helyzetben
lévõ tagszakszervezetek – beleértve a társaságcsoport szintû szervezeteket is – tá-
mogatásért fordulhassanak a szövetséghez.

Az Elnökség megtárgyalta és az SZV számára elfogadásra ajánlja:

– az V. Taggyûlés Ügyrendjét azzal, hogy a Mandátumvizsgáló és Szavazat-
számláló Bizottság lemondott tagjai helyére új tagok kerüljenek megválasz-
tásra;

– hogy az V. Taggyûlés mandátumszámának számítási alapját a 2017. decem-
ber 31-i taglétszámok képezzék;

– az EVDSZ V. Taggyûlésére a LIGA, VDSZ, VKDSZ, BDSZ, FÕGÁZ, valamint
a VTMSZ elnöke kapjon meghívást;

– az EVDSZ 2017. évi Pénzügyi Beszámolóját;
– az EVDSZ 2018. évi Pénzügyi Tervét;

Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta az EVDSZ Cafeteria Szabályzatának módo-
sítását.

Egyebekben dr. Szilágyi József tájékoztatta az Elnökséget a következõkrõl:

– az EVDSZ 2018. április 12-én tartja II. Nemzetközi konferenciáját,
melynek keretében véglegesítésre kerül a V4-ek új energiapolitikával kap-
csolatos állásfoglalása, illetve a külföldi résztvevõ felekkel sor kerül a V4-es
megállapodás aláírására. A konferenciára bejelentkezett a szlovén, a cseh, a
lengyel villamosenergia-ipari szakszervezet, illetve az EPSU angol országos
energiaügyért felelõs titkára is. A minisztériummal folytatott egyeztetés
alapján a konferencia témáját a minisztérium is támogatja, és várhatóan
képviseltetni is fogják magukat.

– a GINOP pályázat aktuális helyzetérõl és kitért annak várható ered-
ményeire,

– a 2018. március 29-én tartandó VAPB ülésrõl, melynek napirendjeként
- többek között - a 2017. évi bérmegállapodás teljesülését, a VKSZ kiterjesz-
tés aktuális helyzetét, a c-tarifa rendeletmódosítását, illetve a KVKF részvé-
telt tárgyalták a felek.

– az EVDSZ Ifjúsági Tagozattal kapcsolatos fejleményekrõl,
– a 2018. április 4-5-én tartandó Szövetségi Vezetõségi ülésrõl és az az

elõtt megtartásra kerülõ IX. Programalkotó ülésülésrõl, továbbá az ülés ke-
retében napirendre kerülõ adatvédelem kérdésekrõl és a Pannónia NYP el-
nök várható tájékoztatójáról,

– a Honlap fejlesztésrõl, munkáltatói lakáskölcsön igénylésrõl. 

A Forró Drót megjelenésének napján zajlik az EVDSZ Szövetségi Vezetõségi Ülé-
se, amely a fenti javaslatok alapján végzi az V. Taggyûlést elõkészítõ munkáját. Az
SZV ülésrõl a következõ Forró Drótban, valamint megújult honlapunkon
(www.vd.hu) fogunk részletesebb tájékoztatást adni.

Az emlékeztetõ alapján készítette:
Téglás József

EVDSZ elnökhelyettes

BBeesszzáámmoollóó   aazz   EEVVDDSSZZ  EEllnnöökkssééggéénneekk   
éé vveess   ee ll ssõõ   ttee rr vvee zzeett tt   üü lléésséérrõõ ll

Budapest, 2018. március 28.
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Készítette Tóth Andrea T.

Elektromos Szakszervezet (ESZ)
Mint minden évben idén is nehéz feladat elé állította szakszerve-
zetünket a bértárgyalás. Többféle elvárásnak kellett megfelelni,
hogy mindenki kapjon valamennyi fix százalékot, de ugyanakkor
legyen differenciálás is, valamint azt a vívmányt is szerettük vol-
na továbbra is megtartani, melyet már hosszú évek óta kapnak a kollégák, nevezete-
sen a plusz szabadnapokat. Megfogalmazódott még az is, hogy az életkorból adódó hû-
séges munkavállalók is részesüljenek valamilyen pluszjuttatásban.

Ehhez képest a munkáltatói ajánlat elveiben merõben más filozófiájú volt, ráadásul
kétlépcsõs megoldásban gondolkodott a munkáltató, mely egy év elejei egyszeri eme-
lést, és egy év végi eredményektõl függõ második ütemet is tartalmazott. 

A tárgyaló felek konstruktivitásának köszönhetõen végül a szakszervezeti álláspont
érvényesült a „csomag” részleteit illetõen.

A tárgyalásoknak köszönhetõen 10% -os bérfejlesztés valósult meg társaság-
csoportunknál. 

Kiemelném, hogy a HR igazgató kapott felhatalmazást a tárgyalásokra, de végül az
Õ mandátumát meghaladó megállapodás aláírására kerülhetett sor, mely az igazgató-
ság elnökének, dr. Marie-Theres Thiell asszonynak is köszönhetõ.  

A megállapodás eredménye: minden munkavállaló fix 3% alapbérfejlesztésben ré-
szesül, ezen felül plusz a csomag differenciált elemeibõl kapja a többi juttatást, ami áll
vezetõi differenciálásból, életkori és munkarendbõl adódó, valamint a HAY bérpiaci
kiigazítás függvényében változó elemekbõl. Ezt megelõzte azonban a tavalyi bérmeg-
állapodás részeként a HAY miatt tavaly elmaradt 30% feletti alapbérfejlesztés. Tavaly
ugyan is maximáltuk a bérfejlesztést 30%-ban, amit egy munkavállaló kaphatott.

Részben ennek a bérmegállapodásnak köszönhetõen sikerült megállapodnunk a
BDK Kft. vezetésével is, az ELMÛ-ÉMÁSZ társaságcsoportnál történt béremelés mér-
tékével közel megegyezõ béremelésben. 

Minden év más és más kihívás elé állít minket, ami egy szép, de nagyfelelõsséget igény-
lõ feladat, egy próbatétel. Bértárgyalás pár betû, de kemény kihívás minden évben.

Idén tapasztaltam elõször a legszélsõségesebb megnyilvánulást a bértárgyalást ille-
tõen. Voltak, akik gratuláltak és köszönték és voltak, akik annak adtak hangot, hogy nem
lett volna szabad megállapodni.

Egy szakszervezeti vezetõnek vállalnia kell ezt a nem kis felelõsséget, mert arra ka-
pott megbízást, hogy a munkavállalók érdekeit tartsa szem elõtt, még ha sokszor e 
feladat embert próbáló is tud lenni.

Ez egy hivatás, nem munka! Németh Lajos

ÉMÁSZ Szakszervezet

A 2018. évi bérmegállapodás azonos az Elektromos Szakszervezet
megállapodásával (kivéve a BDK Kft).
Juhász Gyuláné

DÉMÁSZ Szakszervezet
A DÉMÁSZ Szakszervezet - és ezzel együtt  a tagságának - az életé-
ben jelentõs változásokat hozott a 2017-es év, hiszen tulajdonos vál-
tás következett be a társaság életében. A francia EDF tulajdonából
a magyar állami tulajdonban álló ENKSZ - mai nevén NKM Nemze-
ti Közmûvek Zrt- kezébe kerültek a társaság részvényei. Így a 2018-
as évre vonatkozó Éves Bér-, és Szociális Megállapodást már az új tulajdonos által kineve-
zett  menedzsmenttel sikerült megkötni rendhagyó módon már 2017. októberében, a
"DÉMÁSZ Csoportban", új nevén NKM Nemzeti Közmûvek Zrt tulajdonában álló áram-
üzletág társaságainál, az NKM Áramszolgáltató Zrt.-nél és az NKM Áramhálózati Kft-nél.

Ennek eredményeként az alapbérek több körben, és többféle szempont alapján
emelkednek január 1-tõl. Az alacsonyabb keresetû munkatársak esetében jelentõsebb
mértékû, a magasabb keresetû munkatársak esetében átlagosan alacsonyabb mérté-
kû alapbéremelés került meghatározásra. Összességében átlagosan 8%-os alapbéreme-
lésben állapodtak meg a felek, ezen túlmenõen bérszerkezet átalakításával további,
több, mint 2% keresetfejlesztés valósul meg. Rögzítésre került még egy - eredmény-
függõ - év végi jutalom, többlet szabadság napok biztosítása valamennyi munka-
vállaló számára, és a további évekre vonatkozó bérfejlesztési elvek, irányok is.

Mindezeket számszerûsítve a keresetekre vetítve átlagosan kb. 12%-os pozíció 
javulást eredményez a munkatársaink részére.

Ezzel is azonban csak csillapítani tudjuk a munkaerõ piac elszívó hatását. Ahhoz,
hogy valamennyi munkakörben ismét vonzó, kiemelkedõ bérezést és juttatást tudjunk
biztosítani a munkatársaink számára még sok teendõnk lesz közösen a HR-el és a me-
nedzsmenttel, mindehhez valószínûleg több idõre lesz szükség, és sok-sok közös gon-
dolkodásra, együtt cselekvésre és jelentõs erõfeszítésekre. Nagy Sándor

OVIT Szakszervezet

Az MVM OVIT Zrt. és az OVIT Szakszervezet között az MVM
TSZSZ bérmegállapodás alapján került megkötésre a 2018. évi
bérmegállapodás.                                   Horváth József

PÉCSI HÕERÕMÛ V. SZB
2018. 03. 22-én megkezdõdtek a bértárgyalások a Pannon Hõerõ-
mû Zrt-nél. Jelen volt  Palkó György elnök-, vezérigazgató úr a 
VEMO képviselõje, Rudolf Péter a PH.Zrt. vezérigazgatója, vala-
mint a szakszervezetek képviselõi Bánkúti Ferenc és Farkas Zsolt
/ MÉSZ/, valamint  Ferk Zoltán/ PHV/.  Elnök-vezérigazgató úr tá-
jékoztatást adott a 2018-as év bérfejlesztéssel kapcsolatos elképze-
léseirõl. Eszerint három szempont alapján akarja azt végrehajtani.

Elsõ lépésben  a Kollektív Szerzõdés által biztosított béren kívü-
li juttatások közül öt tételt alapbéresítene. Ezek: 13. havi fizetés, 1
havi érdekeltségi hozzájárulás /TÉR /, 1,5% nyugdíjpénztári befi-
zetés / bruttósítva 2,2% /, cafetéria keretbõl  kb. 170.000 Ft, távolléti díj szorzói / jelen
pillanatban 1,33 és 1,39 /

Megvalósulás esetén ezek a Kollektív Szerzõdésbõl kivezetésre kerülnének, ami
nem jelenti a megszûnésüket. Természetesen a maradó tartalmak továbbra is érvény-
ben vannak. Ezen kívül megmarad a 4,5%-os nyugdíjpénztári befizetés és kb. 350.000
Ft-os cafetéria keret.

Második lépésben, az alapbéresítés után egy 7%-os bérfejlesztést hajtana végre janu-
árig visszamenõen.

Harmadik lépésként 2019. januárjától egy következõ 7%-os bérfejlesztésre tett
javaslatot.

A tárgyalások még folynak. Ferk Zoltán

TISZAVÍZ
A Tiszavíz Vízerõmû Kft-nél - mint ahogy sok más, többségi
állami tulajdonban lévõ cégnél is - 2017-ben a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium engedélyével 3 évre szóló bérmegállapodás
jött létre. Idén februárban a tulajdonosi jogokat gyakorló Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. Igazgatósága elfogadta a Tár-
saság 2018. évi Üzleti tervét, így lehetõvé vált 2018. március 1-én az idei évre vonatkozó
12 %-os bértömeg emelésrõl (8,25 - 14,00 % közötti differenciált alapbér emelés) szóló
megállapodás megkötése. Varga Zoltán

VIRÜSZ
A MAVIR ZRt. és a VIRÜSZ szakszervezet között 2017-ben meg-
kötött 3 éves bérmegállapodás részeként, az idei évre vonatko-
zó bérmegállapodás január hónapban elfogadásra került. En-
nek alapján a fizikai munkavállalók 9%, a szellemi foglalkozta-
tású munkavállalók átlagosan 6% bérfejlesztésben részesültek, kifizetése a januári bér-
rel meg is történt. További 0,5% került elhatárolásra karriermenedzsment célokra, és
további 2% béremelésre kerülhet sor januárig visszamenõlegesen, amennyiben a 
társaság eredményei ezt lehetõvé teszik. Balogh István

VIMÉSZ
A VIMÉSZ szakszervezetnél ez idáig még csak az MVM GTER
Zrt-ben született 2018. évre szóló bérmegállapodás. Ennek az
alapja a tavalyi hároméves  megállapodás, melyhez kapcsolódik
a 2018. február 2-án kelt, az MVM Zrt. Csoportszintû 2017-2019.
évi Bér-és Szociális Megállapodásának 1. sz. kiegészítése.

Ez a megállapodás tartalmilag a 2018. évi alapbérfejlesztés
részletszabályaira vonatkozik, melyek az alábbiak:

● A 2017-2019. évre megkötött megállapodás szerint a 2018. évi keresetszínvonal
mértéke 9 %.

● Az egyéni alapbérfejlesztés mértéke egységesen 4,5 %.
● A bruttó 320.000 Ft-tól alacsonyabb alapbérrel és legalább öt éves munkaviszonnyal

rendelkezõ munkavállalók  egyéni alapbérfejlesztésének mértéke, minimum 6 %.
● További alapbérfejlesztések differenciáltan 3,6 %, a HAY teljesítmény értékelõ

rendszer osztási szabályai szerint történik.
● Évközi béremelések szakmai elõmenetelhez elkülönítve 0,9%
A Tatabányai Erõmû Kft-ben a 2018. évi bértárgyalások lefolytatásának az elõkészületei

zajlanak. A Munkáltató levelezésekkel idõhúzó taktikát folytat. Kovács Ferenc

Bérmegállapodások – Ki hol tart?Bérmegállapodások – Ki hol tart?Bérmegállapodások – Ki hol tart?
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A március 7-i aláírással megszüle-
tett a Mátrai Erőmű Zrt.-nél is a
2018. évi bér; szociális és jóléti meg-
állapodás. 

– Összefoglalnád, milyen körülmé-
nyek befolyásolták leginkább az idei
évi tárgyalásaitokat? – kérdeztük
Medveczki Zsolttól, a Mátrai Erõmû 
Villamos Szakszervezet elnökétõl.

– Elõre szeretném bocsátani, hogy
több tényezõ is volt, ami az eddigiekhez
képest, teljesen más tárgyalási klímát te-
remtett az idei évre. Ebbõl természete-
sen a küszöbön álló többségi tulajdonos-
váltás a kiemelkedõ.

A mátrás munkavállalói elvárásokat 
tekintve, elsõnek az iparágban már meg-
kötött megállapodások (VTMSZ adat-
szolgáltatás) eredményét említeném, mi-
szerint a nagyobb létszámú villamos-
energia vállalkozásoknál 2 évre vetítve,
2016-hoz képest nem ritka a 20%-os 
jövedelemnövekedés.

Gyöngyösön és környékén az utóbbi
idõben az új beruházásoknak köszönhe-
tõen jelentõs munkaerõ-igény jelentke-
zett. Elkezdõdött egy egészséges bérver-
seny, ami a mi munkatársainkat sem
hagyja hidegen. Ez a munkaerõ megtar-
tása miatt fontos, ami a képzett gépész
és villamos szakembereink itt tartásának
teremetett kihívást. Persze az igazsághoz
hozzá tartozik, hogy a nagy létszámú, ja-
varészt betanított munkaerõ (operátor)
kétszámjegyû béremeléssel is csak meg-
közelíti a 200 ezres alapért.

Szoktam volt mondani, nem a 
százalékokkal, hanem a forintokkal
megyünk el bevásárolni! 

A Mátra a tavalyi évet a rendkívüli té-
li idõjárás miatt és a tervezett karbantar-
tások hosszabb kifutása miatt jelentõs
veszteséggel zárta. Az, hogy milyen ver-
seny is van ma a magyar áramtermelõi
piacon, az külön megérne egy kritikus
elemzést, de ezt most hagyjuk!

– Az elmondottak alapján, mégis mi-
lyen elvárások fogalmazódtak meg
a Mátrás munkavállalóknál?

– Ha egy szóval kellene válaszolnom
„magasak”, ha kettõvel, akkor „jogosan
magasak”, ha bõvebben, akkor minden
körülményt figyelembe véve, szakszerve-
zeti vezetõi szemmel nézve, az elérhetõ-
ség szempontjából kritikus a 10-15%-os
követelési szint megfogalmazása. 

Ehhez képest kaptunk egy 2%-os
bérfejlesztési, és egy 3 %-ot el nem érõ
szociális juttatás emelési munkáltatói

ajánlatot. Ez egyébként az ágazati meg-
állapodás ajánlási pontjaival sem volt 
összhangban.

– Hogyan értékelte a MEVISZ veze-
tése ezt a szemmel látható szakadé-
kot, az abból való kiútkeresés lehe-
tõségeit?

– Ilyenkor hihetetlenül megnõ a veze-
tõk értékelési, és elõterjesztési felelõssé-
ge! Itt csatornázódnak be a munkaválla-
lói felügyelõ bizottsági tagok többlet in-
formációi (aminek egy része nem pub-
likus)! A tárgyaló delegáció felhatalmazá-
sa a munkabéke fenntartása melletti
megegyezés érdekében való határok ki-
jelölése. Nagyon fontos, hogy ha béké-
ben akarunk megállapodni, akkor ehhez
elérhetõ célt kell megfogalmazni, megfe-
lelõ mozgástérrel. Elengedhetetlen, hogy
a tagság bízzon a vezetésben, hogy az
minden tõle telhetõt megtesz az elfogad-
ható eredményért. 

Több Bizalmi Testületi ülést követõen
határozott a MEVISZ az elfogadható
emelési alsó értékekrõl, ami a bért te-
kintve 6%-osra, a szociális-jólétit tekint-
ve 3%-osra „lõtt be”.

Hozzá tartozik, hogy ez idõ alatt a
BDSZ-szel külön-külön, de mégis folya-
matosan egyeztetve folyt a munka.

– Ezek az alsó értékek még mindig
igen távolinak tûnnek számomra
ahhoz, hogy tetõ alá kerüljön az
egyezség!

– Helyzetünkben az idõ sem volt elha-
nyagolható tényezõ, hiszen annak ellené-
re, hogy már tavaly december közepén
kezdeményeztük a helyi tárgyalásokat,
mégis egyre közelebb kerültünk a már-
cius 23-hoz, ahol is a Közgyûlésen a jelen-
legi Igazgatóság átadja a helyét az újnak.
Ha megvárjuk ezt az idõpontot, akkor
gyakorlatilag mindent kezdhetünk elöl-
rõl, kb. egy negyed év múlva, ha Õk is fel-
mérik a cég helyzetét. 

– Került-e sor nyomásgyakorlásra,
és ha igen, akkor milyen módon?

– Igen, az elsõ tárgyalási forduló után
mindkét szakszervezet aláírásgyûjtésbe
kezdett az akcióink támogatását felmé-
rendõ. Kidolgoztunk egy forgatóköny-
vet, amiben is a fokozatosság elvét be-
tartva, az aláírásgyûjtéstõl a demonstrá-
ción keresztül, a kollektív munkaügy vi-
ta bejelentéséig minden szerepelt. El-
mondhatom, hogy jelentõs, 80%-ot meg-
haladó támogató aláírás-csomag került
mindkét szakszervezet asztalára.

A MEVISZ még egy új, látványos esz-
közt is kipróbált a „Munkavállalói elége-
detlenségi hõmérõt”!

– Hát az meg mi fán terem? Bemutat-
nád nekünk?

– Nagyon szívesen! Vallom, hogy a mai
idõkben minél több új demonstrációs
elemmel kell élni, ami színesíti, egy kicsit

bemelegíti a munkatársakat elégedetlen-
ség idején. Egy ilyen performansz (lát-
vány) elemmel gazdagítottuk az idén a
„fegyvertárunkat”. Mûködési elve a kö-
vetkezõ: egy kiváló lakatosunk összeállí-
tott egy henger alakú „lázmérõt”, amibe
tagjaink ún. „stressz labdákat” helyeznek
el. Ahogy telik a henger úgy szökik fel a
láz, amit a henger mögött elhelyezett egy-
re erõsebb piros színnel is kifejezésre jut-
tatunk. Rendkívüli elõnye, hogy az Igaz-
gatósági épület bejárata elõtt elhelyezett
instrumentummal minden nap szembe-
sül a vezetés, valamint a munkavállaló a
cselekvésével közvetlen bevonásra kerül,
részesévé válik a történéseknek!

– Végül is miben sikerült megálla-
podni?

– A harmadik fordulóban kellõ nyo-
matékot adtunk annak, hogy mi nem a
meglévõ tortának a más-más módon va-
ló felszeletelésérõl jöttünk tárgyalni, ha-
nem a torta nagyobbításáról. A békés
megállapodás érdekében az Igazgatóság
hajlandó volt a tortát megnövelni, igaz
nem annyival, amennyi a mi minimális
követelésünket kielégítette volna, de a
különbség már nem érte el az 1%-ot.

Másnap a Bizalmi Tanács kellõ felelõs-
séget felvállalva, jelentõs többséggel az új
ajánlat elfogadása mellett döntött.

– Mi van, ha nem fogadják el?
– Akkor március 4-én be kellett volna

jelentenünk a „konfliktus helyzetet”, el
kellett volna kezdenünk az elégséges
szolgáltatásról szóló tárgyalásokat, mely-
nek kimenetelét tekintve, ha a bírósági
utat is figyelembe vesszük, már bõven
az új tulajdonos birtokba lépését követõ-
en került volna megállapításra. Közben
demonstráció szervezését is elkezdtük,
és munkásgyûléseket is tartottunk volna.

Mindent egybevetve meggyõzõdésem,
hogy a jelenlegi helyzetben a munkabé-
ke megõrzése mellett kihoztuk a lehetsé-
ges maximumot, és az új tulajdonossal

való azonnali konfliktus kockázatainak
elkerülését is szerencsésnek tartom.

– Apropó, többször szóba került a
tulajdonosváltás. Mit lehet errõl tud-
ni? A sajtó azt hangoztatja, hogy új-
ra magyar kézen az ország máso-
dik legnagyobb energiatermelõje.

– Klasszikus szófordulattal élve „a hír
ebben a formában nem igaz”! Annyi tör-
tént, hogy az MVM 26%-os maradó tulaj-
dona mellett a két német tulajdonos egy
konzorciumnak értékesítette az össze-
sen 72,6%-nyi részvénypakettjét. Az igaz,
hogy ez a társaság, a Mátra Energy Hol-
ding Zrt 50-50%-ban részes magyar és
cseh befektetéssel alakult, de a Holding
egységes 72,6%-os szavazata nem meg-
osztható. Aztán, hogy a Közgyûlésen ez
a szavazat egybeesik-e az MVM voksával
vagy sem, azt a helyzet dönti el.

– Mi várható a munkavállalók életé-
ben ezután, sikerült-e valahol tapo-
gatóznotok ez irányban?

– 2016 szeptembere óta, amikor is
napvilágot látott az értékesítési szándék,
a bányász kollégákkal folyamatosan napi-
renden tartottuk az RWE európai üze-
mi tanácsában a témát.

Minden lehetséges fórumot megra-
gadtunk, hogy az adásvételi szerzõdés
mellékleteként kerüljön aláírásra egy hu-
mán kérdésekre adott garanciális mel-
léklet. Sajnos ezt nem sikerült elérni, vi-
szont a kéréseink többségét tartalmazó
„Egyetértési Nyilatkozat” aláírásra került
az új tulajdonossal, amire jogosan hivat-
kozhatunk a késõbbiekben, humán kér-
dések rendezése esetén. 

Itt szólnom kell arról is, hogy Magyar-
országon az EPH (cseh) tulajdonban lé-
võ Budapesti Erõmûves kollégákkal szo-
rosabbra fûztük kapcsolatunkat, vala-
mint Németországban is tájékozódtunk
az ugyanezen tulajdonosi körhöz tarto-
zó erõmûves, bányász szakszervezeti ve-
zetõktõl is.

Biztatónak látszik, hogy a leendõ tulaj-
donosokkal tárgyalásaink során határo-
zott fejlesztési elképzelésekrõl, a lignitbá-
zison való villamos-energiatermelés
fenntarthatóságáról hallottunk!

A nyár a cég feltérképezésérõl, javas-
latok kidolgozásról fog szólni, majd szük-
ség szerint elkezdõdnek az érdekképvi-
seletekkel való egyeztetések.

Elköszönve, a jövõt illetõen sok sikert,
kitartást kívánok a MEVISZ-nek!

Visonta, 2018. március 14.

(A cikk megírását és szerkesztését köve-
tõen érkezett információ: „A prágai
székhelyû EP Power Europe, a.s. meg-
állapodást kötött az OPUS csoport tag-
jával, a Status Power Invest Kft.-vel a
Mátra Holding Energy Holding Zrt.-
ben meglévõ 50%-os részesedésének ér-
tékesítésérõl.”)

Bérmegállapodás után, tulajdonosváltás elõtt 
(helyzetjelentés a Mátra aljáról)
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2018. március 27-én a Friedrich Ebert Stiftung
(FES) konferenciát szervezett „Bérfelzárkózás Eu-
rópában” címmel. A konferencián Luca Visentini,
az Európai Szakszervezeti Szövetség elnöke, 
Andor László, az Európai Bizottság korábbi, 
foglalkoztatásért felelős biztosa, a magyar 
szakszervezetek képviselői, valamint neves 
közgazdászok és szakértők vettek részt.

A konferencia kiindulópontja az a gondolatmenet volt,
miszerint Magyarországon jelentõs bérnövekedés ta-
pasztalható, de úgy tûnik, még ez is túl kevés és túl ké-
sõ ahhoz, hogy javítsa a munkavállalók egyre gyengü-
lõ vásárló-erejét és megerõsítse a jóllétet szolgáló biz-
tonsági hálót, pedig ez volt az, ami alapvetõen megha-
tározta a magyarországi kivándorlást. A konferencia
egyik célja az volt, hogy bemutassa az európai bérek
alakulását és ezen a területen a koordináció szükségét.

A nemzetközi szakértõk a technológia-váltás, az eu-
róövezet válsága és a mélyülõ európai integráció alap-
ján tekintették át a bérek dinamikáját. A rendezvény
megmutatta, hogy a felfelé haladó bérfelzárkózásnak
kulcsszerepe van Európában. Általánosabban fogalmaz-
va, az Európai Uniónak határozottabb elkötelezettség-
gel kell biztosítania a szociális jogokat (ezek között a
kollektív tárgyaláshoz való jogot), fenn kell tartania a
magas szintû munkakörülményeket, fokozatosan meg
kell szüntetnie a leértékelési stratégiákat, és helyre kell
állítania a gazdaságban a bérek magasabb arányát.

Visentini: Vissza kell térni 
az eredeti koncepcióhoz

Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti Szövetség fõ-
titkára felszólalásában utalt arra, hogy az Európai Unió
létrejötte a polgároknak azt a reményt adta, hogy az eu-
rópai országok között gazdasági kiegyenlítõdés (kon-
vergencia) és kohézió történik. Ez nem történt meg.
Lábra kapott a populizmus, az idegengyûlölet, szélsõ-
séges mozgalmak. Hogy visszatérjünk ehhez az ígéret-
hez, folytatta az elnök, meg kell erõsíteni a szociális jo-
gokat, de emellett a béremelés, és a bérkiegyenlítés is
reális követelés. Hogyha ezeket a problémákat nem ke-
zeljük, akkor megerõsödnek az Európa-ellenes érzé-
sek, és ez nem csak a kelet-európai országokra érvényes.

Hangsúlyozta, ha nincs kollektív szerzõdés, ha nin-
csenek tárgyalások a szociális partnerekkel, akkor
nem lehet kezelni ezt a problémát. Véleménye szerint
a szociális partnerek kapacitása meggyengítéséért, a
bérek emelése ellen, a szociális jogok ellen közvetlen
támadás történt. Ezért az Európai Szociális Modell az
egyetlen eszköz a makrogazdasági kiegyenlítõdésre.
Ugyanis ma Európában a különbségek nem csökken-
nek, hanem újratermelõdnek. Nincs összhang az el-
vek, és aközött, ami a közszolgálati politikában törté-
nik. Visentini aláhúzta, a termelékenység növelése a
minõségi termelésbõl, a befektetésekbõl, innovációk-
ból, a szaktudásból ered. Az olcsó munkába befektet-
ni csak profitot hoz, de nem növeli a termelékenysé-
get, és nem növeli a társadalmi jólétet sem. Ellenkezõ-
leg, tisztességtelen versenyhez és társadalmi rétegek
leszakadásához vezet. Mindezért az Európai Uniónak
vissza kell térnie az eredeti koncepcióhoz, a bérkon-
vergencia megteremtéséhez, mert ez vezet az európai
egységes piachoz, és ez az, ami megakadályozza, hogy
Európa-ellenes érzelmek alakuljanak ki az állampolgár-
okban.

Tõkejövedelem 
és munkajövedelem

Az elõadáson a LIGA Szakszervezeteket Szilágyi Jó-
zsef, a LIGA társelnöke - aki egyben az Egyesült Villa-
mosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsé-
gének az elnöke is - képviselte. A szakmai elõadások-
ról kérdeztük a véleményét.

Nagyon színvonalasnak tartottam a szakmai elõadáso-
kat – mondta –, de némelyik vitára is késztetett. Az
egyik ilyen kérdés az volt, hogy a hatékonyság milyen
szoros kapcsolatban van a jövedelmekkel. Mivel az
energiaiparban sok multinacionális vállalat mûködik,
az a tapasztalatom, hogy nincs olyan szoros összefüg-
gés a hatékonyság és a jövedelmek között, mint ahogy
az az elõadásokban tükrözõdik. Ugyanis a  transzna-
cionális, multinacionális vállaltok az eredményeket
abban az országban mutatják ki, ahol a legkevesebb
adót kell megfizetniük. Ez az úgynevezett profit-opi-
malizálódás torzítja az ezen vállalatok közötti versenyt.
Tehát a jövedelemnövekedés lehetõsége nem mindig
ott a legmagasabb, ahol a leghatékonyabban dolgoz-
nak a munkavállalók.

A másik ilyen pont, hogy az egyik elõadó szerint a vál-
lalatok azért hozzák alacsonyabb bérezésû országok-
ba a termelést, mert itt alacsonyabb a bérköltség, ez-
által kevesebb a „hozzáadott érték”, aminek következ-
tében olcsóbban tudják értékesíteni a terméket. Nõ a
versenyképesség, de ez csökkenti a bevételt és a haté-
konyságot. Ugyanakkor véleményem szerint nem fel-
tétlen esnek egybe az értékesítési árak, amiatt, mert
az elõállítási költségek (köztük jellemzõen a bérkölt-
ségek) kisebbek. Emiatt rövidebb-hosszabb ideig ext-
raprofit keletkezik, amikor alacsonyabb költség mel-
lett a cég ugyanolyan áron értékesít - és ez az extrapro-
fit növeli a tõkejövedelmet. 

Harmadik megjegyzésem, hogy bár az Európai Unión
belül valóban nincs országhatárokon átnyúló bérmeg-
állapodás jogi értelemben, de a multinacionális vállala-
tok költségeirõl a központban döntenek, és ez megha-
tározza az anyavállalat országán kívüli országokban
mûködõ leányvállalatok bérnövekedési lehetõségeit
is, nem feltétlen az elért hatékonysági mutatók alapján
– ezt a tényezõt nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Hiányként éltem meg, hogy az elõadások a recesszió
elõtti és utáni termelékenységre fókuszáltak, és ke-
vésbé a jövedelemelosztás egyenlõtlenségeire. Úgy
gondolom, hogy a recesszió idején a megtermelt ered-
ménybõl a tõke jóval magasabb százalékban részesült,
mint azt megelõzõen. A tõkejövedelem és a munkajö-
vedelem arány eltolódott a létrejött eredménybõl, ez-
által nõtt a társadalmi, vagyoni egyenlõtlenség. Ezt
csak tetézte, hogy a jövedelmek közötti egyenlõtlen-
ség is növekedett. De növekedett az egyenlõtlenség az
országok, a régiók között és globális szinten is, ame-
ly folyamat katasztrófához vezethet.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség kampánya pon-
tosan arról szól, hogy a munkajövedelmek és tõkejö-
vedelmek között átrendezõdést meg kell állítani! Visz-
sza kell állítani legalább a recesszió elõtti arányokat,
ezzel megállítani az egyenlõtlenség további növekedé-
sét. Ezzel párhuzamosan tenni kell a régiók és az or-
szágok közötti egyenlõtlenségek csökkentéséért is,
különösen az Európai Unión belül, a munkajövedel-
mek egyenlõtlenségeinek csökkentéséért. Szóval bért
kell emelni, a közép-kelet európai béreket fel kell zár-
kóztatni!

Forrás: liganet.hu
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Az alábbiakban olvasható a parlamenti pártoknak küldött levél. 

Tisztelt Elnök Úr!

A LIGA Szakszervezetek Elnöksége a 2018. március 6-i ülésén határozott arról, hogy
az alábbi, a LIGA Szakszervezetek 2017. november 30-án elfogadott négyéves prog-
ramján alapuló munkavállalói szempontokat javasolja a jelenlegi parlamenti pár-
toknak figyelembe venni a vonatkozó szakpolitikai programok kialakításánál.

1. A gazdaságfejlesztés irányainak stabilizálása
– Politikai konszenzus kialakítását a magyar gazdaság hosszú távú fejlesztési irá-

nyairól, figyelembe véve az ország adottságait.
– Konszenzus kialakítását a gazdaság mûködését érintõ szabályrendszer alapjairól.

2. A társadalmi egyenlõtlenségek csökkentése és az esélyegyenlõség
növelése
– A magas szintû tudás ingyenes megszerzésének biztosítását mindenki számá-

ra társadalmi és jövedelmi helyzetétõl függetlenül.
– A munkához jutás és a foglalkoztatás során a diszkrimináció megszüntetését

és az egyenlõ bánásmód biztosítását.

3. Az állampolgárok és munkavállalók egészségügyi helyzetének javítása
– Olyan átlátható, stabil és mûködõképes intézményrendszer kialakítását, ahol

a betegek számára egyértelmû, hogy melyek azok az ellátások, amelyek biz-
tosítási alapon járnak.

– Megnövelt mértékû és fokozott figyelmet a foglalkoztatási betegségek elke-
rülésére. Ennek érdekében meg kell szüntetni a foglalkozás-egészségügy mun-
káltatóktól való függõségét, pártatlan rendszer kialakításával.

4. A közoktatás és szakképzés szerepének növelése
– Az iskolarendszeren belül az általános tudást nyújtó, kompetenciákat fejlesz-

tõ irányba történõ elmozdulást.
– Szakképzési rendszeren belül a szakmák fejlõdéséhez, átalakulásához való al-

kalmazkodást elõsegítõ ismeretek súlypontba helyezését.
– A folyamatos átképzést, szakmaváltást elõsegítõ támogatási rendszerek mû-

ködtetését a munkáltatók és munkavállalók számára is.

5. A nyugdíjrendszer rugalmassá tétele
– Egy olyan rugalmas nyugdíjrendszer kialakítását, ahol megfelelõ szolgálati idõ

megléte esetén egyéni döntésen alapulhat a korhatár elõtti (csökkenetett
nyugdíjjal) nyugállományba vonulás.

– A szabályrendszer egyszerûsített és hosszú távú stabilitásának biztosítását.
– Jövedelem-pótló (kiegészítõ) támogatási rendszer kialakítását azoknak a mun-

kavállalóknak, akik különösen nagy fizikai és pszichikai terhelésnek kitett mun-
kakörökben dolgoztak és emiatt kénytelenek korhatár elõtt nyugdíjba vonulni.

– A vállalatok anyagi ösztönzését arra, hogy mûködtessenek olyan rendszere-
ket, amelyek jövedelem-pótlást adnak a korhatár elõtti nyugdíjba vonuló mun-
kavállalóknak.

– Az önkéntes nyugdíjpénztár támogatási rendszerének erõsítését, a korhatár
elõtti kifizetések lehetõségének megteremtését.

6. A munkaerõpiac és a munkanélküli ellátórendszer fejlesztése, 
a mobilitási lehetõségek növelése
– A szociális partnerek (mint befizetõk) részvételével mûködõ munkanélküli

biztosítási rendszer létrehozását. Ennek keretén belül kell létrehozni a járu-
lékfizetéshez kapcsolódó alanyi jogon járó ellátások rendszerét.

– A bérlakás építések és az ezekhez való hozzáférés támogatását.
– A közfoglalkoztatás rendszerébe épített további ösztönzõ és képzési eleme-

ket, amelyek biztosíthatják, növelhetik a nyílt munkaerõpiacra való visszaté-
rés esélyét.

– Egy olyan generációk közötti szolidaritási program bevezetését, mely adóked-
vezményekkel támogatja a pályakezdõk foglalkoztatását és a nyugdíj elõtt ál-
ló munkavállalók vállalati ellátásban részesítését, amennyiben ez egy mentor-
program keretében valósul meg.

7. Szolidaritáson alapuló adórendszer létrehozása és bérfelzárkóztatás
– A legalacsonyabb jövedelmek, így a minimálbér, a garantált bérminimum net-

tó tartalmának növelését oly módon is, hogy ezen kategóriákban nulla sze-
mélyi jövedelemadó kulcs érvényesüljön.

– A közfoglalkoztatottak esetében is alkalmazni kell a minimálbérre és a garan-
tált bérminimumra vonatkozó szabályokat.

– A legalacsonyabb munkabérek (minimálbér, garantált bérminimum) jelentõs,
több lépcsõs emelését.

– A káros munkaerõ-piaci hatások megakadályozása érdekében egy olyan struk-
túraváltási program kidolgozását, mely egyrészt támogatja a fejlõdni képes kis-
és középvállalkozások termelékenységének javítását, másrészt segíti a mun-
kavállalók átáramlását olyan vállalkozásokhoz, melyek képesek a magasabb bé-
rek kigazdálkodására.

8. A munkajog szociális funkciójának visszaállítása, a közszolgálati 
jogviszonyok harmonizálása
– A különféle foglalkoztatási jogviszonyoknak a munkajog hatálya alá vonását.
– Össze kell hangolni és átláthatóvá kell tenni az egyes életpálya-modelleket és

az ágazati szabályozásokat. Ennek során biztosítani kell, hogy az ágazati sajá-
tosságokkal nem indokolható jövedelmi különbségek megszüntetését. Ugyan-
ez vonatkozik a foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvényekre.

– A Munka törvénykönyve és a közszolgálati jogviszonyokat szabályozó normák
átfogó felülvizsgálata és szükséges módosítása.

9. A foglalkoztatási viszonyokat szabályozó törvények betartásának
biztosítása
– Egy egységes munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és munkaügyi ellen-

õrzést és szolgáltatást biztosító hatóság létrehozását a szociális partnerek
részvételével.

– A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó megengedõbb eltérõ szabályozás
megszüntetését.

10. Az érdekegyeztetés intézményeinek fejlesztése
– Olyan háromoldalú országos érdekegyeztetõ fórum létrehozását, ahol lehetõ-

ség nyílik a munkavállalókat, a munkáltatókat és a társadalom egészét érintõ
kérdések megtárgyalására.

– A versenyszférában a szabályozási és támogatási rendszer átalakításával
azoknak az ágazati egyeztetéseknek a fokozott támogatását, ahol a felek a
megfelelõ felhatalmazottság birtokában a szerzõdéskötés szándékával vesz-
nek részt.

– A közszférában a jogi és intézményi feltételek létrehozását minden olyan ága-
zatban, ahol lehetséges a középszintû (ágazati) kollektív szerzõdéskötés.

11. A szakszervezetek szervezõdésének és mûködésének elõsegítése
– Szakszervezetek alakítását, valamint a szakszervezeti mûködést akadályozók-

kal szembeni hatékonyabb fellépést és szankcionálást, ide értve a szakszerve-
zeti tisztségviselõk elbocsátás elleni védelmének erõsítését is.

– Az állami támogatások odaítélése során a rendezett munkaügyi kapcsolatok
kiemelt figyelembevételét.

– Az állami alkalmazottak szakszervezeteit sújtó diszkriminatív szabályozás és
gyakorlat megszüntetését.

12. A sztrájkjog korlátozásainak megszüntetése
– Jogellenesnek csak az a sztrájk legyen minõsíthetõ, mely során a sztrájkjog

tételesen rögzített szabályainak megsértésére kerül sor.
– Az elégséges szolgáltatások mértékében történõ megállapodás hiánya esetén

ajánlati kötöttségen alapuló döntõbíráskodás segítségével biztosítani a sztrájk
megszervezését.

– A közszolgálati dolgozókra vonatkozó indokolatlan korlátozások megszünte-
tését.

Budapest, 2018. március 6.
Doszpolyné dr. Mészáros Melinda

elnök
(Forrás: liganet.hu)

2018. március 6-án a LIGA Szakszervezetek 12 pontos javaslatot juttatott el a parlamenti pártoknak, hogy szak-
politikai programjaik kialakításánál a munkavállalói szempontokat is figyelembe vegyék. Doszpolyné Mészá-
ros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke kedden az MTI-vel közölte, javasolják egyebek mellett a társadal-
mi egyenlõtlenségek csökkentését, a közoktatás és szakképzés szerepének növelését, a nyugdíjrendszer ru-
galmassá tételét, a munkaerõpiac és a munkanélküli ellátórendszer fejlesztését, a szolidaritáson alapuló adó-
rendszer létrehozását és bérfelzárkóztatást, az érdekegyeztetés intézményeinek fejlesztését és a sztrájkjog kor-
látozásainak megszüntetését.
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Megy minden tovább
„Az eredményközpontú cselekvési program a közös céloknak megfelelõen továbbra is
konkrét eredményeket hoz. A polgárok uniós jogból származó jogai érvényre jutnak. Meg-
marad a 27 tagú EU egysége, de ezt az egységet nagyobb viták újra és újra próbára te-
hetik. A papíron tett ígéretek és a polgárok elvárásai közötti szakadék áthidalá-
sa csak akkor lehetséges, ha az igazán fontos kérdésekben sikerül közös elha-
tározással elõrelépést elérni.”
Csakis az egységes piac 
„Az EU tevékenységének új hangsúlyaiból következõen újonnan felmerülõ kérdésekkel
kapcsolatos, tagállamok közötti nézetkülönbségeket gyakran kétoldalú keretek között,
eseti alapon kell feloldani. A polgárok uniós jogból származó jogainak köre idõvel
beszûkülhet. A döntéshozatal valószínûleg könnyebben megérthetõ, ám a kö-
zös fellépési képesség korlátozott. Ez minden szinten szélesítheti a szakadékot
az elvárások és az elért eredmények között.”
Aki többet akar, többet tesz 
„Egységes marad a 27 tagú EU, miközben azok a tagállamok, amelyek többet szeret-
nének, lehetõséget kapnak együttmûködésük elmélyítésére. A polgárok uniós jogból
származó jogai között – attól függõen, hogy a szorosabb együttmûködést választó vagy
az abból kimaradó tagállamok polgárairól van-e szó – eltérések alakulnak ki. Kérdések
merülnek fel a döntéshozatal különbözõ szintjeinek átláthatóságával és elszámoltatha-
tóságával kapcsolatban. Azokban az országokban, amelyek többet szeretnének
elérni, csökkenni kezd az elvárások és az eredmények közötti távolság.”
Kevesebbet hatékonyabban 
„A felelõsségi területek egyértelmûbb szétválasztása végsõ soron abban segíti az Unió
polgárait, hogy jobban megértsék, mit kezelnek a 27 tagú EU szintjén, valamint tagálla-
mi és regionális szinten. A polgárok uniós jogból származó jogai megerõsödnek azokon
a területeken, ahol a fokozott szerepvállalás mellett döntünk, egyébként viszont csök-
kennek. Ezáltal csökken az ígéretek és az eredmények közötti távolság, még ha
bizonyos területeken az elvárások továbbra sem teljesülnek. Mindenekelõtt azon-
ban a 27 tagú EU valós nehézségekkel szembesül a tekintetben, hogy mely területeket
kezelje kiemelten, illetve melyeken csökkentse szerepvállalását.”
Sokkal többet együtt
„Az uniós szintû döntéshozatal jelentõsen kibõvül és felgyorsul. Az uniós polgárok
több, közvetlenül az uniós jogból származó joggal rendelkeznek. Fennáll azonban
annak a veszélye, hogy elidegenednek a társadalom azon részei, amelyek úgy érzik, hogy
az EU-nak nincs legitimációja vagy túl sok hatáskört vett el a tagállami hatóságoktól.”

A változások elkerülhetetlenek, de Te milyen Európát szeretnél?
MI „Olyan társadalmat akarunk, amelyben mindenek felett áll a béke, a szabad-
ság, a tolerancia és a szolidaritás. Olyan demokráciában kívánunk élni, amelyben biz-
tosítottak a különbözõ nézetek, valamint a kritikus, független és szabad sajtó. Sza-
badon akarunk véleményt nyilvánítani, és bízni akarunk abban, hogy egyetlen
egyén vagy intézmény sem áll a jog felett. Olyan Uniót szeretnénk, amelyben min-
den polgár és valamennyi tagállam egyenlõ elbánásban részesül. Gyermekeink
számára a magunkénál jobb életet kívánunk teremteni.”

Az Európai Bizottság az alábbi témákról készít vitaanyagokat:
• Európa szociális dimenziójának kialakítása
• az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése az öt elnök 

2015. júniusi jelentése alapján
• a globalizáció kiaknázása
• Európa védelmének jövõje
• az uniós pénzügyek jövõje

tudj meg többet róla:
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_hu

Az EU fehér könyvérõl szóló sorozatunk következõ cikkeiben a szociális jogok európai
pilléréhez kapcsolódó európai bizottsági, és szakszervezeti ajánlásokról fogunk részle-
tesebben beszámolni. De mi is ez a pillér?

A szociális jogok európai pillére
A pillér a következõ három átfogó területet fedi le:

• esélyegyenlõség és munkavállalási jog,
• tisztességes munkafeltételek
Az Európai Unió Alapjogi Chartája
(1) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és 
méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.
(2) Minden munkavállalónak joga van a munkaidõ felsõ határának 
korlátozásához, a napi és heti pihenõidõhöz, valamint az éves fizetett 
szabadsághoz. 
• szociális védelem és társadalmi befogadás.

„A mai napon elkötelezzük magunkat húsz elv és jog mellett. A tisztességes bérek-
hez való jogtól az egészségügyi ellátáshoz való jogig, az egész életen át tartó tanu-
lástól a munka és a magánélet közötti jobb egyensúlyon át a nemek közötti egyen-
lõségig és a minimumjövedelemig: a szociális jogok európai pillérével az EU kiáll pol-
gárai jogaiért gyorsan változó világunkban.”

Jean-Claude Juncker elnök a szociális jogok európai pillérének kihirdetésérõl
2017. november 17.

Ha jobban szeretnéd megismerni a részleteket, akkor itt megtalálod magyar nyelven a
teljes kiadványt, amelybõl a fenti részletet közöltük: https://ec.europa.eu/commis-
sion/sites/beta-political/files/feher_konyv_europa_jovojerol_hu.pdf

szerkesztette:
Téglás József

EVDSZ elnökhelyettes

FEHÉR KÖNYV EURÓPA JÖVÕJÉRÕL – FOLYTATJUK
A 27 tagú EU útja 2025-ig: gondolatok és forgatókönyvek

Európa most 
válaszúthoz 

érkezett 
– Neked is van

véleményed az 5
forgatókönyvrõl?

Amit a szakszervezeti konföderációk egy része már elvesztett?
o a kutató intézmények (megszûnik a kutató munka)
o a figyelem felkeltésére alkalmas kommunikációs csatorna
o a bezárta a szerkesztõség, a megszûntetett technikai és

szakértõi háttér
o a koordinált mûködés képessége
o és az internetes híroldalak

Mindezekrõl azért érdemes beszélni, mert kijelent-
hetõ, hogy egy tényleges paradigmaváltás, csak egy
mûködõképes, finanszírozható szakszervezeti élet
mellett, biztosítható!

Mi kell a változáshoz?
Fõ szabálynak tekinthetjük, hogy egy igazi mozgalomnak
függetlennek kell maradnia az államtól, egy szakszervezet-
nek pedig a munkáltatótól is.

TUDÁSBÁZIS – BIZALOM – AKTIVITÁS – SZOLIDARITÁS
Az EVDSZ (még) rendelkezik a szükséges tudásbázissal
o vagyonnal és pályázati képességgel
o állandó irodai elérhetõséggel, aktív facebook eléréssel
o versenyképes újsággal
o hálózattal és szakértelemmel
o versenyképes weboldallal, szolgáltatásokkal

továbbá néhány igen erõs motor, ami a bizalomra épül
o széleskörû és erõs nemzetközi és hazai szövetségek

o az SZV gyarapodó szakmai tudása
o az alapszervezetek erõs és mûködõ hálózata 
o a munkavállalók aktivitása

Érdekérvényesítõ harcunk elsõdleges és egyik legfontosabb
terepe a VAPB:

– mert magában hordozza a megállapodás lehetõségét a
béralku, a munkakörülmények és egyéb juttatások
területén,

– mert az ágazati kollektív szerzõdéshez vezetõ utat je-
lenti,

– mert a szolidaritás ereje csökkenthetik a munkahelyi
szakszervezet, munkaügyi konfliktusai során keletkezõ
veszteségeit.

Az EVDSZ Szövetségi Vezetõségének, a választott tiszt-
ségviselõk tudatos munkájának és az összetartó tagsá-
gunknak köszönhetõ, hogy szövetségünk a rendszer-
váltás óta a folyamatos megújulás és programalkotás
idõszakát éli. Szervezeteink mûködése és felépítése al-
kalmas a külsõ változások lekövetésére. (Minden feles-
leges és átgondolatlan változás a szervezet meggyengí-
tését eredményezheti!)

A részvételi demokrácia erõsítése a képviseleti de-
mokrácia keretei között!

Ajánlás

Célok az EVDSZ tevékenységének megújításához:
– tudatosabb és szervezettebb tagság     – szervezéssel
– az összefogás folyamatos erõsítése       – a szolidaritás 

erõsítésével
– vezetõképzés                                               – oktatással
– belsõ és külsõ kommunikáció javítása – kommunikációs

stratégiával 
– kutatási tevékenység és a jogi fellépés

erõsítése – forrás bevonással, 
további költségráfordítással

– a szakszervezet politikai befolyás 
és az összehangolt társadalmi fellépés igényének 
erõsítése – szakszervezetpolitikai eszközökkel

A minimális bér, végre eléri a létminimum 
szintjét, ami egy elõrelépés, erre építve, talán 

kibontakozhat az Európai szakszervezeti 
mozgalom által megfogalmazott elvárás:

"a tisztes munka - tisztes bér (living wage)"!!!

EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!
Téglás József

EVDSZ elnökhelyettes

Mi az a szakszervezeti „Tudásbázis”?
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Kedvezményes vásárlási lehetõség a Praktiker
valamennyi magyarországi áruházában

a Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége részére:

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy 2017-ben a 10%-os
partnercéges kedvezményprogram keretén belül az alábbi

napokon tudnak áruházainkban kedvezményesen vásárolni:

Szeretettel várjuk Önöket áruházunkban!
A 10% kedvezmény nem vonatkozik a kiárusításban

szereplõ, illetve az akciós termékekre.

Felelősségbiztosítás
és jogi képviselet

minden
szakszervezeti 

tagunknak

Április 12 13 14 15
Május 10 11 12 13
Június 14 15 16 17
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ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉK
A következõ programok:

178. 2018. április 9.
Dr. Bogár László:

AZ ÉLET SZAKRÁLIS KULTÚRÁJA, A HALÁL 
DESZAKRÁLIS CIVILIZÁCIÓJA ÉS AZ ENERGETIKA
Kísérlet az energia-filozófia alapjainak átgondolására

179. 2018. május 14.
Dr. Gerse Károly: Hogyan tovább ellátásbiztonság?

Errõl szóltak az elõzõ hónapok elõadásai:

176. 2018. február 12.         
Dr. Járosi Márton: Az ellátásbiztonság

energiapolitikája

● A mai világ- és európai uniós helyzetben az energetikai ellátásbiztonság
megvalósítása a legfõbb szakmapolitikai cél. 

● Javasoljuk: az egységes Paksi
Atomerõmû elv érvényesíté-
sét. A Mátrai Erõmûnek tel-
jes mértékben állami tulaj-
donba kerülését és a fejlesz-
tésre vonatkozó mielõbbi
döntést. 

● Az energiapolitika egységes
koncepció alkotást és irányí-
tást igényel, ezért Energeti-
kai Minisztériumot kell létre-
hozni, amit az atomerõmû

bõvítést irányító tárca nélküli miniszter szakmai bázisára
kell felépíteni. A minisztérium felügyelete alatt állami ener-
giastratégiai intézményt kell létrehozni. 
● A magyar energiapolitika alapjait általános energiatör-

vényben kell összefoglalni. Közszolgáltatási törvényben
kell szabályozni az energia közszolgáltatások általános jel-
lemzõit, azoknak állami garanciáit, az energetikai fo-
gyasztóvédelem szabályait.

177. 2018. március 12.        
Kovács Pál: 

Energiaunió és a tagállami felelõsség

● Nincs energiaunió, az ellátásbiztonságot az uniós szabá-
lyozás nem garantálja, annak megteremtése tagállami
hatáskör. 

● A rövid távú határköltségre alapozott piaci szabályozás
nem biztosítja a szükségessé váló új kapacitások létreho-
zását, azok csak tagállami garanciával létesülhetnek. 

● Az uniós szabályozásnak nem célja az egyes régiók közötti különbségek ki-
egyenlítése ezért a nagyok erõfölénye érvényesül.

● Az uniós jogi eszközök nem elégségesek a kisebb tagállamok érdekeinek vé-
delmére. 

● A környezetvédelmet a szénmentes/zöld energia-termelésre egyszerûsítve,
a megújulókat indokolatlanul felértékelik, kivonják a piaci szabályozás ha-
tálya alól. 

● A szén- és atomerõmûvek leállítása politikai indíttatású, középtávon az ener-
giaellátás biztonsága csak a fosszilis energiatermelés fenntartásával lehetsé-
ges.

Az elõadások prezentációja és videó felvételei elérhetõk
a társulat honlapján: www. enpol2000.hu

A Pannónia Nyugdíjpénztár a 2017-es
évet is jó minősítéssel zárhatja. Taglét-
számunk továbbra is mintegy 35 ezer fő,
a tagi megtakarítások értéke december
31-én meghaladta a 110 milliárd forin-
tot. 2017-ben a tagdíjjellegű bevételek
kiugróan magas szinten, 9,1 milliárd fo-
rintban realizálódtak.

2017-ben a tagi megtakarítások értéke 7
milliárd forintot meghaladó mértékben
nõtt, amely a befizetések, a hozamok és a ki-
fizetések egyenlege. A tagdíjjellegû bevéte-
lek a 2016. évi 8,1 milliárdos szintrõl a vára-
kozásokat jelentõsen felülmúlva 1 milliár-
dos növekedést mutatnak. A bevétel növe-
kedés jelentõs mértékben köszönhetõ
a munkáltatók és a szakszervezetek
egyértelmû és határozott támogatásá-
nak, mivel a nyugdíjcélú megtakarítás tá-
mogatása a nagy munkáltatóknál továbbra
is fókuszban van. A munkáltatói vállalások
több munkáltatónál bérarányosak, ezért a
villamosenergia-ipari bérfejlesztések hatá-
sa a tagdíjhozzájárulás növekedésben is
megmutatkozott.

Az egyénileg befizetett tagdíjak ösz-
szege 2017-ben is tovább nõtt (mintegy
500 millió forinttal), és az egyénileg befize-
tõk száma is mintegy 1.000 fõvel növeke-
dett. A maximális adókedvezmény kihaszná-
lásához szükséges befizetést (vagy akár töb-
bet is) teljesítõ tagjaink száma is dinamiku-
san növekszik az elmúlt évek adatai alapján
– az általuk befizetett összeg elérte a 900 mil-
lió forintot.

A kedvezõ pénztári hozamokkal és a
2016-ban bevezetett ún. befektetõi tagdíjfel-
osztási sávunkkal a tapasztalatok alapján be-

fektetõi nagyságrendû befizetéseket is
vonzunk: 2017-ben a legmagasabb egyéni
befizetés elérte a 10 millió forintot. Az évi 1,5
millió forintot elérõ egyéni befizetést telje-
sítõk száma 50%-kal nõtt, a befizetésük 190
millió forintot meghaladó.

Tagdíjbefizetés bankkártyával
Pénztárunk 2017 decemberében bevezet-

te a bankkártyával történõ tagdíjbefizetés
lehetõségét.

Bankkártyával ingyenesen, könnyen
és gyorsan teljesíthetõ tagdíjbefizetés,
így korszerû módon is gyarapítható a nyug-
díjpénztári megtakarítás.

Hozamaink
A Pannónia Nyugdíj-

pénztár 2017-ben is ked-
vezõ hozameredménye-
ket ért el. A portfóliók a
viszonylag óvatos, kockázatkerülõ be-
fektetési politika mentén értek el kedve-
zõ hozamokat.

Mindhárom választható portfólió eseté-
ben a bruttó teljesítmény meghaladta a refe-
renciahozamot, a felülteljesítés a klasszikus
portfólióban a legmagasabb.

A tagi vagyon 86%-át kitevõ Kiegyensú-
lyozott portfólió 5,95% nettó hozamot ért
el, amely 3,85 % reálhozamot jelent.

2018. február 15-én tartottuk a 2017.
évi akciónk ajándéksorsolásait
A „Megtakarítás növelõ akció” sor-

solásban a 2017-ben legalább 750 ezer
forint egyéni befizetést teljesítõ tagjaink

vettek részt. A fõdíj egy 80 ezer forintos well-
ness szálloda utalvány, a második díj egy 50
ezer forintos wellness szálloda utalvány. To-
vábbi 10 tagunk 10-10 ezer forint értékû
ajándékutalványt nyert.

A „Befizetés elismerõ akció” sorso-
lásban a 2017-ben az évi 48 ezer forintot
befizetõ, de a 750 ezer forint befizetést el
nem érõ egyéni befizetést teljesítõ tagjaink
vettek részt. 50 szerencsés tagunk 5-5 ezer
forint értékû ajándékutalványt nyert.

A szerencsés nyerteseket értesítettük, a
nyereményükhöz ez úton is gratulálunk!

Akcióink 2018-ban is folytatódnak
Pénztárunk hangsúlyozza a nyugdíjcélú ön-

gondoskodás fontosságát, ezért 2018-ban is
megtakarítást népszerûsítõ, figyelemfelhívó
akciókat szervez. Legújabb akciónkkal 2018.
április-májusban jelentkezünk, amelyrõl tag-
jaink a Pénztár honlapján tájékozódhatnak. 

Pannónia Nyugdíjpénztár

Portfólió Nettó             Bruttó      Referencia   Vagyon záró piaci
hozamráta hozamráta  hozamráta       érték (E Ft)

Klasszikus 1,72 2,47 1,11 4 402903
Kiegyensúlyozott 5,95 6,66 5,52 95 201 951
Növekedési 10,19 10,97 9,63 10 805 252

Portfólió        Átlagos 10 éves  Átlagos 10 éves       Átlagos 10 éves       Átlagos 15 éves   Átlagos 15 éves       Átlagos 15 éves 
nettó hozamráta  bruttó hozamráta  referencia hozamráta   nettó hozamráta  bruttó hozamráta  referencia hozamráta

Klasszikus 5,02 5,55 4,82 6,83 7,24 6,31
Kiegyensúlyozott 5,50 5,99 6,01 7,15 7,55 7,11
Növekedési 6,41 6,91 6,79 7,77 8,17 7,63

Az egyes választható tagi portfóliók 2017. évi teljesítményei (%)

Az egyes választható tagi portfóliók 10 éves (2008-2017) és 15 éves (2003-2017) éves átlagos teljesítményei (%)

- A 2017. évi dec./dec. infláció 2,1%.
- A referenciahozamok pénz- és tõkepiaci indexeken alapulnak és bruttó hozamot jelentenek.
- A nettó hozam a vagyonkezelési és letétkezelési költségekkel csökkentett hozam (bruttó hozam - költségek).

- A 10 éves átlagos éves infláció 2,70%, a 15 éves átlagos éves infláció 3,68%.
- A referenciahozamok pénz- és tõkepiaci indexeken alapulnak és bruttó hozamot jelentenek.
- A nettó hozam a vagyonkezelési és letétkezelési költségekkel csökkentett hozam (bruttó hozam - költségek).

Pannónia Nyugdíjpénztár         hírei

minden hónap második hétfõjén.

Bp. V. Veres Pálné u. 10. sz. I. em. 

Információ:

Tel./Fax: 225-8780, Mobil: 30/ 41 52 072. 

E-mail: info@enpol2000.hu

Honlap: www.enpol2000.hu

A Mátrai Erõmû
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Az ADÉSZ tisztségviselõinek hagyományos év eleji
programjára február 21-23. között került sor Balaton-
füreden, az MVM PA Zrt. Rekreációs Központjában.

Néber Tibor ADÉSZ
elnök és Riger Ferenc
elnökhelyettes részletes
tájékoztatás keretében
értékelték a szervezet
2017. évi tevékenységét
és felsorolták a 2018. évi
legfontosabb feladato-
kat. Az ADÉSZ elnökségi ülésének napirendjén ki-
emelten szerepelt a 2018. évi munkáltatói bérfejlesz-
tési javaslat és a társasági szabályozás-módosítási ter-
vezetek (IER206, SZMSZ) véleményezése.

Vendégünk Pellei József, a Pannónia Nyugdíj-
pénztár ügyvezetõ igazgatója beszá-
molt a pénztár elvárásoknak megfe-
lelõ 2017. évi mûködésérõl, valamint
a tisztújító közgyûlés eredménye-
ként bekövetkezett személyi válto-
zásokról. Ismertette a 2018-2020-as
pénzügyi terv alapvetéseit, a 2018.
évre tervezett intézkedéseket, me-

lyek várhatóan pozitív hatással lesznek a pénztár gaz-
dálkodására és a tagok megtakarításainak növekedé-
sét szolgálják.

Az EVDSZ részérõl Dr. Szilágyi
József elnök és Tóth Andrea Te-
rézia kommunikációs munkatárs
voltak vendégeink. Szilágyi József
kimerítõ tájékoztatást adott az
EVDSZ 2017. évi tevékenységérõl,
hazai és nemzetközi kapcsolatai-
ról. Részletesen beszélt a szövet-
ség 2018. évre tervezett program-

jairól, intézkedéseirõl. Áttekintette a hazai és nemzet-
közi energiapolitika jelenleg ismert és a közeljövõ-
re valószínûsíthetõ tendenciáit. Tóth Andrea Terézia
bemutatta az EVDSZ átalakított internetes honlapját.

A megújult felület kifejezetten felhasználóbarát, át-
tekinthetõbb, a keresés is egyszerûbb. Érdemes fi-
gyelni és terjeszteni az itt elérhetõ információkat.

Aradi János, az MVM PA Zrt. humán igazgatója
tartotta meg – Hamvas István
vezérigazgató képviseletében is ?
a társaság elmúlt évi, sikeres tevé-
kenységét értékelõ tájékoztató-
ját, továbbá ismertette a társaság
2018. évi célkitûzéseit, feladatait,
termelési, biztonsági, humán te-
rületen tervezett intézkedéseit.
Külön hangsúlyozta a munkálta-

tó álláspontját az ismert
három éves keresetfejlesz-
tési megállapodásban fog-
laltak 2018. évi teljesítési
lehetõségeivel kapcsolat-
ban.

Összességében ezúttal
is tanulságos és hasznos
volt a program, az elõadá-
sok és megbeszélések jó
hangulatban, élénk viták-
kal kísérve zajlottak.

Szalai Zsófia

Kedves hagyomány az ADÉSZ-nál a Nõ-
nap közös megünneplése. Néhány éve
már a „fiúk” nem csak virággal, de egy
kis vendéglátással is megadják a módját
a nõnapi megemlékezésnek. 

Idén is összegyûltünk a fehér aszta-
lok mellett március 8-án délután, az
MVM PA Zrt. rendezvénytermében. A
pincérek szerepét az elnökség tagjai
töltötték be, aperitifet, üdítõket kínál-

va és felszolgálva a pecsenyés tálakat.
Elnökünk, Néber Tibor az ADÉSZ fér-
fi tagsága nevében bensõséges szavak-
kal és alkalomhoz illõ versekkel kö-
szöntötte a hölgyeket.

A jóízû ételeket jóízû beszélgetések
fûszerezték. Külön öröm volt, hogy ak-
tív és nyugdíjas kolléganõk is viszont-

láttuk egymást, hiszen sokan már jó
ideje nem találkoztunk. Alkalmunk
volt elbeszélgetni múltról, jelenrõl, ter-
veinkrõl, a felnõtt és felnövõ gyerekek-
rõl, unokákról.

Kedves férfi társaink! Köszönjük a vi-
dáman eltöltött szép délutánt! 

Szalai Zsófia
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Tavasszal, hagyományosan a nõnap táján tartja éves közgyû-
lését a PADOSZ Nyugdíjas Tagozata, és ilyenkor a beszámo-
lók, a nyugdíjasokat érintõ témák megvitatását követõen
üdítõ, kellemes színfolt az a nõnapi köszöntés, amelyben a
közgyûlés hölgy tagjai részesülnek. Így volt ez idén is márci-
us 8-án, amikor is 111-en gyûltek össze az Atomerõmû Nyug-
díjasklub Egyesület klubtermében tartott rendezvényen.

A megjelenteket, a tagságot és a meghívott vendégeket Ma-
joros János tagozatvezetõ köszöntötte, a közgyûlés levezetõ
elnöki teendõit Vida György tagozatvezetõ-helyettes látta el.

Lõrincz László, a PADOSZ elnöke a szakszervezet tevé-
kenységérõl adott ismertetést. Mint mondta, kiemelten ke-
zelik a nyugdíjasok tájékoztatását, és ennek érdekében több
módon tartják velük a kapcsolatot. Sok információval szol-
gálnak például a PADOSZ újságon keresztül és a PADOSZ
Klub rendezvénye által is. Nagy figyelmet fordítanak a támo-
gatásokra. Kérte a tagságot, hogy vegyék igénybe a számuk-
ra biztosított lehetõségeket. Szólt az ez évi Családi Napról, to-
vábbá az emlékplakettrõl, amelyet a szakszervezet az öt évti-
zedes szakszervezeti múlttal rendelkezõ tagjainak adomá-
nyoz.

Bocsor István a PADOSZ elnökhelyettese többek között
a PADOSZ létszámának növekedésérõl, a támogatásokról, va-
lamint a Humán Alapítványról adott áttekintést.

Majoros János a Nyugdíjas Tagozat elmúlt évi eseményei
kapcsán fontosnak tartotta elsõként megemlíteni a jelentõs
létszámemelkedést. A tagozat 51 fõvel bõvült. Feladataikat
2017-ben is igyekeztek az elvárásoknak megfelelõen végez-
ni. Az év során két alkalommal tartottak csoport összekötõi
munkaértekezletet, valamint rész vettek a Balatonfüreden
rendezett szakszervezeti továbbképzésen. A márciusi köz-
gyûlésen sort kerítettek a nõnapi köszöntésre és az 50 éves
tagságot elismerõ emlékplakettek átadására. A lehetõségek-
hez képest kivették részüket más szakszervezeti rendezvény

lebonyolításában is. Szeptember hónapban például segéd-
keztek a MÉSZ és a PADOSZ vendégeként Paksra érkezõ fran-
cia szakszervezeti delegáció programjainak lebonyolításá-
ban, és tájékoztatást adtak számukra a Nyugdíjas Tagozat te-
vékenységérõl. A hagyományos októberi PADOSZ Bálon egy
nyugdíjas tag részesült „A PADOSZ Kiváló aktivistája” kitün-
tetõ plakettben. A PADOSZ Klub rendezvényén, ahol Süli Já-
nos miniszter tartott tájékoztatást a Paks II. helyzetérõl, a ta-
gozatból 12 fõ volt jelen. November végén a 2017. évben
nyugdíjba vonult szakszervezeti tagokat köszöntötték. A se-
gélyezések kapcsán kiemelte, hogy a múlt évben csökkent a
kérelmezõk száma.

Hatvani Jácint, a MÉSZ elnöke is üdvözölte a megjelente-
ket. Elismerõen szólt a MÉSZ és a PADOSZ munkakapcsola-
táról, és megemlítette, hogy a MÉSZ is tervezi egy nyugdíjas
tagozat létrehozását.

Vida György amellett, hogy a PADOSZ Nyugdíjas Tagozat
tagozatvezetõ-helyettese az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának
elnökhelyettese is, és ez utóbbi tisztsége kapcsán számolt be
az EVDSZ Nyugdíjas Tagozat 2017. évi tevékenységérõl. Tá-
jékoztatást adott az iparági nyugdíjasok létszámának alaku-
lásáról, továbbá a tagozat munkájáról, összetételérõl. A tago-
zatban 12 képviselõ dolgozik, kinek feladata a tagok érdeke-
inek érvényesítése. A munkaértekezletek során sok hasznos
információhoz jut, és az EVDSZ híreirõl, eseményeirõl érte-
sül, amelynek révén több tájékoztatást tud továbbítani a PA-
DOSZ felé.

Dr. Germán Endre az MVM PA Zrt. nyugdíjasainak társkép-
viselõje a Paksi Atomerõmû nyugdíjasaival kapcsolatos ese-
ményekrõl, tudnivalókról tartott beszámolót. Megbeszélé-
sen találkoztak a Paksi Atomerõmû humán igazgatójával és
kommunikációs igazgatójával, ahol többek között szóba ke-
rült a nyugdíjasok részvétele különbözõ rendezvényeken és
tájékoztatásuk módjának szélesítése. Felhívta a figyelmet,

hogy érdemes kap-
csolódni a Medicover
Egészségközpont-
hoz, annak ellátásai-
hoz. Elmondta, hogy
a következõ nyugdí-
jas találkozó megrendezése 2020-ban várható. A nyugdíjasok
erõmûves járatokon történõ utazásának kérdése még folya-
matban van, erre keresik a megoldást.

Pataki János, az Atomerõmû Nyugdíjasklub Egyesület el-
nöke a fõbb eseményekrõl, változásokról adott tájékoztatást.
A klub életében dinamikus létszámemelkedés mutatkozott.
Az elmúlt években a maximális létszámot 200 fõben határoz-
ták meg és az ezen felüli jelentkezõket várólistán jegyezték.
Ez a helyzet a közeljövõben változni fog, tervezik, hogy min-
den jelentkezõt felvesznek majd a soraikba. Sok program
várja a klub tagjait, változatos,  sikeres rendezvények köve-
tik egymást, vannak köztük fõzõs, táncos, sportos és kultu-
rális programok. 

A továbbiakban Bocsor István ismertette a szeptemberi
választó közgyûléssel kapcsolatos feladatokat, majd megvá-
lasztották a három fõs Jelölõ és Választási Bizottságot, mely-
nek elnöke dr. Germán Endre, tagjai Vida Károly és Homo-
ki Sándor.

Ezek után következett az „Öt Évtizedes Szakszervezeti Tag-
ság” elismerõ plakettek átadása. Ez évben 19-en vehették át
a PADOSZ által alapított emlékplakettet: Dömötör Sándorné,
Dr. Kiss Mihály, Dudás Gézáné, Goda Gyuláné, Haag Józsefné,
Hanol Pálné, Jäger József, Kovács Istvánné, Márton Gáborné,
Mesterházi Árpádné, Mezõ István, Nagy Jánosné, Rakitovsz-
ki Mária, Sándor Lászlóné, Simon József, Süléné Csorba Irén,
Szakál Lászlóné, Szepesvári Ede, Zsarnai Sándorné.

A hozzászólásokat követõen a közgyûlés nõnapi köszön-
téssel zárult. Lovásziné Anna

Eredményekrõl, aktív mûködésrõl számoltak be 
a PADOSZ Nyugdíjas Tagozat közgyûlésén

Nyugdíjas Tagozat

2018. március 9-én tartotta újjáa-
lakuló ülését a LIGA Szakszerveze-
tek Nyugdíjas Bizottsága. A testü-
let Bálint Zoltánt (HOSZ) választot-
ta vezetőjének.

A LIGA Szakszervezetek 2017. novem-
ber 30-ai tisztújító ülése után a LIGA El-
nöksége új tagokat delegált a Bizottság-
ba, az elkövetkezendõ 4 évre. A Nyug-
díjas Bizottság tagjai: Bálint Zoltán –
HOSZ, Begitter Henrikné (EVDSZ), dr.
Dóbi István (MOSZ), Salagvárdi Gábor
(VMFSZ), Sütõ Zsófia (VISZ), Tóthné
Hoboth Mária (PDSZ), Varga Ferenc
(MÉDOSZ) elsõ alkalommal ültek össze
a LIGA Szakszervezetek székházában.

A LIGA Szakszervezetek elnöke,
Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda kö-
szöntötte a Nyugdíjas Bizottság tagjait
és beszámolt a LIGA Szakszervezetek
2018-re tervezett rendezvényeirõl, illet-
ve a nyugdíjasokat érintõ kérdésekrõl.
Elmondta, hogy a foglalkoztatók elége-
dettek a nyugdíj elõtti munkavállalók
munkamoráljával, a nyugdíjas szövet-
kezetek pedig eddig pozitív tapasztala-
tokat hoztak a munkaerõhiányos hely-
zetben. Fontos megemlíteni ezen ösz-
szefüggésben a fiatal és idõsebb gene-
ráció közötti generációs szakadékot,
mely mind a munka világában, mind a
szakszervezeteknél megmutatkozik. 

A problémakezelés kapcsán idén a
Nyugdíjas és az Ifjúsági Bizottság közös
rendezvény keretein belül foglalkozik
majd a témával. Mivel a Nyugdíjas Bi-
zottság 2017. szeptember 5-én tett ál-
lásfoglalásában aggályainak adott han-
got a nyugdíjas szövetkezeteket illetõ-
en, elnök asszony megjegyezte, ez egy
lehetõség, mely idényszerûen, illetve
részmunkaidõben a nyugdíjasok válasz-
tásának megfelelõen áll rendelkezésre,
továbbá azoknak segít a munkavállalás-
ban, akik maguktól nagyon nehezen,
vagy nem tudnának munkát keresni.

Mészáros Melinda ismertette a LI-
GA Szakszervezetek 12 pontos követe-

léseit, felhívva a figyelmet, hogy a
követelések között megjelenik a
nyugdíjrendszer rugalmassá téte-
le, mellyel kapcsolatban a Nyugdí-
jas Bizottság javaslatokat tehet,
amely javaslatokat a LIGA Szakszer-
vezetek segít az érdekegyeztetés
rendszerébe becsatornázni.

A nyugdíjasokat érintõ szakmai
témák kapcsán Mészáros Melinda
tájékoztatta a Nyugdíjas Bizottsá-
got, hogy a LIGA Szakszervezetek
által 2017-ben kezdeményezett ja-
vaslat ügyében - mely szerint a szol-
gálati járandósággal összefüggés-
ben kerüljön eltörlésre a 18 hóna-
pos keret - elõrehaladást sikerült el-

érni a tárgyalásokon. (Aki korhatár elõtt
nyugdíjba megy és emellett munkát vál-
lal, annak a jelenlegi szabályozás mellett
felfüggesztik a járandóságát, ha az éves
keresete meghaladja a minimálbér más-
félszeresét, azaz 18 havi minimálbér ér-
téket a tárgyévben.) A Nyugdíjas Bizott-
ság üdvözölte ezt a célkitûzést, azon-
ban kérte a LIGA Szakszervezetek elnö-
két, hogy a LIGA kapcsolatrendszerét
kihasználva próbáljon meg minél széle-
sebb körben felszólalni a nyugdíjak
ügyében is, hiszen a reálbérek és a
nyugdíjak közötti olló még mindig nyí-
lik, és a nyugdíjasok egyre rosszabb
anyagi helyzetbe kerülnek az aktív

munkavállalókkal szemben. A beszámo-
lóban szó esett a Férfi 40 tapasztalatai-
ról, valamint az egészségügyi program
kapcsán egy új alapokra helyezett rend-
szer kialakításáról, ahol a kockázatérté-
kelés alapján mindenki egyenlõ eséllyel
indul. 

Ezt követõen Hangonyi Adrienn bi-
zottsági koordinátor tájékoztatta a Bi-
zottság tagjait a Bizottság mûködésérõl,
majd a tagok Bálint Zoltánt (HOSZ) vá-
lasztották meg a bizottság vezetõjének.

Az ülésen döntés született, a 2018. évi
prioritásokról, amely szerint a Bizottság
a következõ idõszakban a bizottság há-
rom témával foglalkozik kiemelten.
Ezek az ifjúság és az idõsödõ generáció
közötti híd „építése” (Ennek keretein
belül az Ifjúsági Bizottsággal való együtt-
mûködésben és a FES támogatásával
2018 õszén közös konferenciát terve-
zett a testület); a LIGA Szakszervezetek
12 pontos követelésének 5. pontja alap-
ján a nyugdíjrendszer rugalmassá tétele
lehetõségeinek megvizsgálása; valamint
a nyugdíjszámítás alapjainak meghatá-
rozása, a rendszer áttekintése annak ér-
dekében, hogy a nyugdíjak mértéke ne
maradjon el az aktívak jövedelmétõl.

A következõ Nyugdíjas Bizottsági
ülés idõpontja 2018. május 10-én lesz.

Hangonyi Adrienn
Forrás: liganet.hu

Újjáalakult a Nyugdíjas Bizottság



VITSPORT Rendezõi Ankét
Hagyományteremtõ szándékkal március 2-án
a Budapesti Erõmûben ankétot rendezett a
VITSPORT Alapítvány, ahová azokat az ipar-
ági sportaktívákat hívták és várták, akik tár-
sasága gyakran vállal rendezõi feladatokat az
iparági sporttalálkozók immár 68 éves törté-
netének folytatódása érdekében, s amely fel-
adatokból õk személyesen is oroszlánrészt
vállalnak.

A kezdeményezés aktualitását jelezte, hogy
a meghívottak jelentõs többsége el is jött az
ankétra, s ott meghallgatta
Várhelyi Géza és Albert Zol-
tán prezentációit: elõbbi a
rendezõkre vonatkozó kü-
lönbözõ dokumentumok-
ban található szabályokat,
irányelveket, ajánlásokat
foglalta össze, utóbbi egy
konkrét példán keresztül
idõrendbe szedte az egyes
sporttalálkozókon általában
felmerülõ rendezõi felada-
tokat, támpontot adva a cél-
szerû munkamegosztásra a
szervezõi csapaton belül.

A mindkét elõadás közbeni és utáni élénk
vita a kezdeményezés sikerét jelzi, amitõl –
és a szándékolt folytatástól – az iparági sport-
vezetõk azt remélik, hogy a ma is nagyon
kedvelt iparági sporttalálkozók iránti érdek-
lõdést tovább lehet emelni, a jövõ sporttalál-
kozóinak egységesebb felfogásban és a költ-
séghatékonyság következetesebb érvénye-
sítésével való megrendezésével elõ lehet se-
gíteni párját ritkító iparági sportmozgal-
munk továbbélését, fejlõdését.

Az ankéton vette át Nagy Károly, a Bakonyi Erõmû
Zrt. sportkoordinátora Várhelyi Gézától a gyõztesnek
járó 2017. évi VITSPORT Vándorkupát („Nem csak a
részvétel a fontos” – kis/közepes vállalati kategória).
Ezúton is gratulálunk a Bakonyi Erõmû Zrt. sikeres
versenyzõi csapatának!
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A hagyományok folytatódtak, ismét
megrendezésre került a 2018 évi Ipar-
ági Sítalálkozó, de ezúttal nem a már
megszokott szlovákiai, Tálei sípályán
hanem Magyarországon, Kékestetõn.
Az idõjárás kicsit bohóckodott január
végén, február elején de a verseny he-
tében Holle Anyó megrázta a dunyhá-
ját, és a rendezõk nagy örömére a
megszokottnál kicsit lankásabb de ki-
válóan síelhetõ pályán sikerült lebo-
nyolítani a rendezvényt. A résztvevõk
száma 280 fõ volt. 

Az egynapos találkozó megszervezé-
se nem kis feladat elé állította a szerve-
zõket, hiszen miden operatív feladatot
(Pályatûzés, rajtszám osztás, verseny le-
bonyolítás, eredménykiértékelés, díját-
adás, résztvevõk koordinálása) megha-
tározottan, pontosan ütemezve, sok
esetben párhuzamosan kellett végre-
hajtani. Sikerült ezt a feladatot megolda-
ni a Mátrás szervezõknek, a rendez-
vény pörgõsen zajlott . 

A versenyre való felkészülés érdeké-
ben több résztvevõ társaság már pén-
teken megérkezett és tréningezett a
pályán, így a versenyre való felkészülés
nem lehetett kifogás, a szokásoknak
megfelelõen az egészséges rivalizálás
és a jóbaráti viszony ápolása egészsé-
ges összhangban jellemezte a rendez-
vényt.

A versenyt követõ szabadtéri díját-
adás hangulata, a dobogósok öröme
minden résztvevõben kellemes emlék
marad.

A 2017. évi sítalálkozón a Sí sportági
értekezleten illetve ezt követõen elin-

dult egy közös gondolkodás. A cél az
volt, hogy a találkozókon, a jó hangulat,
a szellemiség megtartása mellett a ver-
senyekre helyezõdne át még inkább a
hangsúly, és fontos célnak tûzték ki a
rendezési költség csökkentését. Sokan
itt szembesültek azzal, hogy az azt
megelõzõ években a Mátrai Erõmû
Zrt. milyen jelentõs mértékben támo-
gatta a sítalálkozókat. Nem kis feladat
volt egy olyan lebonyolítási modell
megalakítása, amelyben a részvételi dí-
jak belesimulnak a többi iparági ren-
dezvények költségszintjébe és egyide-
jûleg a színvonal megtartása mellett a
verseny is lebonyolódhat. 

A résztvevõk lelkesedésének, az át-
gondolt szervezésnek, a befektetett
munkának és nem kis mértékben a sze-
rencsés idõjárásnak – mely a síverse-
nyek alapvetõ feltétele – köszönhetõ-
en, sikerült a rendezvényt a fenti elvá-
rásoknak megfelelõen megrendezni.

Gyõztesek:
Mini korcsoport

Lambert Zsófia BP. ERÕMÛ
Bozó Dominik MERT

Gyerek korcsoport
Mladoniczky Laura MÁTRA
Woynárovich Gergely MAVIR

Serdülõ korcsoport
Szabó Hortenzia Sára MÁTRA
Szõllõsi Martin MÁTRA

Ifjúsági korcsoport
Kaed Nóra BP. ERÕMÛ
Záprel Imre MÁTRA

Felnõtt korcsoport
Schaffer Enikõ NKM
Csentõs Balázs MVM 4

Senior I. korcsoport
Kamarás Krisztina MAVIR
dr. Ujhelyi Péter MAVIR

Senior II. korcsoport
Ormódi Béláné  NKM
Banka Zsolt  MÁTRA

Senior III. korcsoport
Felbán Edina MAVIR
Kácsor Árpád  E.ON D-D ÁH

Snowboard
Tóth Csaba MVM 4

Legeredményesebb család
Záprel család MÁTRA

Legeredményesebb villamosenergia-
ipari dolgozók csapata (új vándordíj, ala-
pította: Démász)

Nyerte: MAVIR
Mi vagyunk a legjobbak, kis és közép-
vállalati kategóriában:

MVM ERBE
Mi vagyunk a legjobbak, nagyvállalati ka-
tegóriában:

Mátrai Erõmû
Legeredményesebb társaság vándorku-
pa:

Mátra Erõmû
A pálya ördöge cím viselõje (a versenyt
legjobb idõvel teljesítõ versenyzõ):

Záprel Imre, MÁTRA

Kedves Labdarúgók! 
A XXXVI. Villamosenergia-ipari Kispá-
lyás Labdarúgó Találkozó (döntõ) idõ-
pontja 1 héttel korábbra, azaz 2018.
szept. 21-23-ra módosult. 
A helyszín változatlan: Balatonfüred.

XXXV. Iparági Sítalálkozó Magyarországon, Kékestetõn
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F E L H Í V Á S
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Elõször is engedjék meg, hogy mindenkinek kö-
szönetet mondjunk a hathatós segítségért, ami-
vel alapítványunk az Egymásért-Együtt Ala-
pítvány 2017. évi mûködéséhez segítséget
nyújtott az által, hogy az 1996. évi CXXVI. Tv. ad-
ta lehetõségeket kihasználva 2016. évi személyi
jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapít-
vány javára.

Ezen felajánlásoknak köszönhetõen 2017. év-
ben az alapítvány részére a NAV 722.687,- Ft-ot
utalt át, mely segítette kitûzött céljaink eléré-
sét, azonban sajnálatos módon az 1%-os felaján-
lás évrõl évre csökkenõ tendenciát mutat.

Az iparági társaságok és szakszervezetek közül évrõl-évre egyre kevesebb
helyrõl kap adományt alapítványunk ami rendkívüli módon nehezíti munkán-
kat. 2017 évben a 12,8 millió forintos összes bevételünk mellett kiadásaink 11,9
millió forintot tettek ki. Ehhez szükség volt arra, hogy újragondoltuk további te-
vékenységünket annak érdekében, hogy még hosszú távon tudjunk segítséget
nyújtani az arra rászorulóknak.

Súlyos baleseti és betegségi, valamint szociális támogatásban 6 fõ részesült,
295.000,- Ft ráfordítással. 6 fõ részére járadékot fizettünk összesen 2.940.000,-
Ft értékben. A korábbi évektõl eltérõen 2017 évben karácsonyi segély kifizeté-
sére nem került sor.

Mozgásszervi rehabilitációs gyógykezelésekre - 44 fõ részére – a Hotel Ovit-
ban Keszthelyen  2.921.000,- Ft-ot, a D-Hotel-ben Gyulán 1.935.349,- Ft-ot, az MVM
Hotel Panorámában Balatongyörökön 745.400,- Ft-ot használtunk fel. A „Georg
Weber Rákkutató Alapítvány”  támogatására 500.000,- Ft-ot utaltunk át.

Fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy alapítványunk 2017. évben is, bár a ko-
rábbiaknál szerényebb mértékben de eleget tudott tenni alap célkitûzéseinek,
melyhez az Önök 1 %-os felajánlása is nagy mértékben hozzájárult.

Jelen felhívásunkban arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a 2017. évrõl
szóló adóbevallásukban az adójuk 1 %-át az EGYMÁSÉRT- EGYÜTT ala-
pítvány javára ajánlják fel a rendelkezõ nyilatkozat felhasználásával.

Ahhoz, hogy a törvényben megfogalmazottaknak megfelelõen érvényesen te-
hessen felajánlást adója 1 %-áról az alábbi teendõk valamelyike szükséges:

Önadózó munkavállaló esetében ezt a nyilatkozatot az adóbevallásával egy
idõben, a bevalláshoz tartozó EGYSZA nyomtatványon kell beküldenie az adó-
hatósághoz. 

NAV által készített adóbevallás esetén a munkavállalónak a NAV felé kell
nyilatkoznia május 22-ig az erre a célra kialakított EGYSZA jelû nyomtatványon.

A rendelkezõ nyilatkozatot a magánszemélynek általa lezárt, a nevével, lakcímé-
vel, adóazonosító jelével ellátott postai szabványméretû borítékban. A boríték hát-
oldalán, annak záró felületén a nyilatkozatot tevõ aláírása kell, hogy szerepeljen. 

Az EGYMÁSÉRT – EGYÜTT Alapítvány adószáma:

19677000-1-43
KÉRJÜK SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Budapest, 2018. január 

Egymásért-Együtt Alapítvány kuratóriuma

Kedves Kollégák,
Sportbarátok!
A VITSPORT Alapítvány
kéri a villamosenergia-
ipari sporttalálkozók iránt
elkötelezett iparági mun-
katársakat, nyugdíjasokat
és családtagjaikat, hogy az SZJA-juk1%-ával támo-
gassák sportmozgalmunk értékes hagyományának
megõrzését, folytatását! A befolyó támogatásokat
honlapunk, a vitsport.hu mûködtetésére fordítjuk.

Adószámunk: 
18475537-1-06

Köszönettel:

Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Kuratóriuma

A Villamosenergia-ipari Nyugdíjas Alapítvány nevében köszöne-
tünket fejezzük ki a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért!

Villamosenergia-ipari Nyugdíjas Alapítvány
2800. Tatabánya Gál István lakótelep 803.3/8.

Adószámunk: 19148793-1-11
Tisztelt Kollégák, Adományozók!
A Villamosenergia-ipari Nyugdíjas Alapítvány nevében köszönetünket fejez-
zük ki a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért.
Ez az összeg 2016. évi bevallások alapján 356.710,- Ft volt, amit a NAV az ala-
pítványnak 2017-ben átutalt.

Köszönetet mondunk minden támogatónknak.
Ezekbõl az adományokból tudtuk biztosítani nyugdíjasaink szociális segélye-
zését, kegyeleti segélyezését. Az alapítvány személyi jellegû (bér) juttatást
senkinek nem adott. Fõ célunk a jövõben is a volt kollégák, a nyugdíjasaink
és hozzátartozóiknak szociális helyzetének javítása. Ezért tisztelettel kérjük,
hogy a jövõben is támogassák a volt kollégákat az alapítványon keresztül ado-
mányokkal, a SZJA 1 %-ának felajánlásával.
A rendelkezésnél a fenti adószámot használják.
Ismételten köszönjük támogatásukat az alapítvány kuratóriumának nevében.

Tatabánya, 2018. március 28.

Molnár Miklós sk.        Fermann József sk.
Elnök                                Titkár
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