
Magyarországra figyel a világ

Új elnököt választott 
az EVDSZ Ifjúsági Tagozata

Petrovicsné Skuczi Ágnes, Harmath Péter, 
Hanol Zsuzsa, Majer István

A tisztújító választások során új elnök Petrovicsné
Skuczi Ágnes (OVIT Szakszervezet), míg társel-
nök Majer István (DÉMÁSZ Tagszakszervezet)
lett. A jelöltek állítására azt követõen került sor,
hogy az eddigi vezetés mandátuma lejárt.

Tudósítás a 8. oldalon

Folyik az ágazati érdekegyeztetés
A VÁPB ülésrõl a 4. oldalon olvashatnak

Üzemi tanács választás
Törvény írja elõ a háromévenkénti üzemi tanács
választásokat. Az iparági cégeknél történt esemé-
nyekrõl folyamatosan tájékoztatunk.

5. oldal

A pénztárak aktuális hírei
VIT Nyugdíjpénztárról: A parla-
ment 2010. december 13-án elfo-
gadta azt a törvénytervezetet,
mely szerint a korábbi jogszabá-
lyokkal és az októberben bejelen-
tett kormánytervekkel ellentétben
a pénztártagoknak 2011. január 31-
ig kell eldönteniük, hogy átlépnek-

e az állami nyugdíjrendszerbe. 
A kormány által tervezett szabályozás szerint
azoknak a tagoknak kell majd nyilatkozatot tenni-
ük, akik a magánpénztáruknál kívánnak maradni
a jövõben is. Aki nem nyilatkozik, az automatiku-
san visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe.

6. oldal

Tájékoztató 
a LIGA Önsegélyezõ Pénztárról

9. oldal

Sportesemények
a 8. oldalon
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Hagyomány, hogy a „forró drót” év-
nyitó számában munkánkról számve-
tést készítünk az elmúlt évrõl. Most
azonban térjünk el a szokott formától
és nyissunk elõször Európa felé.

Az indokát az adja, hogy kivételes hely-
zet alakult ki az év elejére. Magyarország
az Unió soros elnöke, illõ tehát, hogy kite-
kintsünk szakszervezeti szemmel a mi Eu-
rópánkra.

Erre jó alkalom az is, hogy évértékelõt
tartott Carola Fischbach-Pittel, az EPSU fõ-
titkár-asszonya decemberben.

Így tehát az én gondolataimat elõzze
meg Carola mondanivalója, melybõl részle-
teket idézek.

„…Sok tagszervezetünknek és az általuk
képviselt munkavállalóknak a 2010-es esz-
tendõ különösen nehéz évet jelentett.

Európa-szerte példa nélküli támadás érte
a közszolgáltatásban dolgozók százezreit.
Sok országban a leépítéseket és lét-
számstopot a bérek befagyasztása kö-
vette, de ugyanakkor a közszolgálta-
tásban néhány munkáltató ennél is
tovább ment. Semmibe vették a kol-
lektív szerzõdésben foglalt bértár-
gyalásokat és egyszerûen csökken-
tették a munkavállalók bérét.

Európa-szerte sztrájkoknak le-
hettünk tanúi: az elmúlt 3 hónap-
ban a munkavállalók Franciaor-
szágban, Spanyolországban, Por-
tugáliában, Romániában, a Cseh
Köztársaságban, de még Ukrajná-
ban és Oroszországban is sztráj-
koltak. Tömegtüntetések zajlottak
Brüsszelben, Madridban, Rómá-
ban, Bukarestben, Párizsban,
Lisszabonban, Dublinban … és a
sor nem is teljes. Tegnap a görög
szakszervezetek általános sztrájkot
jelentettek be. Szakszervezeti meg-
mozdulások voltak Spanyolország-
ban. Prága és Tallinn utcáin tûzoltók
tüntettek. Cipruson ma a közszolgál-
tatási dolgozók kezdenek sztrájkot. 

Így a mai napon és holnap ülésezõ
európai kormányfõk számára üzenetünk
egyértelmû: „Más célpontot találjanak. Egy
olyan válságot fizettetnek meg a közszolgál-
tatásokban dolgozókkal, amit nem õk okoz-
tak. A politikusoknak az EPSU a 'nem' táb-
lát emeli fel és azt mondja: Az önök politi-
kája eltiporja a közszolgáltatásban dolgozó-
kat, pedig a pénzsóvár bankárokat kellene
célba venniük.”

Az EPSU közszolgáltatások támogatására
irányuló kampánya folytatódni fog. Ellenez-
zük a nemzeti kormányok és az Európai Bi-
zottság gazdasági megszorítási terveit. Ezek
az intézkedések mélyen antiszociálisak és
igazságtalanok. Egész Európában családok
ezreinek megélhetését veszélyeztetik, akik-
nek nehézséget okoz a lakbér, a fûtés, a
közlekedés kifizetése és az, hogy gyermeke-
iknek enni adjanak. A szigorú megszorítá-
sok kockáztatják a nõi munkavállalók szá-
mára az elmúlt évtizedekben elért szociális
eredményeket. 

Kételyeink vannak a kiadási megszorítá-
sok gazdasági bölcsességét illetõen is.

Ki kell állnunk egy igazságosabb nemzet-
közi adózási rendszer mellett és támogatjuk
a progresszív adózás bevezetését. Támogat-
juk az adózás hatékonyságát, az adóelkerü-

lés, az adócsalás elleni hatékony intézkedé-
seket és az adóparadicsomok megszün-
tetését…”

Carola gondolatai átfogják egész Európát,
s érzékelhetõ, sok eleme hazánkban is igaz.

Magyarországon a pénzügyi, gazdasági
válság, illetve ennek hatásai elleni küzde-
lem jellemezte 2010-et. Országosan jelentõ-
sen nõtt a válság hatására a munkanélküli-
ség, tovább csökkent a foglalkoztatottság.

A magyar társadalmat súlyosabban érin-
tette, illetve érinti a válság, mint más nem-
zeteket, a nagy államadósságból fakadó ál-
lami fizetési kötelezettségek miatt. A han-
gulatot tovább súlyosbította a magyar poli-
tikai élet megosztottsága, valamint az, hogy
a kormány 2/3-os többség birtokában sok
esetben mellõzi a szociális párbeszédet.

A gazdasági válság érintette a villamos-
energia-ipart is, a visszaesés következtében
csökkent a villamosenergia-igény, s az át-
meneti túlkínálat miatt erõmûves értékesí-
tési oldalon fajlagos árcsökkenés, áramszol-
gáltatói oldalon pedig értékesítési volumen
csökkenés következett be. Ez egyes erõmû-
veket a csõd szélére sodort, sõt a Vértesi
Erõmû ZRt.-nél be is kellett jelenteni a csõ-
döt. Az energetikai tendenciák - például
áram termelõi ár csökkenés -, térségiek, eu-
rópaiak, a tulajdonosok túlnyomó többsé-
gét tekintve úgyszintén.

Ezekbõl fakad, hogy a nemzetközi szak-
szervezetekkel szorosan együtt kell mû-
ködnünk, hiszen a tõke mára már globális,
mint ahogy a válság is. Globális kell, hogy
legyen, a szakszervezeti munka is.

Az elmúlt évben aktív tevékenységet foly-
tattunk az EPSU-ban, és szoros munka
folyt a régióban tevékenykedõ szakszerve-
zetekkel, valamint kiemelt figyelmet szen-
teltünk a befektetõknél mûködõ szakszer-
vezetekre. A német ver.di és a francia CGT
szakszervezetek szinte mindennapi part-
nerünk. A német szakszervezettel még írá-
sos dokumentumot is aláírtunk a jövõbeni
együttmûködésrõl.

Visszatekintve az eltelt évre, az ese-
ménydús és mozgalmas volt. Sok gonddal

és problémával álltunk szemben.
A 2010. évi ágazati bér- és

szociális megállapodás, az
ágazati KSZ módosítás

voltak a nagyobb állo-
mások. A tárgyalá-

sokat konfliktus
terhelte és komoly
munkára - beleért-
ve a nemzetközi

tevékenységet is-
volt szükség annak

érdekében, hogy si-
kerrel járjunk.

Az elmúlt év folya-
mán a munkáltatói szö-
vetséggel bonyolult tár-
gyalásokat folytattunk
egyéb témákban is.

Tradicionális az,
hogy a villamosener-
gia-iparban elõször
ágazati, majd helyi

szinten folynak az
azonos témához tar-
tozó tárgyalások. A

munkáltatói szövet-
séggel összességé-

ben kiegyensúlyo-
zott munka folyt,
a viták az érdekel-

lentétekbõl fakadóan természetesek. Az
ágazati bér- és szociális megállapodás vé-
gül is létrejött és az ágazati kollektív szer-
zõdés módosítása is megtörtént.

Néhány téma tárgyalása áthúzódik az idei
évre, mint például a minimális bértarifális
rendszerrõl való megállapodás. Ez a nyuga-
ti féltekén régi hagyomány, Magyarorszá-
gon ennek az ágazati szabályozása - sajnos
- úttörõ munka.

Napirenden levõ téma volt, s jelenleg is
az, az ágazati szintû sztrájkról szóló megál-
lapodás. Ide kapcsolódik az elégséges szol-
gáltatás és az eljárásrend is. A vita közepén
tartottunk, amikor módosították a sztrájk-
törvényt - ez új helyzetet teremtett.

Sajnálatos módon 2010-ben több alkalom-
mal is érte tagjainkat olyan csapás - az árvíz,
a viharkár és vörösiszap-katasztrófa, mely
során újból megmutattuk a segítõ összefogás
erejét. Köszönet azoknak, akik segítettek.

Szervezeti szempontból kiegyensúlyo-
zottnak mondhatom az elõzõ évet. A tag-
ság létszáma növekedett az EVDSZ létrejöt-
tével. Sok új szervezet kapcsolódott be a
közös tevékenységbe, s sikerült az össz-
hangot megteremteni. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Gál Rezsõ EVDSZ elnök:
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UNIÓS ELNÖKSÉG
Január 6-án hivatalosan is átvette az Euró-
pai Unió Tanácsának soros elnökségét Belgi-
umtól Magyarország. Az Országházban tar-
tott ünnepség keretében Yves Leterme belga
miniszterelnök adta át Orbán Viktor kor-
mányfõnek az Európai Unió zászlaját, mely
szimbolizálja, hogy fél évig hazánk lesz a
közösség legfõbb döntéshozó testületének
vezetõje, koordinátora.

MÓDOSULT 
A SZTRÁJKTÖRVÉNY

Az országgyûlés december 23-i ülésnapján
elfogadták a sztrájkról szóló 1989. évi VII.
törvény módosításáról szóló 2010. évi
CLXXVIII. törvényt, mely szerint annál a
munkáltatónál, amely a lakosságot alapve-
tõen érintõ tevékenységet végez - így külö-
nösen a közforgalmú tömegközlekedés és a
távközlés terén, továbbá az áram, a víz, a
gáz és egyéb energia szolgáltatását ellátó
szerveknél-, csak úgy gyakorolható a
sztrájk, hogy az a még elégséges szolgálta-
tás teljesítését ne gátolja. A még elégséges
szolgáltatás mértékét és feltételeit törvény
megállapíthatja. A rendelkezés kitér a törvé-
nyi szabályozás hiányában követendõ eljá-
rásra.
A LIGA Szakértõi osztály a törvényjavaslat
módosítása elõtt idõben aggályainak adott
hangot; többek között a munkáltató és a
szakszervezet közötti  megállapodás meg-
kötésére vonatkozó határidõ-elõírás hiánya
miatt. 

MARAD 
A KORENGEDMÉNY

2010. december 22-én az OÉT
Munkaerõpiaci Bizottságának és Szociális
Bizottságának összevont ülésére került sor
a Nemzetgazdasági Minisztérium épületé-
ben. A napirendi pontok között szerepelt
konzultáció a korengedményes nyugdíj
meghosszabbításáról. A kormány részére -
a bizottsági vitát követõen - javaslat készült
és a bizottság közös álláspontként rögzítet-
te, hogy a korengedményes nyugdíj kérdés-
köre alapvetõen nem szociális, hanem
munkaerõ-piaci eszköz.
Az egyeztetés eredményeként létrejött a
korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõ-
ségének meghosszabbításáról szóló
283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosí-
tása, mely többek között tartalmazza, hogy
a korengedményes nyugdíj akkor állapítha-
tó meg, ha

- a munkavállaló a korengedményes nyug-
díjra való jogosultsághoz szükséges élet-
kort és szolgálati idõt 2011. december 31-
ig betölti, illetve megszerzi,
- a munkavállaló és a munkáltató a koren-
gedményes nyugdíjazásról szóló megálla-
podás megkötésének szándékát a fõváro-
si és megyei kormányhivatal munkaügyi
központjának elõírás szerint bejelentette,
- a munkáltató és a munkavállaló között
megkötött megállapodást 2011. december
31-ig megküldik az illetékes nyugdíjbizto-
sítási szervnek.

A korengedményes nyugdíjba vonulás idõ-
pontja legkésõbb 2011. december 31. 
Az OÉT bizottsági ülés álláspontjaként a
korengedményes nyugdíj kérdéskörét az év
elsõ felében a felek újratárgyalják abból a
célból, hogy a végleges szabályozás megszü-
lessen.

MÉDIATÖRVÉNY
A Magyarországon és külföldön egyaránt
nagy, többségében negatív sajtóvisszhangot
kiváltott, az év végén megjelent médiaszolgál-
tatásokról és tömegkommunikációról szóló

törvénnyel kapcsolatban január 7-én Orbán
Viktor kormányfõ José Manuel Barossoval
folytatott megbeszélését követõen kijelentet-
te, „ha azt látjuk, bármilyen jogi, gyakorlati
probléma lesz a magyar sajtótörvénnyel, egy-
értelmû, hogy változtatunk rajta.”
Az Európai Szakszervezeti Szövetség 
(ESZSZ) is a legmélyebb aggodalmának
adott hangot a magyar parlament által elfo-
gadott törvénnyel kapcsolatban, mely szoro-
sabbá teszi a kormányzati ellenõrzést a mé-
dia felett. (Az ESZSZ levele és a LIGA Szak-
szervezetek véleménye a médiatörvénnyel
kapcsolatban a liganet.hu honlapon elérhe-
tõk - a szerk.)

KRÍZISADÓ
Tizenhárom külföldi tulajdonú cég veze-
tõje szerint a magyar kormány intézkedé-
sei - a különadók és a külföldi vállalatokra
vonatkozó egyéb intézkedések miatt -  hát-
rányosan megkülönböztetik õket a magyar
vállalatokkal szemben, ami ellentétes az
EU jogszabályaival, ezért az Európai Bi-
zottsághoz fordultak. A tiltakozás résztve-
või: Aegon, Axa, Allianz, Baumax, CEZ,
E.ON, EnBW, ING, OMV, Rewe, RWE,
Spar és a Telekom. Az érintett vállalatok
egyszersmind panasszal éltek az illetékes
EU-igazgatóságoknál azzal a céllal, hogy
az Európai Bizottság „indítson eljárást Ma-
gyarországgal szemben” az unió szabálya-
inak megsértése miatt. Az Európai Bizott-
ság nem várta meg az érintett 13 cég pa-
naszlevelét, hanem már két nappal a tör-
vény elfogadása után tájékoztatást kért a
magyar illetékesektõl. A választ december-
ben meg is kapta a bizottság, még a 13-ak
levele elõtt, és tanulmányozzák a magyar
hatóságok valamint a cégek érvelését.
(hvg.hu és mr1.hu nyomán)

3,8 SZÁZALÉK
Várakozásoknak megfelelõen teljesült a
3,8 százalékos hiánycél - közölte január 7-
én a Nemzetgazdasági Minisztérium. A
minisztérium közleménye szerint az egész
éves deficitcél elérését a kormány két lé-
pésben megvalósított bevételnövelõ és ki-
adáscsökkentõ lépései tették lehetõvé. A
bankadó, a válságadó és a kötelezõ magán-
nyugdíjpénztári intézkedések összesen
420 milliárd többletbevételt biztosítottak,
miközben a kiadások 200-250 milliárd fo-
rinttal csökkentek.

BEMUTATTÁK AZ ÚSZT-T
Január 14-én a kormány bemutatta az Új
Széchenyi-tervet (ÚSZT). Az idén 1100 mil-
liárd forint értékben írnak ki pályázatokat
és 2014-ig 400 ezer új munkahelyet
valamint 4-6 százalékos gazdasági növeke-
dést terveznek. A munkaadói szervezetek
üdvözölték, hogy a programnak köszönhe-
tõen nagyobb mozgástérhez jutnak a ma-
gyar kisvállalkozások.

KORMÁNYABLAK
Január 3-án megnyíltak négy budapesti
helyszínen valamint a megyeszékhelye-
ken és a megyei jogú városokban a kor-
mányhivatalok ügyfélszolgálati irodái, az
úgynevezett kormányablakok. A kor-
mányablakok megnyitásával 2013 végére
minden állammal kapcsolatos ügyet egy
helyen lehet majd intézni. Az irodákban
hétfõtõl péntekig reggel 8 és este 8 között
várják az ügyfeleket, a többi között földhi-
vatali, munkaügyi kérdésekben, támoga-
tások igénylésekor, vagy vállalkozásokkal
kapcsolatos eljárásokban. A kormányab-
lakokat a már meglévõ ügyfélszolgálatok
helyén lehet felkeresni, például a nyugdíj-
folyósító vagy a társadalombiztosítási
igazgatóságon.
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MVM TSZSZ ÜLÉS
Ülést tartott az MVM Érdekegyeztetõ és Konzultációs Fórum (MVM ÉKF) munkaválla-
lói oldala Budapesten, az MVM Székház Geszti Pál Ottó  termében 2011. január 11-én.
A napirendi pont szerint tárgyaltak a 2011. évi bér- és szociális megállapodás tartalmá-
ról és az MVM ÉKV plenáris ülésének elõkészületeirõl.

SZÖVETSÉGI VEZETÕSÉGI ÜLÉS
A Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottsági (VAPB)  ülések munkáját, az
ott  tárgyalt és a tárgyalandó témákat, mint a 2011. évi bér- és szociális megállapodás,
továbbá egyéb  aktuális témákat beszéltek meg az EVDSZ szövetségi vezetõségi ülésen
Budapesten, 2011. január 17-én.

A LIGA Szakszervezetek XIII. rendkívüli kongresszusára
2010. december 14-én, az Alapszabály szerint került sor,
miután a közszolgálatért felelõs alelnöki poszt megüre-
sedett. A LIGA elnökség elõterjesztése alapján a LIGA
Tanács azt a javaslatot terjesztette a kongresszus elé,
hogy az említett alelnöki poszt szûnjön meg, valamint
kerüljön be az Alapszabályba egy erõsebb megszorítás a
tagszervezetek felé, pártsemlegességük megõrzése és
fenntartása érdekében.

A kongresszuson napirend elõtt kiosztották a LIGA
Szakszervezetek képzéseit sikeresen elvégzõk oklevele-
it, majd a LIGA Tanács határozata alapján kitüntetésben
részesült öt személy, akiket a tagszervezetek jelöltek
azért, mert különösen sokat tettek a LIGA Szakszerveze-
tekért és a munkavállalókért.

LIGA kitüntetést vehetett át Hederics István, Péliné
Gábos Zsuzsa, Putz Imre és Salagvárdi Gábor, míg
aranygyûrûvel tüntette ki a LIGA Szakszervezetek
Selmeczy Györgyöt. 

Ezután a LIGA kongresszusa ellenszavazat nélkül
megválasztotta Mendrey Lászlót, a PDSZ elnökét a LIGA
elnökségi tagjává úgy, hogy megbízatása a többi elnök-
ségi tag mandátumával egy idõben jár le. 

Az Alapszabály annyiban változott, hogy szigorúb-
ban és pontosabb határozza meg mostantól a munkálta-
tóktól, pártoktól és más konföderációktól való független-
ség követelményét, hiszen egyértelmûvé teszi, hogy a
LIGA tagszervezeteinek esetleges tagszervezetei sem kö-
tõdhetnek ilyen szervezetekhez. 

(forrás: liganet)

A LIGA Szakszervezetek az Ország-
gyûlés Alkotmányelõkészítõ eseti bi-
zottságának honlapján közzétett, Ma-
gyarország alkotmányának szabályo-
zási elvei c. dokumentum, a LIGA
Szakszervezetek programja és korábbi
testületi döntései figyelembevételével a
Magyar Köztársaság új Alkotmányá-
hoz az alábbi javaslatokat teszi. 

Mindenekelõtt le kell szögezni,
hogy az Alkotmány elõkészítése és
megszövegezése során fontosnak tart-
juk a Magyar Köztársaság hatályos Al-
kotmányának mérvadó rendelkezései,
az Alkotmánybíróság két évtizedes
mûködése során elvi éllel kifejtettek,
valamint a nemzetközi egyezmények-
ben lefektetett emberi jogok megõrzé-
sét, ezeknek a mindenkori Alkotmány-
ban való szerepeltetését.

A ma hatályos Alkotmányban sze-
replõ általános rendelkezések, vala-
mint az alapvetõ jogok és kötelességek
felsorolását minimumnak tekintjük
(ehelyütt azok idézésétõl eltekintünk),
azok szûkítése nem fogadható el, bõví-
tésük, részletezésük viszont megfonto-
lásra érdemes, a munkavállalói alapjo-
gok katalógusának bõvítése pedig fel-
tétlenül szükséges. 

Általános rendelkezések
Az általános rendelkezések közül a de-
mokratikus jogállamiság követelmé-
nyét (különösen a jogbiztonság, a visz-
szaható hatályú törvényalkotás tilalma,
a szerzett jogok védelme) alapvetõ fon-
tosságúnak tartjuk.

Alapvetõ jogok és kötelességek
Az alapvetõ jogok és kötelességek,
munkavállalói alapjogok újraszabályo-
zása körében minden olyan törekvést
elutasítunk, amelyek a kivívott szociá-
lis vívmányokat, munkavállalói jogo-
kat kívánnák elvonni.

Az eseti bizottság munkaanyaga
sem a szakszervezetek, sem a sztrájk-
jog gyakorlása szabályozásának igé-
nyét nem tartalmazza, a hiányt pótló
rendelkezéseket az alkotmányozás so-
rán szükségesnek tartjuk megalkotni. 

A munkához való jogot javasoljuk
kiegészíteni azzal, hogy mindenkinek
joga van a tisztességes, méltó munká-
hoz. Mindenkinek joga van a munka-
vállaláshoz és foglalkozása szabad
megválasztásához, az indokolatlan el-
bocsátással szembeni védelemhez, to-
vábbá az egészségét, biztonságát és
méltóságát tiszteletben tartó munkafel-
tételekhez.

A munkaanyagban szereplõ, a gaz-
dasági és társadalmi érdekvédelmi
szervezet alakításának, illetve az ahhoz
való csatlakozásnak a joga túl általános
megfogalmazásra enged következtetni.
Mivel a munkához való jog szabályo-
zásához szorosan kapcsolódva jelenik
meg, feltétlenül nevesíteni kell a szer-
vezkedési jogot, azon belül a szakszer-
vezetek megalakításának és a szakszer-
vezethez, munkavállalói érdekképvise-
leti szervezethez való csatlakozás jogát. 

A koncepció nem tartalmazza a ha-
tályos Alkotmány azon rendelkezését,
miszerint minden dolgozónak joga van
olyan jövedelemhez, amely megfelel
végzett munkája mennyiségének és
minõségének. Ezt az Alkotmánynak
tartalmaznia kell, kiegészítve azzal,
hogy a munkavállalónak joga van a
tisztes (méltányos) javadalmazáshoz,
mely önmaga és családja tisztes, méltá-
nyos megélhetéséhez elégséges.

A koncepció tartalmazza, hogy
mindenkinek joga van ahhoz, hogy
törvényben meghatározott foglalkozá-
sok kivételével és törvényben meghatá-
rozott feltételek mellett a munkavég-
zést megtagadja. Az idézett mondat, a
mögötte húzódó szabályozási cél e for-
mában értelmezhetetlen. Nem tudni,

hogy a jogellenes munkáltatói utasítá-
sok megtagadásának joga kerül alkot-
mányos szintre, esetleg így jelenik meg
az egyébként hiányzó sztrájkjog. Utób-
bi esetben a szabályozás nem felelne
meg a sztrájk nemzetközileg is elfoga-
dott fogalmának, hiszen a sztrájk tar-
talma szerint nem a munkavégzés
megtagadása, hanem munkabeszünte-
tés.

A pihenéshez, szabadidõhöz való
jogot szintén ki kell egészíteni, mégpe-
dig a munkaidõvel kapcsolatos szabá-
lyokkal, oly módon, hogy minden
munkavállalónak joga legyen a munka-
idõ felsõ határának korlátozásához, a
napi és heti pihenõidõhöz, valamint az
éves fizetett szabadsághoz.

Alkotmányosan kell garantálni,
hogy a foglalkoztatás minden formája
az alapvetõ jogok minimumán alapul-
jon, amelybe beletartozik a hátrányos
megkülönböztetés tilalma, a munka-
vállalók egészségének és biztonságá-
nak védelme, az egyesülés és a képvi-
selet szabadsága.

Úgyszintén nem tartalmazza a do-
kumentum a nõk és a fiatalok védelmét
a munkavégzés során. Az Alkotmány-
ban rögzíteni kell ezt, a hatályos alap-
törvényben megfogalmazott elvet. 

A szabályozási koncepcióból szinte
teljes egészében hiányzik a munkavál-
lalók kollektív jogainak elismerése. 

A szakszervezetek funkciójára való
utalás, a munkavállalói érdekképvisele-
teket minden egyéb társadalmi szerve-
zettõl, egyesülettõl megkülönböztetõ
szerepe továbbra is meg kell, hogy je-
lenjen az Alkotmányban. Bár a szak-
szervezetek, érdekképviseleti szervek
megalakításának és mûködésének sza-
badsága az egyesülési jogon nyugszik,
a szakszervezeti szervezkedés szabad-
ságát mint alapjogot külön is nevesíte-
ni kell. Biztosítani kell a szervezkedési
szabadság és az egyesülési jog tisztelet-
ben tartását, akadálytalan gyakorlását,
a szakszervezetek autonóm mûködé-
séhez való jog tiszteletben tartását és
elismerését. 

Az európai követelményeknek meg-
felelõen a kollektív jogok körében rög-
zíteni kell, hogy a munkavállalók vagy
képviselõik számára törvényben foglalt
feltételekkel biztosítani kell a megfelelõ
szintû és kellõ idõben történõ tájékoz-
tatást és konzultációt, valamint, hogy a
munkavállalóknak és munkaadóknak
joguk van ahhoz, hogy megfelelõ szin-
ten kollektív tárgyalásokat folytassanak
és kollektív szerzõdéseket kössenek.
Érdekütközés esetén biztosítani kell,
hogy a munkavállalók érdekeik védel-
mében együttesen felléphessenek, biz-
tosítani kell a sztrájkhoz való jogot.

A sztrájkjog gyakorlásáról szóló sar-
kalatos törvényben az európai példák-
nak megfelelõen a Hszt. (a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvény)
hatálya alá tartozók korlátozott sztrájk-
jogát, valamint a fegyveres és rendvé-
delmi szféra egyéb foglalkoztatottainak
sztrájkjogát is biztosítani kell. 
Szakszervezetek, érdekegyeztetés
szabályozása
A hatályos Alkotmány a szakszerveze-
tek funkciójára külön §-ban utal, mi-
szerint a szakszervezetek és más ér-
dekképviseletek védik és képviselik a
munkavállalók, a szövetkezeti tagok és
a vállalkozók érdekeit. Az érdekegyez-
tetést a jelenlegi Alkotmány nem sza-
bályozza.

A szakszervezetek a gazdasági, szo-
ciális érdekek védelme, valamint a

sztrájkjog gyakorlása terén kitüntetett
szerepet játszanak. E funkciójuk köz-
vetlenül kapcsolódik a szociális piac-
gazdaság megvalósításához, a szak-
szervezetek léte és mûködése így a ta-
gok magánérdekein túlmutató közér-
deket is szolgál. 

A ma hatályos Alkotmány sajnos
nem rendelkezik a gazdasági és társa-
dalmi érdekek védelmére létrehozott
szervezetek mûködésének feltételeirõl,
feladatairól és formáiról, az érdek-
egyeztetés mûködésének pontosan
meghatározott alkotmányossági krité-
riumai is hiányoznak. E hiányt az új
Alkotmánynak feltétlenül pótolnia kell.
Ugyancsak le kell fektetni a kormány-
nak az érdekelt társadalmi szervekkel,
és különösen a szakszervezetekkel
szemben fennálló együttmûködési kö-
telezettségét.

Amint az Alkotmánybíróság is meg-
állapította korábban, a demokratikus
jogállamban a társadalom különbözõ
csoportjai érdekeinek megjelenítése,
azok hatékony képviselete, a társadal-
mi párbeszéd csatornái kiépítettsége
különös jelentõségû. Az érdekvédelmi
célú, szervezkedés szabadsága alapján
létrehozott szervezeteknek a közhatal-
mat gyakorló szervek döntései megho-
zatalába való bevonása a széles körû
egyeztetésen alapuló döntéshozatali
mechanizmus megteremtésének alap-
ja, amely kapcsolatban áll a demokrati-
kus jogállamisággal, a demokrácia al-
kotmányos alapelvének érvényesülésé-
vel.

A demokratikus jogállam intéz-
ményrendszere „normális” mûködésé-
nek feltétele az is, hogy az állami dön-
téshozatal mechanizmusában jelentõ-
séget kell tulajdonítani az érdekképvi-
seletek véleményformálásának. 

Az érdekképviseleti szervezeteknek
a döntéshozatali folyamatba való be-
kapcsolására alkalmas, hatékonyan
mûködõ eszközrendszer megteremté-
se, közremûködõi (javaslattételi, véle-
ménynyilvánítási, egyetértési) jogosít-
ványok biztosítása, intézményesített
egyeztetõ mechanizmusok mûködteté-
se a demokratikus jogállamnak feltétele
és biztosítéka.

Rögzíteni kell, hogy a legszélesebb
körû társadalmi megegyezés érdekében
a munkavállalókat érintõ minden kér-
dés érdemi megtárgyalásra kerüljön az
érdekegyeztetés különbözõ fórumain.

Elõ kell írni a szakszervezetek,
szakszervezeti szövetségek részvételi
jogait a jogalkotást illetõen, amelyek
foglalkoztatáshoz kapcsolódó kérdé-
sekben legalább a konzultáció, vélemé-
nyezés, javaslattétel jogától egészen az
együttdöntésig terjedhetnek, a jogalko-
tási tárgykörhöz igazodóan. Meg kell
jeleníteni, hogy az érdekvédelemrõl, ér-
dekegyeztetésrõl külön törvény rendel-
kezik, amely meghatározza többek
közt a javaslattételi, véleménynyilvání-
tási, egyetértési tárgyköröket is. Alkot-
mányosan kell rögzíteni, hogy a szak-
szervezetek ily módon közfunkciót töl-
tenek be.

Minimálisan a konzultációs kötele-
zettség elõírása az ILO 122. sz. konven-
ciójában vállaltakból is következik, mi-
szerint "a foglalkoztatáspolitikával
kapcsolatban tanácskozni kell a terve-
zett intézkedések által érintettek képvi-
selõivel, különösen a munkaadók és a
munkavállalók képviselõivel, azzal a
céllal, hogy teljes mértékben figyelem-
be vegyék tapasztalatukat és vélemé-
nyüket, biztosítsák teljes együttmûkö-
désüket az ilyen politika kidolgozásá-
ban és megnyerjék hozzá a támogatá-
sukat".
Budapest, 2011. január 10.

Gaskó István
LIGA Szakszervezetek elnök

(forrás: liganet)
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A LIGA Szakszervezetek javaslatai a Magyar Köztársaság Alkotmányához
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(Folytatás az 1. oldalról)
Bizottsági, szakértõi munkák, vezetõségi ülések
érlelték a vitákat. Alapelvünk a nyílt, demokrati-
kus munka, politikától független szakmaiság.
Ezen értékek meghozták gyümölcsüket. Eredmé-
nyes volt a szervezetépítõ pályázatunk
végigvitele is, mely elnyert EU-s pályázati forrás-
ból valósult meg. Jól mûködött az ifjúsági és
nyugdíjas tagozatunk is. A munkavédelem és az
üzemi tanácsok méltán kiemelt figyelmet kaptak.
A „forró drót” újság és a vd.hu honlapunk színvo-
nalasan tudósított. Szabadidõs programokból ki-
emelkedett az idén a paksi szervezésû sporttalál-
kozó. Több hazai és nemzetközi fórumot, konfe-
renciát szerveztünk, sikerrel. Az oktatási prog-
ramjainkon túljelentkezés volt. A LIGA konföde-
ráció jó közösség, cselekvõ részei vagyunk.

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács tekinteté-
ben a helyzet problémás. A tárgyalások alkalom-
szerûen és nem kellõ színvonalon haladtak. Pél-
dául a szociális párbeszéd semmibe vétele az, ha
a munkavállalókat érintõ törvényeket, mint a
sztrájktörvényt, képviselõi indítványra pár na-
pon belül megszavaz a parlament, lehetõséget
sem hagyva arra, hogy az OÉT keretén belül a
valóságos és fontos kérdéseket megvitassuk. Az
erõbõl való kormányzati politizálás az érdek-
egyeztetésben nem sok eredménnyel kecsegtet. 

A magyarországi munkavállalókat jelentõs sé-
relmek is érték, melyre Európa is felfigyelt.
Ilyen például az, mely szerint indoklás nélkül, 2
hónap alatt el lehet bocsátani a közszolgáltatás-
ban dolgozókat. Vagy a végkielégítések vissza-
menõleges hatályú 98%-os adóztatása. Ez több
száz embert érint negatívan az iparágból is. A
2010-es évre nézve a sort lehetne folytatni. 

Hogy jót is mondjak: évek óta minden lehet-

séges fórumon szorgalmaztuk a korengedmé-
nyes és korkedvezményes nyugdíj  fennmaradá-
sát, illetve hatályának meghosszabbítását, me-
lyet tárgyalt az OÉT.  Azt hiszem, a mi erõfeszí-
téseink is benne vannak abban, hogy a koren-
gedményes nyugdíj lehetõségét egy, a korked-
vezményes nyugdíjét két évvel meghosszabbí-
tották úgy, hogy további tárgyalások lesznek
mindkét kérdésrõl, a jogi intézmények jövõjérõl.
E témában is fontos volt az a szakszervezeti
összefogás, mely átnyúlik a konföderáció feje
felett és hovatartozástól függetlenül közös mun-
kát végez. Ez 16 ágazati szakszervezet. Kiemel-
kedõ a vegyész, a bányász és a vízügyi dolgozók
szakszervezetével levõ kapcsolatunk.

Szakszervezetünk 2010-ben jeles dátumhoz ér-
kezett. Húsz éves az EVDSZ, melyrõl novem-
berben a X. Országos Értekezleten megemlékez-
tünk. Értékeltük az elmúlt idõszakot. Errõl rész-
letes anyagokat olvashatnak az érdeklõdõk az
újságban és a honlapon. Pozitív üzenetet, meg-
erõsítést kaptunk. Húsz évvel ezelõtt nem volt
önálló villamosenergia-ipari szakszervezet. Te-
vékenységünkkel elértük, hogy országosan  el-
fogadták és elismerik az iparági szakszervezeti
szövetséget, az EVDSZ-t.

Ami a 2011-es évet illeti, már látszik, az idén
sem lesznek könnyûek a bértárgyalások, sem ága-
zati, sem társaságcsoport, de munkahelyi szinte-

ken sem. Ennek oka egyrészt a gazdasági körül-
mények, másrészt egyes multinacionális cégek
sértett pozíciója az õket ért váratlan különadó mi-
att. Az adórendszer változása sem hozta köny-
nyebb helyzetbe a szociális partnereket, mert a
gyökeres átalakítás során nehéz megállapítani a
tiszta képet. Nem támogatjuk az egységes, egy-
kulcsos adórendszert, mert úgy gondoljuk, hogy
az alacsony keresetûek járnak rosszabbul.

Bízom benne, hamarosan létrejönnek a meg-
oldást hozó bér- és szociális megállapodások.

Fontos szerepe lett hazánknak az Európai Unió
soros elnökséggel. Ránk figyel a világ. A kitünte-
tett figyelem a kormányzatot is inti a törvényalko-
tások minõségére és remélhetõleg a konfliktusok
helyett tárgyalásos megoldások lesznek. 

Az iparágat illetõen, azok a problémák tovább-
ra is érintenek minket, melyek Európa más or-
szágait is. A liberalizáció harmadik hulláma sok
kérdést felvet. 

Várakozással tekintünk elébe a kormányzati
energiapolitikai koncepció újrafogalmazásának.

Utoljára 1993-ban volt a parlament elõtt az
energiapolitikai koncepció.

Látszik az is, ellentétes érdekek feszülnek egy-
másnak. Én magam kormányzati felkérésre részt
veszek az elõkészítõ munkában, mely közel már
fél éve csiszolja munkabizottsági formában a ké-
szülõ energiapolitikát. Szerintem ez így természe-

tes. Egy szakszervezeti vezetõ adott kérdésben ha
kell, munkavállalói érdeket képviseljen a kormány-
zati véleménnyel szemben is, de ha kell, mûköd-
jön együtt a közös célok megvalósítása okán.

A választási ígéretek munkahelyteremtést is tar-
talmaztak. Határozottan állítom, az ígéretek
csak akkor válhatnak valóra, ha például a villa-
mosenergia-ipari kapacitásbõvítésnél erre figye-
lemmel lesznek. Akkor érvényesül a nagypoliti-
ka hatása, ha az az ágazati részpolitikában is
megjelenik. Nem mindegy ugyanis, hogy az
energetikai bõvítés milyen módon történik. Mi
kimondottan ellenezzük azt, hogy új nagymére-
tû gázturbinás blokkokat telepítsenek gázvezeté-
kek közelébe. Ez energiapolitikailag kockázatos
és kevés munkahelyet biztosít. Szolidárisak va-
gyunk a szénbázisú villamosenergia-termeléssel
is. Az Unió 2010 decemberében jóváhagyta a
szénfillér intézményének fenntartását, mely le-
hetõséget biztosít egy kulturált továbblépésre
például a VÉRT-ben. Sajnálattal vettük, hogy a
Mátrai Erõmûben végzendõ program egyenlõre
megakadt. Ígéretes a Paksi Atomerõmû bõvítése.

Sajnos egyes iparági munkáltatónál továbbra
is napirenden van a kiszervezés, létszámleépí-
tés. Ezt felerõsítette az iparágat is érintõ kor-
mányzati intézkedések jelentõs költségkihatása.
Ez ellen fellépünk és tiltakozunk.

Nehezen indul a 2011-es bértárgyalás is. Várha-
tón konfliktus lesz, ha a munkáltatói szövetség
nem változtat álláspontján. Létszámleépítés, inf-
láció alatti bérfejlesztés szerepel többek között a
javaslatban. Elfogadhatatlan.

A www.vd.hu-n naprakészen kívánunk tájé-
koztatást adni. Kérek mindenkit az összefogásra,
hiszen „Együtt erõsebbek vagyunk!”

Gál Rezsõ EVDSZ elnök:

ÉÉVVKKÖÖSSZZÖÖNNTTÕÕ

– Vezérigazgató Úr, az MVM
Informatika Zrt. öt évvel ez-
elõtti megalapításakor mi
volt a fõ cél?

– Alapvetõen az, hogy a
cégcsoport vállalatainál az
ügyviteli területen legyen egy
olyan egységes, támogató
rendszer és szervezet, mely
centralizált mind szaktudás,
szakemberbázis szinten, és
amely az üzemeltetést és fej-
lesztést megfelelõen és haté-
konyan támogatja. Cégünk
kontrollált és hatékony mó-
don  nyújt információkat, il-
letve hatékonyan mûködtet
informatikai rendszereket  az
anyavállalat és a csoport tag-
vállalatai számára. Évek alatt
végbemenõ folyamat volt,
mely során saját tevékenysé-
günk kivívta magának a meg-
felelõ elismerést és helyet a
gazdálkodás  és termelés terü-
letén az energiaiparban is.  

– Jelenünk az ipari társada-
lom örököse. A kommuniká-
cióban új formákat hoztak
létre, mint az elektronikus
könyvek, az online közössé-
gekhez való tartozás és még
sorolhatnám.  

– Egyetértek, de a gondol-
kodásbeli változások még
nem teljes körûek. Ezzel azt
fejezném ki, hogy egyes vál-
lalkozások vezetõinek is nem
csupán megtûrniük, hanem
támogatniuk kell az informa-
tikai fejlesztéseket és szolgál-
tatásokat. Hosszú távon a ki-
szolgált részterületeknek is
érdeke, hogy biztonságos, mi-
nõségi és megbízható rend-
szertámogatással dolgozzon
minden kolléga - nem nehéz
belátni, ahogy említette, éle-
tünk részévé vált a számítás-
technika. Érvényes az a kije-
lentés is, mely szerint, ha in-

formatika van, minden van -
akár a villamos energia ese-
tén. 

– A kereslet, azaz a megfele-
lõ szintû informatika iránti
igény összhangban van a kí-
nálattal a cégcsoportban?

– Mint szolgáltató, kiemel-
ten foglalkozunk a minõség
és a szakmai színvonal magas
fokra emelésével. A holding-
ban való mûködést a cégcso-
portnak és nekünk is meg
kellett tanulnunk - ez az el-
múlt évek tapasztalata. Ehhez
mérten, ha egységes rend-
szerben akarunk mûködni és
ez így is van, akkor egyes
szolgáltatásoknak is egysé-
gesnek és mindenhol alkal-
mazottnak kell lennie. Tehát
néhány alapvetõ támogatást
és szolgáltatást a központi
akarat határoz meg, ilyen pél-
dául az SAP rendszer, mely
megvalósítja az integrált fo-
lyamatokat az operatív irányí-
tásban, pénzügyekben válla-
latcsoport szinten. A kiegészí-
tõ rendszerek igénybevétele
már a különbözõ vállalatok
saját döntése lehet. Mint min-
denhol, mi is csomagok alap-
ján kínáljuk termékeinket,
melyek különbözõ szolgálta-
tásokat tartalmaznak. Ezek is
átláthatók és egyértelmûen
választhatók.

– Haladni kell a korral…
– Az együtt dolgozás az IT

és a felhasználó cégek között
egy tanulási folyamat és ér-
dekegyeztetés is. Nem lehet
kikerülni az informatikát és
egyre növekvõ szerepét. Te-
vékenységünk területe egyre
inkább szélesedik a folyama-
tos fejlesztésekkel és olyan te-
rületeken is megjelenünk,
melyek tíz évvel ezelõtt még

nem voltak hagyományosan
az informatikáé. Kezdetben
könnyebb volt egy osztály-
ként mûködni behatárolt
részfeladatokkal, ám a cég-
csoport egészének informati-
kai támogatása sokkal neme-
sebb feladat és korunkhoz
mérhetõ megfelelõ kihívás.
Mi vevõi oldalról kezeljük a
tevékenységeket és megpró-
bálunk azonnal reagálni a
technológiai és biztonsággal
kapcsolatos fejlesztésekre, il-
letve a felmerülõ igényekre.
Az elmúlt másfél év a szolgál-
tatások palettájának bõvítése
és a szolgáltatási jelleg erõsí-
tésének jegyében telt el.

– Adódik a kérdés, hogyan
alakult kapcsolatuk a cég-
csoport részeivel?

- Fontos megérteni, az IT
munkaeszköz és így is kell
kezelni. Fejlett vállalkozás és
rendszer már nem mûködhet
megfelelõ informatikai támo-
gatás nélkül. Egy nagy centra-
lizált rendszer esetében lehet-
nek olyan mûködésbeli folya-
matok, biztonsági szabályok,
melyek bevezetése és alkal-
mazása során a felhasználó
kényelmetlenségként élhet
meg. Az egyes társaságoktól
érkezõ szakemberek által
megvalósult a közös munka
és a feladatvégzés csoport-
szinten, ám a szerzõdés kere-
tében kért munkát, azaz szol-
gáltatást és annak minõségét
jobban számon lehet kérni,
aminek állunk elébe, hiszen
szolgáltatásunk színvonala
versenyképes, magas és fejlõ-
dik. Éppen a tavalyi év végén
zajlott le a környezetirányítá-
si és minõségbiztosítási rend-
szer auditja, a tanúsító kizá-
rólag pozitív véleményt tudott
adni. Javítani mindig lehet és
a szolgáltató esetében nehéz
teljesítményt mérni, hiszen
ez a termék és az érzet ösz-
szessége. A mi szerepünk az,
hogy egy folyamatosan elér-
hetõ, az igényekre és pana-
szokra, hibaelhárításra azon-
nal reagáló szakembergárda
mûködjön.

– Mindez és a fejlõdés köve-
tése valóban megvalósítható?

– Az év kezdetén egy belsõ
tudásmegosztás kialakításá-

ra koncentrálunk, mely szer-
vezeti átalakításban is testet
ölt. Legyen egy azonnal rea-
gáló kiszolgáló apparátus, il-
letve egy back office csapat.
A határidõk betartásához a
két szaktudást szükséges
szétválasztani, emellett az
ügyfelek is minél inkább be-
kapcsolódnak a közös mun-
kába. Ez lehetséges igény a
mi részünkrõl is, hiszen ki-
lépve a munkahelyrõl min-
dennapjaink része a webes
felületek kezelése, az online
tevékenység.

– Eljuthatunk egy olyan
szintre a közeljövõben, ahol
a környezet védelme kézzel-
foghatóvá válik?

– Teljes mértékben megva-
lósítható, jelenleg mûszakilag
mindenképp. Ez azonban filo-
zófiai kérdés is, hiszen az
elektronikus iktatórendszer,
papírmentes iroda bevezetése
szándékokon múlik. Egyes
cégek esetében ez hazánkban
is így mûködik, ám tapaszta-
latom szerint az energetika
elég konzervatív ezen a téren,
hiszen minden projekt, beru-
házás hosszú távon valósul
meg. Eszközellátottság és
technológia terén az elsõk kö-
zött van az MVM, az eszköz-
park meglévõ lehetõségeinek
kihasználásában az elsõ tíz-
ben, ez mutatja a különbsé-
get. Ahogy látom azonban, az
elmúlt év közepétõl a Magyar
Villamos Mûvek vezetése
egyetért a kezdeményezéssel,
illetve a menedzsmentnek
már vannak tapasztalatai az
informatika még teljesebb ki-
használása és felhasználása
terén. Természetesen nagy
feladat mindezek megvalósí-
tása, de ma már nincs olyan
munkatevékenység, ahol ne
lenne IT-támogatás. A mun-
kahelyi informatika felhasz-
nálásának nagy lökést adott
az internet elterjedése, kultu-
rálisan is támogatott, nincs
versenytársa. 

– Az MVM Informatika is
ehhez igazítja a jövõbeni
feladatait?

– Az igény és háttértudás,
akarat és eszköztámogatott-
ság találkozik, életünknek
még meghatározóbb része

lesz az informatika. Az idei év
egy csoportszinten végbeme-
nõ mûködés-megújítás követ
- ilyen lesz az SAP verzióvál-
tás és egyéb kapcsolódó rend-
szerek kiváltása - szervezet
átalakítással egybekötve. Je-
lenleg a mûszaki kérdések ke-
rülnek elõtérbe, melyek az
üzemeltetés hatékonyságá-
ban jelennek meg. Az alkal-
mazások megújítása a 2012-
es év feladata, majd az azt kö-
vetõ évtõl mûködik az új
rendszer, az adatszolgáltatás,
döntési kompetenciák támo-
gatása, melyeket a teljes körû
IT-szolgáltatás követ. Megva-
lósul a csoportszintû in-
tranetes kommunikáció, mely
a mindennapi élettel kapcso-
latos információkat, a doku-
mentumok hozzáférhetõsé-
gét, a szakterületekkel kap-
csolatos tájékoztatást valósít-
ja meg. 

– Az Ön munkájának része
az ember és a gép együttmû-
ködésének megvalósítása.
Milyen attitûd szükséges eh-
hez?

– Nem felejthetjük el, a hi-
bát elkerülni nem, de kezelni
mindenképpen lehet és kell. A
csapatmunka híve vagyok, bí-
zom a kollégák szakmai felké-
szültségében és a döntéseket
közösen hozzuk meg. Mind-
ezt azonban csak akkor tud-
juk közösen is képviselni és
felvállalni, ha õszintén és
megfontoltan tesszük meg a
kijelentéseinket, mivel a dön-
tések összeadódnak a munka
folyamatában. Bármelyik elem
okozza is a felmerült problé-
mákat - hibákat -, megoldjuk
a munka hatékonyabbá tétele
érdekében a közös kommuni-
káció által, az informatika ad-
ta lehetõségeket kihasználva.

L. E.

Székely Attila MVM Informatika Zrt. vezérigazgató

MMeeggffeelleellõõ  eesszzkköözzöökk  aa  kköözzööss  iiggéénnyy
ééss  sszzáánnddéékk  sszzoollggáállaattáábbaann
Bemutatkozik az MVM Informatika Zrt.

A huszonegyedik századra általános kifejezéssé vált
az információs társadalom terminológia. Mit jelent ez?
A termelésben is központi szerepet kap az információ-
technológia (IT). Ennek elõállítása, terjesztése, kezelé-
se és védelme gazdasági és kulturális tevékenységgé
vált. Mindennapi munkavégzésünk része és elenged-
hetetlen kiegészítõ támogatója a számítástechnika. 
A Magyar Villamos Mûvek Cégcsoport vállalatai számá-
ra az MVM Informatika Zrt. végzi ezt a fontos feladatot
immár öt éve. Székely Attila vezérigazgató tájékoztat a
cég aktuális feladatairól, a fejlõdéskövetés szükséges-
ségérõl, a környezetirányításról és a papírmentes iro-
da feltételeirõl.



4. OLDAL

2011. JANUÁR

A Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bi-
zottság (VÁPB) 2010. december 16-i ülésén Gál
Rezsõ, a munkavállalói oldal szóvivõje és 
dr. Janka Mária, a munkáltatói oldal szóvivõje
elõterjesztésében nyolc napirendi pontot tár-
gyaltak meg.

Elsõként az Ágazati Bértarifa Rendszerrõl (ÁBTR)
szóló javaslat került megtárgyalásra. Dr. Janka Mária
fontosnak tartotta az ÁBTR-rõl szóló javaslat megvi-
tatását, mert - szavaival - ha az alapelvekben egyez-
ség történik, gyorsabban, konstruktívabban lehet
tárgyalni a részletekrõl. A munkavállalói oldal elõter-
jesztéséhez többen kifejtették véleményüket. A
megtárgyalt kérdésekhez reagálva Gál Rezsõ el-
mondta, ágazati szinten a minimálbéreknél egy logi-
kát kívántak meghatározni. Hogy helyi szinten mi-
lyen a felelõsség, a véleményalkotás; a szakszerve-
zetnek van-e egyetértési, véleményezési joga, vagy
nincs - e témában idõt kért. Megvizsgálják a kérdést
más iparágaknál és konzultálnak az anyacégekkel
(Németország, Franciaország). Gál Rezsõ a tapasz-
talat kérdésében is idõt kért, mert tudás - szakirányú
végzettség kérdésében nem kaptak választ.

Dr. Janka Mária szerint alapkérdés, mit vállal fel
az ágazat. Abból kell kiindulni, ami a helyi munka-
köri leírás. Gál Rezsõ viszontválaszában javasolta,
hogy a felvetett, vitatott kérdéseket a munkáltatói
oldal vizsgálja meg. A vita ideiglenes lezárásaként a
munkáltatói oldal szóvivõje közölte, a tárgyalást
2011. március 30-án tudják folytatni, ha az ütem-
tervre vonatkozó javaslattal a munkavállalói oldal
egyetért. A bértárgyalás ideje alatt bértarifa-tárgya-
lást nem folytatnak, nem veszik fel a VÁPB-ülés na-

pirendjére, amíg a bértárgyalást nem fejezték be.
Gál Rezsõ közölte, tájékoztató jelleggel átadják az
érdemi információkat.

Munkavédelmi és ÜT Albizottság létrehozására
irányuló munkavállalói elõterjesztés tárgykörben
elutasító volt a munkáltatói oldal, mert úgy gondol-
ják, megvannak azok a fórumok, amelyek kezelik a
kérdést. A munkavállalói oldal szerint ez konzultá-
ciós fórum lenne, a tapasztalatcserét, a munka mi-
nõségét javítaná. Munkabalesetek megelõzése,
munkavédelem javítása - közös cél, ebbõl indultak
ki. Az ÁKSZ-nek van szociális fejezete, az OÉT is
így mûködik, ott is vannak albizottságok. Gál Rezsõ
kérte, vizsgálja meg a munkáltatói oldal a kérdést és
a legközelebbi ülésen térjenek vissza a témára.

A harmadik napirendi pontban tárgyalt 2011-es
VÁPB ülésekre napirendi javaslatot a munkavállalói
oldal készít, melyet a munkáltatói oldal észrevételez.

A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általá-
nos Versenyszabályzata napirendi pontban felek
megállapították, nagy az érdeklõdés, jól sikerültek a
sporttalálkozók. Megköszönték a szervezõknek a
munkát, a munkáltatóknak a támogatást, és né-
hány apróbb módosítással finomították a verseny-
szabályzatot, melyet a két oldal az ülés végén aláírt.

Az alapítványi támogatás mértéke minimálbérhez
van kötve, melyet évente módosítani kell. A 2011-es
támogatás összege 576 Ft/fõ.

A Bér- és Szociális Megállapodás teljesítésére vo-
natkozó adatszolgáltatásról szóló Megállapodást a
két oldal az ülés végén aláírta.

Közelebb kerültek a gondolatok, de nem talál-
koztak - állapította meg Gál Rezsõ, a 6. pontban elõ-
terjesztett Eljárási szabályok villamosenergia-ipari
sztrájk esetén napirendi pont átbeszélése, megvita-
tása végén. 

A munkavállalói oldal javaslatot tett a 2011-es
bér- és szociális megállapodásra. A javaslat az OÉT
keretein belüli, ahhoz igazodik. A munkáltatói oldal
kérte, a következõ ülésen térjenek vissza a munka-
vállalói javaslatra.

Az utolsó napirendi pontban a munkavállalói ol-
dal a VKSZ módosítására tett javaslatot. A javaslat
szerint a VKSZ III. rész V. fejezete a következõk
szerint módosulna:

A 3.4 pont kiegészülne a következõ szövegrész-
szel: „E kedvezmény mértékébe a munkáltatóval
való tárgyalás idõtartama nem számít be. A mun-
kaidõ-kedvezmény felhasználásáról a szakszerve-
zet dönt. A munkából való távolmaradást elõre be

kell jelenteni.” Új, 5. ponttal egészül ki: „A VKSZ
hatálya alá tartozó munkáltató térítésmentesen vál-
lalja, hogy a munkavállaló munkabérébõl a szak-
szervezeti tagdíjat a munkavállaló írásbeli kérel-
mére levonja, és a munkavállaló által megjelölt
szakszervezet javára átutalja. A munkáltató vállal-
ja továbbá, hogy évente egy alkalommal - a szak-
szervezet kérésére - a kérelmezõ munkavállalók
nevét és a levont tagdíjak mértékét tartalmazó
jegyzéket az eltelt idõszakra vonatkozóan összeál-
lítja és a szakszervezetek rendelkezésére bocsátja,
valamint a levont tagdíj mértékérõl a munkavállaló
részére - adóbevalláshoz - igazolást állít ki.” Gál Re-
zsõ indoklásként elmondta, ezekben a kérdések-
ben soha nem volt vita, az Mt. alapján a munkálta-
tó mindig megtette. Szeretnék, ha ezt beemelnék a
VKSZ-be. Dr. Janka Mária elmondta, a kérdés már
korábban is felmerült. Mindkét téma eléggé opera-
tív, ezek rendezése mindig helyi szinten történt. A
VTMSZ úgy gondolja, hogy továbbra sem tartozik
a VKSZ témakörébe.

Gál Rezsõ a munkáltatói oldal Mt.-szabályozásra
adott válaszára közölte, kormányjavaslat van, hogy
a tagdíjlevonást vegyék ki a Munka Törvényköny-
vébõl. Ezért kívánnak a munkáltatóval megállapod-
ni, hogy a tagdíj-levonást továbbra is vállalja. „Ha a
partnerség komoly alapokon nyugszik, ez a kérés
tolerálható” - mondta.

Az ülés szünetét követõen Gál Rezsõ közölte,
fenntartják a kérést és nyitott kérdésnek tekintik. A
munkáltatói oldal is fenntartotta álláspontját és a
kérdést lezártnak tekintette. 

(A 2011. január 12-i VÁPB ülést követõ tárgyalás
január 26-án lesz - a szerk.)

Az EVDSZ Szövetségi Vezetõsé-
ge december 15-én tartotta a ta-
valyi év utolsó összejövetelét a
Kék Duna oktatóbázisban. Leg-
fõbb napirendi pont volt az
iparági cégeknél levõ munka-
vállalói oldal felügyelõbizottsá-
gi tagjainak beszámolója a
munkáltatókkal való kapcsolat-
tartás szintjérõl, a tagsággal já-
ró feladatokról, illetve a bizott-
ságok helyzetérõl a különbözõ
társaságoknál. 

További napirendi témák voltak
az elõzõ szv.-ülés emlékeztetõjé-

nek elfogadása, tájékoztató a
VÁPB 2010. november 25-i és de-
cember 16-i megbeszélésérõl.
Részletes ismertetõ hangzott el a
szövetség EU-projektjérõl, annak
budapesti elõkészítõ munkálatai-

ról. Az elsõ találkozó hazai és kül-
földi partnerek részvételével zaj-
lott, ahol a részt vevõ üzemi ta-
nács képviselõk beszámoltak ar-
ról, õk hogyan és milyen mérték-
ben tartják a kapcsolatot az EÜT-

tagokkal és milyen lehetõségei
vannak a továbbiakban az üzemi
tanácsoknak a szociális párbe-
széd fejlesztése terén. A 2011-es
évben több munkacsoport sze-
mináriumot tartanak a résztve-
võk hazánkban, Németország-
ban és Franciaországban. Ezek
elõkészítése folyamatban van, il-
letve egy kisfilm készül, mely be-
mutatja a projekt eredményeit.

További napirendi pontokként
tárgyalta meg a szövetségi veze-
tõség a magánnyugdíjpénztárral,
a 98%-os különadóval, a koren-
gedményes nyugdíjjal kapcsola-
tos helyzetet, mely több oldalról,
kiemelten az érdekvédelem és
munkavállalók szempontjából
vázolta fel a lehetséges válaszo-
kat és reakciókat. Elhangzott a
2011. évi bér- és szociális megál-
lapodással kapcsolatos munka-
vállalói javaslat, majd hozzászó-
lások következtek. Bemutatko-
zott az EVDSZ új titkárságveze-
tõje, Paulovics Renáta.

A meghívott felügyelõbi-
zottság munkavállalói tagjai rész-
letesen elmondták, miért elõ-
nyös, ha a munkavállalói oldal
részt vesz a társaságok bizottsági
munkáiban. Kiderült azonban az
is a tapasztalatok alapján, hogy a
szociális felelõsségvállalás elvei
és gyakorlati alkalmazása távol
vannak egymástól. Jobb az
együttmûködés a menedzsment-
tel, ha az érdeminek tekinti a bi-
zottság munkáját, komolyan ve-
szi a munkavállalók által delegált
tagok szerepét. Gyakori, hogy a
jogszabályra hivatkozva nem biz-
tosítják a munkavállalók képvise-

letét a felügyelõbizottság-
ban, ügyelve „természete-
sen” arra, hogy a foglal-
koztatott létszám ne ha-
ladja meg a 200 fõt. Ösz-
szegzésként elmondható,
hogy a felügyelõbizottsá-
gokban a munkavállalók
képviselõi elmondhatják a
véleményüket, illetve szá-
mos információhoz jut-
nak a társaság stratégiáját
és a munkavállalókat is
érintõ intézkedéseket ille-
tõen. 

A szövetségi vezetõsé-
gi ülésen felszólalt: Ne-
mesházi László (ELMÛ-
ÉMÁSZ Nyrt.), Gál Attila (Vil-
lkesz Kft.), Nagy Gergely és Szabó
Attiláné (ERBE Energetika Mér-
nökiroda Zrt.), Palatinszky Gábor
(EDF Budapesti Erõmû Zrt.), Ber-
kes Sándor (PA Zrt.), Tóth István
(Mátrai Erõmû ZRt.), Kéthelyi Pé-
ter (Schneider Electric Hungária
Villamossági Zrt.), Nagy Károly
(Bakonyi Erõmû Zrt.), De-
breczeni Dezsõné (Siemens Erõ-
mûtechnika Kft.), Kovács Gyula
(EDF Démász Zrt.), Réffi Péter
(E.ON Észak-dunántúli Áramhá-
lózati Zrt.) 

A szövetségi vezetõség határo-
zatot fogadott el, mely tartalmaz-
za az együttmûködés javítására
tett javaslatot és lehetõséget a
szakszervezetek és a felügyelõbi-
zottságok, valamint az üzemi ta-
nácsok között. 

❖❖❖
Domina József, a TIVISZ „oszlo-
pos” tagja elhatározta, hogy
nyugdíjba megy. A szövetségi
vezetõségi ülésen elköszönt a
kollégáktól, akik jó egészséget,
békés, nyugodt idõtöltést kíván-
tak neki. (E.)

VVÁÁPPBB--ÜÜLLÉÉSS

SSSS zzzz öööö vvvveeee ttttssss éééégggg iiii     vvvveeee zzzz eeee tttt õõõõ ssss éééégggg iiii     üüüü lllléééé ssss

Domina József TIVISZ képviselõtestületi tag,az E.ON Hálózati
Szolgáltató Kft. Szakszervezeti titkára. József 1969-ben a Miskolci
Villamosenergia-ipari Technikum elvégzése után a TITÁSZ vállalatnál
kezdte el pályafutását. Munkába lépésének elsõ napjától szakszerve-
zeti tag. A tisztségviselõi ranglétrán fokozatosan jutott elõre. 1986-tól
bizalmi, 1988-tól fõbizalmi a nyíregyházi üzemi szakszervezeti bizott-
ság tagjaként. 2007-õl az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. szakszerve-
zeti titkára, s egy éven belül szakszervezeti ügyvivõje. 2008-tól nap-
jainkig az EVDSZ Szövetségi Vezetõség tagja. Az üzemi tanácsok
megalakulásakor 1993-tól a TITÁSZ Nyíregyházi Üzemigazgatóság
ÜT elnöke. 1996-tól a TITÁSZ Központi Üzemi Tanács elnökhelyette-
se, majd 2003-tól elnöke. 2004 és 2008 közötti idõciklusban az
E.ON csoport Európai Üzemi Tanács tagjaként képviseli a munkavál-
lalókat. 2007-tõl 2010 júniusáig az EHS Kft. ÜT elnökhelyettese. A
Területi Rehabilitációs Bizottság, valamint VIT Nyugdíjpénztár válasz-
tási bizottságának tagja. Közremûködött a TIVISZ, a VIT Nyp. és az
ÜTTF alapításában. Szinte az összes EVDSZ kongresszuson és or-
szágos értekezleten részt vett. Mérnöki diplomáját 50. születésnapjá-
ra kapta meg. Jelenleg mûszaki területi referens munkakörben dol-
gozik Nyíregyházán. József kiegyensúlyozott, dalos kedvû, mindég
vidám ember, akirõl elmondható, hogy az érdekvédelem élharcosa
volt egész eddigi pályafutása során. 
Józsefnek az EVDSZ X. Kongresszusán, 2010. december 18-án
megköszönték eddigi áldozatos munkáját. Gál Rezsõ EVDSZ elnök
adta át neki akkor az elismerõ oklevelet és a tárgyjutalmat.  

Egy harcos elköszönt. Domina József, Pinczés Ernõ, Réffi Péter,
Berkes Sándor

Dr. Szilágyi József,
Gál Rezsõ és
Réffi Péter

Nagy Gergely, Szabó Attiláné

Kéthelyi Péter Kovács Ferenc

Gál Attila

Palatinszky Gábor

Kovács Gyula
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Üzemi 
tanács 

választás 
a 

Dunamenti 
Erõmûnél

A Dunamenti Erõmû
Zrt.-nél (DE Zrt.) 2010.
november 24-25-én le-
zajlott az üzemi tanács
választás.

A szavazatok összesí-
tése után kiderült, hogy
a DHV Munkástanács je-
löltjei közül 3 fõ jutott
be az üzemi tanácsba.
Százalékban kifejezve a
3 fõ 42,84%-ot ért el.
2010. december 7-én
megalakult az új össze-
tételû üzemi tanács. A
megválasztott Munkás-
tanács-tagok közül az
ÜT elnök ifj. Béke Imre,
az elnök-helyettes Tim-
ler László lett.

A munkavállalói rész-
rõl a felügyelõbizottság-
ba megválasztott képvi-
selõ Timler László.

Tuzáné Fülöp Terézt harmadik
ciklusban is megválasztották
üzemi tanács elnöknek.

Kérésünkre így vall magáról:
– 1974 óta dolgozom az áramszol-

gáltatásban. Ekkor végeztem a Kandó
Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõis-
kolán, elsõ munkahelyem az ÉDÁSZ
Vállalat volt, és azóta is ugyanannál a
„cég”-nél vagyok alkalmazásban. A
sorozatos átalakulások miatt jelenleg
az E.ON Észak-dunántúli Áramháló-
zati Zrt. veszprémi régiójában dolgo-
zom.  

Az eltelt több mint 36 év alatt szin-
te minden területen megfordultam,
voltam mûvezetõ a fogyasztásmérõ
javító- és hitelesítõ üzemben, energe-
tikus az akkori erõmûvi fõosztályon,
mûszaki ellenõr a paksi atomerõmû
építkezésen, szakszolgálati mérnök
Veszprémben, kereskedelmi csoport-
vezetõ a veszprémi üzletigazgatósá-
gon, kereskedelmi vezetõ a veszprémi
üzemvezetõségen, 2000-tõl  nyilván-
tartási csoportvezetõ , majd a DSO
kapcsán történt átszervezés óta INIS
területi referensként tevékenykedem.

Érdekképviseleti munkám az ez-
redforduló körül kezdõdött, szakszer-
vezeti képviselõként. Jelenleg SZT
tagként az EED képviselõ- testületi el-

nöke vagyok. Az üzemi tanácsban
most kezdtem a harmadik 3 éves cik-
lust. 2010. december 8-án választottak
ÜT elnökké. ÜT-tagként korábban a
veszprémi régiót képviseltem, és több
éve tagja vagyok a gyõri régió szociá-
lis bizottságának is. Mostani megbí-
zatásomban is - mint eddig akár szak-
mai, akár minden más téren - igyek-
szem a lehetõ legtöbbet kihozni a le-
hetõségbõl, amit az élet elém adott.
Maximálisan szeretnék megfeleli
azoknak az elvárásoknak, melyeket
az általam képviselt munkavállalók
támasztanak velem szemben, bár ez
manapság nem egyszerû feladat. 

Néhány év múlva úgy szeretnék
majd elköszönni, hogy nyugodt lelki-
ismerettel elmondhassam, megtettem
mindazt, amit képességeimtõl, lehetõ-
ségeimbõl adódóan megtehettem
ezért a társaságért ! Vagyis  Szent Pál
szavaival élve: „A jó harcot meghar-
coltam, a pályát végigfutottam, a hitet
megtartottam….”

Magánéletemrõl: Veszprémben
élek, két felnõtt, családos gyermekem
van, akik eddig összesen 4 unokával
örvendeztettek meg. Fiam informati-
kusként önálló vállalkozásában dol-
gozik, lányom a gyõri AUDI-nál lo-
gisztikus, jelenleg GYED-en van a leg-
kisebb unokámmal. 

Milyen volt a tavalyi eszten-
deje és mit vár az idei évtõl?
- ezzel a kérdéssel „támad-
tuk” le Tóth Jánosnét, az
ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgá-
lati Kft. mezõkövesdi ügyfél-
szolgálati irodájának helyi
megbízottját, az ÉMÁSZ
szakszervezeti bizottságá-
nak tagját. 

- A 2010-es év tele volt
örömteli dolgokkal és persze
nehézségekkel is - felelte
Tóthné, akit kollégái csak
Margónak hívnak, majd így
folytatta: 

- Az irodánkat több évi ha-
logatás után tavasszal végre
felújították, így májustól már
új és szép környezetben dol-
gozhattunk. Ennek a ténynek
mi, munkavállalók és az ügy-
felek is nagyon örültünk.
Közben eggyel csökkent a lét-
számunk, ezért négyünknek
nem volt egyszerû ellátni a
napi teendõket. Az egyre nö-
vekvõ feladatok sokszor állí-
tottak bennünket nehéz hely-
zet elé, de a jól összeszokott
csapatunknak és lelkiismere-
tességünknek köszönhetõen
ezeken mindig sikerült úrrá
lennünk. 

Sokat kirándultak
- A magánéletemben is jelen
van a kettõsség, vagyis az
öröm és a gond. Két felnõtt
gyerekemmel és a férjemmel
boldog családban élek, sokat
pihentünk, kirándultunk
együtt. 2010-ben a Mátrá-
ban, aztán Aggteleken és
Esztergomban jártunk. Az
elmúlt év nagy megpróbálta-
tása volt számomra, hogy a
hivatásos katonafiam féléves
missziós szolgálatot teljesí-
tett Afganisztánban. Min-
denki elképzelheti, mekkora
volt az öröm nálunk, amikor
szeptember elején szeren-

csésen hazaérkezett küldeté-
sébõl. Decemberben átve-
hette az új lakását, amit az-
óta is rendezgetünk, csino-
sítgatunk.

Az idei esztendõrõl Tóth
Jánosné ezt mondta: 

- Az új évet minden szil-
veszterkor azzal a kéréssel
várjuk, hogy ne legyen rosz-
szabb, mint az elõzõ. Azzal
talán senki számára nem áru-
lok el titkot, ha kijelentem:
nagy dolgok várnak ránk eb-
ben 2011-ben is. Rövidesen
beindul az új ISU-projekt,
amely ismét sok tanulás és új
feladat elé állít mindnyájun-

kat. Ehhez szükség lesz erõ-
re, kitartásra, valamint jó
egészségre. Mindezeket sze-
retném elérni és a sorstól
megkapni a magánéletemben
is. 

Szakszervezeti bizottsá-
gunknak tavaly is sikerült az
országos átlaghoz képest jó
bérmegállapodást kötnie, mi-
közben elmondhatjuk, hogy
a menedzsmenttel továbbra is
jó kapcsolatot tartunk. Ebben
az évben is minden erõnkkel
arra törekszünk, hogy a mun-
kavállalók megelégedésére te-
vékenykedjünk. 

(gyõri)

Síelési, pihenési ajánlat
A 7 éjszakat foglaló vendégek részére az alábbi turnusokban 6 napon keresztül ingyenes csopor-
tos síoktatás a Hotel Berghofban.

Idõpontok:
2011. január 9-16.
Ár: 7 éjszaka félpanzióval, 6 napos síbérlettel és csoportos oktatással: 475,- euró/fõ
2011. január 29 - február 5.
Ár: 7 éjszaka félpanzióval, 6 napos síbérlettel és csoportos oktatással: 570,- euró/fõ
2011. február 19-26.
Ár: 7 éjszaka félpanzióval, 6 napos síbérlettel és csoportos oktatással: 570,- euró/fõ
2011. március 12-19.
Ár: 7 éjszaka félpanzióval, 6 napos síbérlettel és csoportos oktatással: 475,- euró/fõ
2011. március 26 - április 2.
Ár: 7 éjszaka félpanzióval, 6 napos síbérlettel és csoportos oktatással: 475,- euró/fõ
2011. április  9-16. 
Ár: 7 éjszaka félpanzióval, 6 napos síbérlettel és csoportos oktatással: 475,- euró/fõ

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban állok rendelkezésre. Tömösvári László
Igazgató
Hotel Berghof Tauplitzalm
Tauplitzalm 19. 8982 Tauplitz
Tel: +43/3688-2325
Mobil: +43/664-385-9773
Web: www.bergbahn.at/berghof

ÚÚJJRRAA  ÜÜZZEEMMII
TTAANNÁÁCCSS  EELLNNÖÖKK

A munkavállalók 
érdekében dolgoznak
Tóth Jánosné fia hat hónapig Afganisztánban szolgált

Tóth Jánosné Margó

Az MVM Trade Zrt. az
egyik leghatékonyabb 

vállalat
Magyarországon a munkahatékonyság, a teljes mun-
kaidõben dolgozó munkavállalóra esõ bevétel alapján
az MVM Trade Zrt. az egyik leghatékonyabb vállalat.

A 2009-es év összesítése alapján csupán a Mol
Energiakereskedõ Kft. elõzte meg az MVM Trade Zrt.-
t, a harmadik az E.ON Földgáz Trade Zrt. a Profiles
International Hungary kutatócsoportja listája szerint.

A sorban a Hansa Kontakt Kft., a Panrusgáz Gázke-
reskedelmi Zrt., az E.ON Földgáz Storage Zrt., az Atel
Csepeli Vállalatcsoport, a British American Tobacco
Magyarország Kft., a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. és
a Glencore Grain Hungary Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft. követi az elsõ hármat.

A Profiles International Hungary Kft. azért végezte
el ezt a vizsgálatot, hogy megtudja, milyen tényezõk
határozzák meg a munkavállalók teljesítményét a
szervezeten belül. Ennek kiszámításához több mint
200 gazdasági társaság pénzügyi adatait elemezték.
(mvm infó, 2010.12.14.)

Munkahelyet
teremtenek

száz embernek
Az Országos Villamostávvezeték
ZRt. (OVIT) mintegy 100 fõnek
teremt új munkahelyet 2011-ben
Kiskunfélegyházán.

A januárban induló projekt
célja, hogy a korábban a Transe-
lektro Ganz-Röck tulajdonában
álló gyárlétesítményt ismét ki-
használják, a kazánok, nyomás-
tartó edények és készülékek elõ-
állításával a térség szakipari te-
vékenysége is fellendüljön.

Az OVIT a nagy múltú gyár
felélesztésével támogatni akarja
a térség szakmai fejlõdését, így
hosszú távon a gépipari munkák
szakoktatásának visszaállítása is
célként szerepel.

Az OVIT folytatni kívánja az
üzem fõ termékeinek gyártását,
ezek az erõmûvi és ipari kazá-
nok, nyomástartó edények, hõ-
cserélõk, kolonnák és egyéb gé-
pipari készülékek.
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A Magyar Villamos Mûvek
Zrt. új év köszöntõ és egy-
ben évértékelõ rendezvé-
nyét 2011. január 7-én tar-
totta Budapesten, a Szent-
endrei úti székházban,
melyen mintegy 300 mun-
katárs vett részt. A hangu-
latot a Zuglói Filharmoni-
kusok kiváló muzsikája
alapozta meg.

A cégcsoport elnöke, Faragó Csaba
a kollégák köszöntése után vissza-
tekintett a 2010-es esztendõre. Fara-
gó Csaba elmondta, hogy nagyon
sok pozitívumot látott az év folya-
mán, mindamellett még mindig
adódnak azért nehézségek is. Az
elnök hangsúlyozta, hogy a cég jó
irányba tart, ugyanakkor a képes-
ségeibõl fakadóan még ennél is
többre lehet hivatott.

Faragó úr hozzátette: nagyobb lo-

jalitást, több hozzáadott értéket vár
el a munkavállalók részérõl, hiszen
csak így juthat elõbbre az MVM. Az
elnök hangsúlyozta, a cégcsoport
igyekszik új technológiákkal jelent-
kezni, hogy kompenzálhassa az
energiaárak emelkedését, ezáltal
megtarthassa, növelhesse piaci sze-
repét. „Sok sikert kívánok 2011-re” -
zárta szavait Faragó Csaba.

Ezt követõen Baji Csaba, az
MVM vezérigazgatója tartotta meg
évértékelõ beszédét.

Baji úr új mottó megfogalmazá-
sával mutatott irányt, miszerint az
MVM „a régió meghatározó ener-
getikai társasága legyen”. Ennek ér-
dekében a menedzsment mindent
megtesz, hogy bármilyen kihívás-
nak meg tudjon felelni. „A lépések
nagy része ez irányban történik” -
tette hozzá a vezérigazgató. 

2010-ben a recessziótól még
mindig sújtott makrokörnyezet

sem segített a jó eredmény elérésé-
ben, hiszen a fogyasztás csökkent,
az árak alacsony szinten stagnál-
tak - vélekedett Baji Csaba. A me-
nedzsmentváltás, bár további ter-
het rótt a munkavállalókra az el-
múlt év folyamán, egyik alappillé-
re a továbblépésnek. A vezérigaz-
gató kitért arra is, hogy a január
14-én az MVM rendkívüli közgyû-
lést tart, melyen a megszületõ
döntések terhelik még az év elszá-
molását.

A Paksi Atomerõmû minden
biztonsági mutatószámát tekintve
a világ élvonalába emelkedett, míg
termelése minden korábbi évet fe-
lülmúlt. A vezérigazgató további
dicséretben részesítette a MAVIR-t
hatékonyságnövelõ beruházásai
miatt, illetõleg az OVIT-ot is.

A korábbi nehézségek ellenére
Baji úr bizakodással tekint 2011-re.
Várakozásai szerint a fogyasztás
2,5%-kal emelkedhet az új eszten-
dõben. A környezet változékony-
sága tette indokolttá az új SZMSZ
életbeléptetését is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy
gyorsabb és jobb minõségû reakci-
ót vár el az MVM részérõl. Remé-
nyét fejezte ki továbbá, hogy a kor-
mányzat részérõl megerõsítik a
paksi bõvítési törekvéseket. Baji
Csaba kiemelte, hogy új üzletpoli-
tikai irányvonalat kíván képvisel-
ni, ennek egyik eleme a gázpiacra
történõ kilépés.

A vezérigazgató rámutatott arra
is, hogy meg kell vizsgálni a fo-
gyasztói környezetet, így felmér-
hetõ, hogy az igények milyen erõ-

mûparkkal elégíthetõek ki. Ezzel
kapcsolatban új gázerõmûvi beru-
házást sem lehet kizárni. Nem ki-
sebb hangsúlyt kell fektetni a ke-
reskedelmi stratégia fejlesztésére,
átalakítására, hiszen fel kell ké-
szülni arra, mikor Pakson egyszer-
re hat blokk fog üzemelni.

A következõkben Baji Csaba ki-
emelte: a kihívást a munkavállalók
is érezzék magukénak, hiszen el-
kötelezett munka nélkül nem lehet
új irányba haladni. A lojalitás erõ-
sítése és a munkahelyi légkör javí-
tása érdekében az MVM egy-két
havi rendszerességgel kötetlen
rendezvényeket szervez. A régiós
vezetõ szerep eléréséhez elenged-
hetetlen, hogy a dolgozók hangula-
ta jó legyen és mintegy „második
otthonuknak” érezhessék a válla-
latot - zárta szavait Baji úr.

Ezek után Geszthy Veronika, az
Operettszínház primadonnája Jo-
hann Strauss Denevér címû alko-
tásából énekelt, a filharmonikusok
kísérete mellett.

Végezetül Felkai György kom-
munikációs igazgató elmondta, a
Baji Csaba által említett közösség-
építõ programokról az intraneten
lehet tájékozódni. Ezek elsõ állo-
mása február 10-én 18 órától lesz a
Szépmûvészeti Múzeumban, ahol
is a Múzeum Plusz programnak
köszönhetõen a vendégek tárlatve-
zetés keretében tekinthetik meg
Fernando Botero kiváló festménye-
it, illetõleg Lucien Hervé fotóit.
Mindezeken túl persze egyéb prog-
ramokat is tartogat az este, ezek
közül az igazgató a jazz-estet emel-
te ki.

Az évértékelés és az útkijelölés
záróakkordjaként az elnök és a ve-
zérigazgató urak pezsgõvel kíván-
tak ismét boldog új évet.
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Baji CsabaFaragó Csaba

Tisztelt Pénztártagunk! Az alábbiakban a nyugdíjszabályozás válto-
zása kapcsán a legfontosabb kérdésekben segítünk eligazodni.

Legfontosabb tudnivalók:
● A parlament 2010. december 13-án elfogadta azt a törvényterveze-

tet, mely szerint a korábbi jogszabályokkal és az októberben beje-
lentett kormánytervekkel ellentétben a pénztártagoknak 2011. ja-
nuár 31-ig kell eldönteniük, hogy átlépnek-e az állami nyugdíj-
rendszerbe. 

● A kormány által tervezett szabályozás szerint azoknak a tagoknak
kell majd nyilatkozatot tenniük, akik a magánpénztáruknál kíván-
nak maradni a jövõben is. Aki nem nyilatkozik, az automatikusan
visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe. 

● Mivel a szabályozást még nem dolgozták ki és annak részleteirõl
a nyugdíjpénztárak sem kaptak részletes írásos információkat, je-
len pillanatban azt javasoljuk minden pénztártagunknak, hogy
várja meg az átlépésre vonatkozó jogszabályok hatályba lépését,
addig ne döntsön.

Eddigi vállalásunkat és elveinket követve jelen helyzetben is szeret-
nénk a lehetõ legpontosabb és ügyfeleink érdekeit szolgáló tájékozta-
tást biztosítani az Önök számára. E cél érdekében jelenleg is nagy erõk-
kel dolgozunk azon, hogy a bevett gyakorlattól eltérõen az idén a lehe-
tõ leghamarabb tájékoztassuk magán-nyugdíjpénztári tagjainkat egyé-
ni számlájuk egyenlegérõl, ezzel is segítve döntésüket. A VIT honlap-
ján évek óta elérhetõ egy olyan alkalmazás, melynek segítségével Ön
aktuális nyugdíjpénztári egyenlegérõl pontosan tájékozódhat.

http://www.vitnyp.hu/belepes/tagok
Szintén nagy erõkkel dolgozunk azon, hogy minden pénztárta-

gunk számára pontos információkkal tudjunk szolgálni nyugdíj-
pénztári számlájuk reálhozamáról, ám ehhez szükségünk van a
2010-es hivatalos inflációs adatra, mely még nem áll rendelkezésünk-
re. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az átlépés esetén felve-
hetõ reálhozam nem egyenlõ az egyéni számlán jóváírt hozammal; a
reálhozam a jóváírt hozam inflációval csökkentett része. Dolgozunk
továbbá azon, hogy a reálhozam tudatában a lehetõ leghamarabb 
weboldalunkon, ügyfélszolgálatunkon és postai levél útján értesítsük
pénztártagjainkat egyéni számlájuk részletes 2010-es egyenlegérõl,
hozamairól.

Ugyanakkor látnunk kell, hogy a pontos és részletes tájékoztatás
még sosem volt ilyen nehéz feladat. Azt a tényezõt is mindenképpen
figyelembe kell vennünk, ami a nyugdíjpénztári rendszer létrehozá-
sához is vezetett: a kizárólag az állam teljesítõképességétõl függõ
nyugdíjrendszer hosszú távon nem elõnyös sem a nyugdíjasok, sem
Magyarország számára. Továbbmenve: a jelenlegi állami nyugdíj-
rendszer hosszú távon fenntarthatósága kétséges, mivel a demográfi-
ai tendencia az, hogy a jövõben egyre kevesebb aktív munkavállaló
fizet majd járulékot, melybõl egyre több nyugdíjas nyugdíját kell fo-
lyamatosan kifizetni. 

Mindenképpen érdemes tehát megfontolni a maradást, 
ha Ön bízik abban, hogy a hazai és nemzetközi jogi fórumokra be-

nyújtott jogorvoslati kérelmek eredményre vezetnek. E jogorvoslati fo-
lyamatok egyike sem zárul le a kormány által megadott visszalépési ha-
táridõig (2011. január 31.), ám az intézkedések jogtalanságának megál-
lapítása esetén a kormány köteles lesz azokat megsemmisíteni. A Sta-
bilitás Pénztárszövetség és a VIT Nyugdíjpénztár jelenleg minden kö-
vet megmozgat határon belül és határon túl azért, hogy a tagjaink és a
magyar társadalom távlati érdekeit sértõ intézkedések ellen jogorvosla-
tot nyerjünk.

Vagy
ha Ön 2011 decemberéig legalább 20 éves szolgálati idõvel rendelke-

zik majd, nem idõsebb 52-53 évesnél és stabil, a magyar átlagjövede-
lemnél nem alacsonyabb jövedelmet biztosító állásban van, valamint
már 5-6 millió forintos egyéni nyugdíjpénztári megtakarítással rendel-
kezik.

● Mivel a kormány igen gyorsan alakítja nyugdíjszabályozást, érde-
mes megfontolni, hogy családon belül diverzifikáljanak. Azaz két
keresõ esetén az egyéb szempontokat is figyelembe véve egyikük
visszatérjen az állami nyugdíjrendszerbe, míg másikuk pénztár-
tag maradjon. A gyorsan változó jogszabályi környezet és a fent
említett kedvezõtlen demográfiai tendenciák közepette, ez a koc-
kázatok csökkentését eredményezi. 

● Mindenképpen érdemes megfontolni a maradást annak, akinek
várhatóan nyugdíjba vonuláskor sem lesz meg a 20 év szolgálati
ideje, hiszen ezen esetben, a jogszabályok értelmében nem szá-
míthat állami nyugdíjra 

● Maradni érdemes továbbá azon tagjainknak, akik 2-3 éven belül
nyugdíjba vonulnak és jelentõsebb összeg gyûlt össze számláju-
kon, mert a jelenlegi jogszabályok értelmében csak 2013-ig van le-
hetõség, hogy egy összegben felvegyék magán-nyugdíjpénztári
megtakarításaikat. 

A korrekt tájékoztatás elvét követve írnunk kell arról is, hogy az örö-
kölhetõség miatt érdemes maradnia annak a tagunknak, aki súlyos be-
tegségben szenved, és elõreláthatóan nem sok nyugdíjas éve lesz.

A legfontosabb érvünk mind közül az elsõ: mindenképpen marad-
jon nyugdíjpénztári tag az, aki hozzánk hasonlóan meg van gyõzõdve
a kormányintézkedések káros és igazságtalan voltáról, és hiszi azt,
hogy ezt a független jogi fórumok is hasonlóképpen fogják megítélni.
Ebben hinni pedig minden okunk megvan, hiszen a szabályozásterve-
zet eddig megismert elemei hatalmas felháborodást váltottak ki Ma-
gyarországon és külföldön is, és minden alapunk megvan arra, hogy
bízzunk a jogorvoslatban. 

Sok pénztártag kérdezte, hogy van-e becslésünk hányan kívánnak
maradni. Természetesen ilyen számunk nincs. Amennyiben Ön szán-
dékozik maradni, kérjük - mindenféle kötelezettségvállalás nélkül - je-
lezze ezt a maradok@vitnyp.hu e-mail címre küldött üzenetével, mely-

ben megírja pénztári azonosítóját. Ez az információ hasznos a Pénztár-
nak illetve tagtársainak is.

A kormány tervei alapján (a törvény parlamenti elfogadása 2010. de-
cember 13.) annak a magánnyugdíjpénztári tagnak, aki maradni sze-
retne, személyesen, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell nyilat-
koznia 2011. január 31-ig. A nyilatkozattételre vonatkozó részletes eljá-
rási szabályok még nem ismertek. Kötelességünknek érezzük azonban
felhívni tagjaink figyelmét arra a tényre, hogy az a személy, aki 2011.
január 31-éig kezdeményezi a magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszo-
nyának fenntartását, 2011. december 1-jétõl kezdõdõen a társadalom-
biztosítási nyugdíjrendszerben további szolgálati idõt nem szerez, és
az ezt követõen szerzett keresete, jövedelme a társadalombiztosítási
nyugellátások megállapítása során nem vehetõ figyelembe.

Talán soha nem volt olyan fontos a tudatos öngondoskodás, mint
most. Ezért szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az szabadon vá-
lasztható önkéntes nyugdíjpénztár még azon ügyfeleink számára is
elõnyös lehetõséget jelent, akik meggyõzõdésbõl vagy kényszerûség-
bõl magánnyugdíjpénztári tagságuk felmondása mellett döntenek. A
bejelentett intézkedések ugyanis semmilyen tekintetben nem érintik az
önkéntes nyugdíjpénztárakat. Az önkéntes pénztári megtakarítást az
állam továbbra is ösztönzi: az egyéni befizetések után 2011-tõl 20%
adójóváírás igényelhetõ, melynek maximális összege azonban tovább-
ra is 100 ezer forint (annál a magánszemélynél, aki 2020. január 1. elõtt
tölti be a jogszabályok alapján rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt,
130 ezer forint). Mindenképpen érdemes tehát megfontolni az önkén-
tes nyugdíjpénztárhoz való csatlakozást, hiszen minél több forrásból
biztosítjuk nyugdíjunkat, annál nagyobb biztonságban tudhatjuk azt.

Az alábbi információkat mindenképpen érdemes tudni a magán-
nyugdíjpénztárakkal és az intézkedésekkel kapcsolatban:

● A jelenlegi törvényi szabályozás értelmében, ha Ön a visszalépést
választja az állami nyugdíjrendszerbe, a magánnyugdíjpénztár
köteles az Ön eddig összegyûlt személyes megtakarításának tag-
díj-kiegészítéssel és a reálhozammal csökkentett összegét átutalni
az államnak. 

● A tagok eddig befolyt tagdíját a VIT Nyugdíjpénztár jelenleg is a
jogszabályoknak megfelelõen kezeli, a vagyon továbbra is a tagok
egyéni számláján, a kiválasztott portfólióban gyarapodik. 

● A tagok megtakarítása hiánytalanul rendelkezésre áll. A vagyont a
jogszabályi kereteknek megfelelõen kialakított befektetési port-
fóliókban kezeljük és hozamokkal gyarapítjuk, a tagdíjak és hoza-
mok alakulásáról rendszeres értesítést küldünk tagjainknak. 

A pénztárak szigorú törvényi szabályozásnak megfelelõen mûköd-
nek, a PSZÁF folyamatos ellenõrzése mellett. További biztosítékot je-
lent a tagok számára, hogy jogszabályban meghatározott módon egy
pénztártól független letétkezelõ õrzi az értékpapírokat.

VIT Nyugdíjpénztár
(2010 december, vitnyp.hu)
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NCST-CÉL: 14,65 SZÁZALÉK
A kormány 2010. december 22-i ülésén megtár-
gyalta és jóváhagyta Magyarország Megújuló
Energia Cselekvési Tervét (NCST) és azt meg-
küldte az Európai Bizottságnak. Az Európai Unió
a megújuló energiaforrások felhasználására vo-
natkozó célértéket, melyet 2020-ig kell teljesíteni,
Magyarország esetében 14,65 százalékban hatá-
rozta meg. Az EU önmagára nézve 20 százalékos
megújuló energiaforrás-részarány elérését vállal-
ta 2020-ig. 
A magyar cselekvési tervben megfogalmazott in-
tézkedések egyik elemeként a kormány decem-
ber 31-én 369/2010. szám alatt rendeletet alkotott
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból
nyert energiával termelt villamos energia, vala-
mint a kapcsoltan termelt villamos energia köte-
lezõ átvételérõl és átvételi áráról, módosítva a ko-
rábbi, 389/2007. (XII. 23.) rendeletet.

MARAD A CSÕDVÉDELEM
Január 7-én további 30 nappal meghosszabbították
a csõdeljárás alatt álló Vértesi Erõmû ZRt. fizetési ha-
ladékát, melyet az erõmû hitelezõi is elfogadtak.
Az elmúlt év negyedik negyedévében a Márkus-
hegyi Bányaüzem termelését 40 százalékkal csök-
kenteni kellett, mert az erõmûnek csak 6-6,5 peta-
joule-nyi szénre volt szüksége. Mindez 200 fõs lét-
számleépítéshez vezetett. Ha létrejön a hitelezõi
egyezség, akkor a bányát 2011-ben és 2012-ben is
fenntartják évi 6 petajoule kitermeléssel. (A témá-
val kapcsolatban bõvebben olvashatnak a vd.hu-n,
Vértesi erõmû: csõdegyezség? Szerzõ: Gál Rezsõ.)

EU – AZERI 
MEGÁLLAPODÁS

Az Európai Unió áttörésnek számító gázszállítá-
si megállapodást kötött Azerbajdzsánnal - közöl-
te a bakui látogatáson tartózkodó José Manuel
Barroso január 13-i nyilatkozatában. Az Európai
Bizottság elnöke kijelentette: a megállapodás
megerõsíti Európa közvetlen hozzáférését a
Kaszpi-tengeri gázhoz, és ezzel megvalósítható-
vá teszi a déli energiafolyosót. (energiainfo.hu)

DRÁGUL A SZÉN
A Global Insight kutatóintézet becslése szerint
az Északkelet-Ausztráliában pusztító árvíz mint-
egy 90 millió tonnás éves termelési kapacitást ik-
tatott ki. Az árvíz által sújtott terület biztosítja a
világ acélgyártásában használt kokszolható szén
felét és a hõtermeléshez használt szenet is beszá-
mítva Ausztrália a világ öt legnagyobb szénex-
portõreinek egyike. A kitermelés csak az ár levo-
nulása után több héttel kezdõdhet újra, és míg fél
évvel ezelõtt a Peak Downs prémium minõségû
kokszolható szenet a Commonwealth Bank of
Australia tonnánként 200 dollárral jegyezte, leg-
utóbbi ára 253-ra ugrott. (vg.hu nyomán)

VÍZERÕMÛVET VÁSÁROLT
Vízerõmûvet vásárolt Romániában a Cseh Ener-
getikai Mûvek (CEZ). Az energetikai társaság
közleménye szerint a CEZ Romania SA megvette
a TMK Hydroenergy Power SRL részvényeinek
száz százalékát. A TMK Hydroenergy vízerõmû-
vet üzemeltet a moldovai Resica mellett, míg a
TMK Hydroenergy Powerty SRL tulajdonában -
Karánsebes megyében - négy víztároló és négy
kisebb vízerõmû van, melyek beépített össztelje-
sítménye 18 megawatt.
A CEZ jelenleg 600 MW összteljesítményû
szélerõmûparkot épít Dobrudzsában, a Fekete-
tenger partján. A park elsõ része 240 megawatt
teljesítménnyel néhány hónapja már üzemel,
ugyanakkor az energetikai társaság a közelmúlt-
ban eladta a cernavodai atomerõmû két új ener-
giablokkjának megépítésében való 9,1 százalékos
részvénycsomagját. (energiainfo.hu nyomán)

ENEC ENGEDÉLYKÉRELEM
Az Emirates Nuclear Energy Corporation
(ENEC) 2010. december 27-én beadta az enge-
délykérelmet a Braka-1 és Braka-2, az Egyesült
Arab Emírségekbe tervezett elsõ atomreaktorok
építésére. Az ENEC közlése szerint 2012-ben be-
adják a Braka-3 és -4 építésére vonatkozó enge-
délykérelmeket is.
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Bencsik János klíma- és energia-
ügyért felelõs államtitkár (fotón)
2011. január 10-én az Energiapoli-
tika 2000 Társulat 105. összejöve-
telén elõadás keretében ismertette
a kormány energiapolitikai kon-
cepcióját, a készülõ hosszú távú
energiastratégia legfontosabb alap-
elveit.

Dr. Járosi Márton, a Társulat elnöke
bevezetõjében megemlítette, kor-
mánytag elõször vesz részt összejö-
vetelükön. Súlyos örökséggel kell
megbirkóznia a szakmának, a kor-
mánynak, és figyelmeztetett, nem
szabad megtorpanni az elkezdett
úton. Kérdéssel fordult Bencsik Já-
noshoz: Mi miben segíthetünk? 

Az igen nagy létszámú hallgató-
ság elõtt, jelentõs médiaérdeklõdés
mellett tartott elõadását megelõzõ
köszöntõjében az államtitkár ki-
emelte, hogy a kormány nevében ez-
úton is köszöni a hazai energetikai
szakemberek, egyetemi professzo-
rok és szakértõk eddigi segítségét,
észrevételeit, építõ jellegû javaslatait
és bízik a jövõbeni párbeszéd sike-
rességében.

Az elõadó elmondta, a világ, Euró-
pa és benne Magyarország energia-
igénye az elõrejelzések alapján a jö-
võben tovább növekszik, ugyanak-
kor a fosszilis energiaforrások ezt az
igényt hosszú távon a hozzáférhetõ-
ség fokozatos romlása következtében
egyre magasabb áron tudják majd ki-
elégíteni. Ebben a vonatkozásban
Magyarország lakossága és gazdasá-
ga kiemelten sérülékeny helyzetben

van a nagymértékû földgázimport-
függõség miatt. Az ország 2030-ig
tartó energiastratégiájáról szólva
Bencsik János kiemelte: annak meg
kell felelnie és ki kell szolgálnia az el-
sõdleges nemzeti érdeket, vagyis ga-
rantálnia kell az ellátásbiztonságot,
figyelembe kell vennie a legkisebb
költség elvét, érvényesítenie kell a
környezeti szempontokat és biztosí-
tania kell, hogy Magyarország is hoz-

zájárulhasson a globális prob-
lémák megoldásához. Ehhez
csökkenteni kell az energia
importfüggõségét, növelni
kell az állam szabályzó jelle-
gét, a fogyasztóvédelem meg-
erõsítése mellett mérsékelni
kell a lakosság energiasze-
génységét, és ösztönözni kell
a kapcsolódó hazai iparágak
fejlesztését is.

A véglegesítés elõtt álló
Energiastratégia 2030 doku-
mentumról szólva az államtit-
kár elmondta, annak kereteit
a hazai gazdaságot meghatá-
rozó tényezõk - a rendelke-
zésre álló erõforrások, a társa-
dalom teljesítõképessége és a

geopolitikai lehetõségek - jelölik ki.
A legfõbb célok megvalósítását szol-
gálni hivatott eszközrendszer ele-
mei: megújuló energiaforrások fel-
használásának növelése, atomener-
gia szerepének fokozása, regionális
energetikai infrastruktúra fejleszté-
se, új energetikai intézményrend-
szer kialakítása, valamint az energia-
hatékonyság és energiatakarékosság
fokozásának kettõse. (- ács)

2010. december 10-én ünnepélyes
keretek között került átadásra és
üzembe helyezésre a Marton-
vásár-Bicske 400 kV-os távvezeték
és a zöldmezõs beruházásként lé-
tesült új Bicske Dél 400/120 kV-os
alállomás.

Az átadási ünnepségen a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium képviseleté-
ben Bencsik János klíma és energia-
ügyekért felelõs államtitkár méltatta
a beruházás fontosságát, valamint
többet között hangsúlyozta: „Ma-
gyarország számára egyetlen út léte-

zik, ez pedig a fejlõdés, a fejlesztés
útja. A világ komoly iramot diktál az
energetikai szektor számára és mi
sem maradhatunk le. A kormányzat
támogatni fogja az átlátható, költ-
séghatékony beruházásokat, ame-
lyek mind rövidtávon, mind hosszú
távon a magyar lakosság érdekeit
szolgálják.”

A Martonvásár - Bicske - Gyõr 400
kV-os összeköttetés létesítése pro-
jekt I. üteme befejezésének eredmé-
nyeként üzembe került a Marton-
vásár-Bicske 400 kV-os összekötte-
tés, valamint az új Bicske Dél alál-

lomás, amely jelentõs mértékben
hozzájárul a térség ellátásbiztonsá-
gának növeléséhez. A mintegy 10,5
Mrd összértékû beruházással az át-
viteli hálózat 24,5 km nyomvonal-
hosszúságú távvezetékkel bõvült,
alállomásainak száma pedig immár
28-ra emelkedett. 

A projekt a II. ütem kivitelezésé-
vel tovább folytatódik, a tervek sze-
rint 2012 év végére a Bicske-Gyõr
400 kV-os szakasz is elkészül.

MAVIR Kommunikáció

AAAA     KKKKOOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ NNNN YYYY     EEEE NNNN EEEE RRRR GGGG IIII AAAA PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII KKKK ÁÁÁÁ JJJJ AAAA
Véglegesítés elõtt az Energiastratégia 2030 dokumentum

Üzembe helyezésre került a Martonvásár–Bicske 400 kV-os távvezeték, 
valamint az új Bicske Dél 400/120 kV-os alállomás

ÉÉvvéérrttéékkeellõõ  ÉÉvvnnyyiittóó  FFóórruumm  aa  MMAAVVIIRR--bbaann
Közel 400 munkavállaló vett részt a MAVIR ZRt. im-
máron hagyományossá vált rendezvényén, az Évér-
tékelõ Évnyitó Fórumon. A 2011. január 13-án, csü-
törtökön tartott eseményen a Társaság munkaválla-
lóin kívül személyes jelenlétével tisztelte meg az
eseményt Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium helyettes államtitkára, Faragó Csaba, az
MVM Zrt. Igazgatóságának elnöke, Baji Csaba, az
MVM Zrt. vezérigazgatója, az MVM vezetése, a
MAVIR Igazgatóságának, Felügyelõ Bizottságának
tagjai, valamint a MAVIR-ral közös irodaházban te-
vékenykedõ MVM Csoporthoz tartozó cégek elsõ
számú vezetõi.  

A rendezvény a MAVIR 2010. évét átölelõ zenés
fotó- és filmmontázzsal kezdõdött, amelyet Baji
Csaba úr új évi köszöntõje követett. A vezérigazga-
tó úr röviden értékelte a MAVIR tavalyi évi mûködé-
sét, eredményeit megköszönve a MAVIR munkavál-
lalóinak a sikeres munkát.

Baji úr beszédét követõen Tari Gábor, a MAVIR
ZRt. vezérigazgatója értékelte a tavalyi évet, valamint
rövid ismertetést adott az idei évi feladatokról. A ve-
zérigazgatói beszédek végén a MAVIR Emlékgyûrûk
kerültek átadásra. Nyugdíjba vonulásuk alkalmából,
a társaságnál töltött évek során végzett kiváló munká-
jukért elismerésben részesültek: Hegedûs János, Kiss
György, Kovács Gyula, Kovács Sándor, Pados Károly,
Rupp István, Szilágyi Judit és dr. Várkonyi Péter.   

A program zárásaként Töröcskei István, a MAVIR
ZRt. Igazgatóságának  elnöke pohárköszöntõjében
kívánt további sikeres és eredményes új évet.

MAVIR Kommunikáció

Baji 
Csaba

SZÜNETEL A LÁTOGATÁS
A Radioaktív Hulladékokat kezelõ Közhasz-
nú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) tájékoztatása sze-
rint a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló telephelyén bányászati munkálatok mi-
att a látogatás 2011. február 21-ig szünetel.
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Az EVDSZ Ifjúsági Tagoza-
tának december 20-i ülé-
sén a  tisztújító választá-
sok során az új elnök
Petrovicsné Skuczi Ágnes
(OVIT Szakszervezet), míg
társelnök Majer István
(DÉMÁSZ Tagszakszerve-
zet) lett. A jelöltek állításá-
ra azt követõen került sor,
hogy az eddigi vezetés
mandátuma lejárt, és õk
nem indultak ismét a meg-
mérettetésen.

Az eddigi elnök, Harmath Péter
és a társelnök, Hanol Zsuzsa, a
PADOSZ Ifjúsági Tagozatának ve-
zetõi az eltelt ciklusban nagyon
sokat tettek azért, hogy a fiatalok
képviselete megerõsödjön, az or-
szágos szintû kapcsolattartás és
érdekvédelem tágabb teret nyer-
jen és, hogy a szövetség ne csak
elfogadja, hanem erõteljesebben
támogassa az ifjúsági tagozatot,
ezen keresztül a fiatal munkavál-
lalókat. Az ülésen a képviselõk
emléktárggyal és plakettel bú-
csúztak el tõlük, elismerve eddigi
áldozatos tevékenységüket. 

A tagozati ülésen részt vett dr.
Szilágyi József, az EVDSZ elnök-
helyettese, aki tájékoztatást adott
a képviselõknek a szakszerveze-
tet és munkavállalókat érintõ ak-
tualitásokról. Ismertette az orszá-
gos értekezlet döntéseit, majd vé-
leményt fogalmazott meg a tago-
zat eddigi munkájáról és ajánlá-
sokat tett a további, fontosabb fel-
adataihoz.

– Az elkövetkezendõ idõszak
legfontosabb feladata az évtizedek
alatt elért vívmányok megõrzése.
Javaslataim a továbbiakra nézve a
tagtoborzás kiemelt kezelésére
vonatkozik, mely sok munkával
jár, de e nélkül nem érünk el ered-
ményeket. A  tagok számunkra a
legfontosabbak és itt utalnék a
döntéshozók által tervezett társa-
dalom- és szociálpolitikai lépések-
re. Javaslom a tagozat számára a
szövetségi vezetõség felé vélemé-
nyek továbbítását, melyek tükrö-
zik a fiatal munkavállalók állás-
pontját. Szükséges megszólítani a
fiatalokat a munkahelyeken. Ez a
demonstrációk és az elõre látható,
számában várhatóan növekvõ ak-
ciók véghezviteléhez is szüksé-
ges, hiszen a szakszervezetnek
meg kell védenie a munkavállaló-

kat és meg kell védenie önmagát -
hangsúlyozta dr. Szilágyi József,
majd elmondta, hogy örvendetes
a tagozat elmúlt években történt
megújulása, a jó irányba való ha-
ladás, a törekvés a fiatalok össze-
fogására, mely hatékonynak
mondható.

A tagozati ülés legfontosabb
napirendi pontja volt az EVDSZ
Ifjúsági Tagozat elnök és társel-
nök választása. A végeredmény
szerint az EVDSZ Ifjúsági Tago-
zatának új elnöke Petrovicsné
Skuczi Ágnes, az OVIT Tagszak-
szervezet Ifjúsági Tagozatának
elnöke lett, aki a választás után
azonnal megfogalmazta gondola-
tait és terveit a jövõre nézve: 

– Emlékszem az elsõ tagozati
ülésre, megérkeztem, mint az
„újonc", minden tekintet rám
szegezõdött és jött az ilyenkor kí-
nos pillanat, a bemutatkozás.
Idõközben megérkezett Nagy
Sándor (A tagozat elsõ elnöke. - a
szerk.) is, aki a tõle már megszo-
kott módon és gyorsasággal bele-
kezdett a mondanivalójába és
csak mondta és mondta. Annyi
tennivaló akadt a fiatalok helyze-
tével és a munkavállalók gondjai-
val kapcsolatban! Azóta már el-
telt két és fél év és megismerhet-

tem minden IT-képviselõt, akik-
kel nagyon jó együtt dolgozni.
Szélesebb képet kaptam a szak-
szervezet munkájáról, az ifjúsági
tagozat szerepérõl és munkássá-
gáról.

Amikor megtudtam, hogy a
Peti és a Zsuzsa nem indulnak,
engem személy szerint rosszul
érintett. De tiszteletben tartottuk
a döntésüket. A jelölésre számí-
tottam, mert már jelezték felém a
képviselõk, szeretnék, ha én len-
nék az új elnök, de tétováztam
egy kicsit, sokat gondolkodtam,
hogy elfogadjam-e a jelölést, hi-
szen ez a pozíció egy felelõsség-
teljes munkát igényel, irányítani
egy „csapatot" nem könnyû fel-
adat. Megnyugtató volt az a tudat,
hogy eddig is együtt dolgoztunk
és ezután sem leszek egyedül.

A szavazás aránya meglepett,
szorosabb eredményre számítot-
tam. Jól esett a képviselõk bizal-
ma, amit köszönök nekik! Most
kaptam egy lehetõséget, hogy ki-
álljak a fiatalokért, a véleményün-
kért, a jövõnkért. Ahogyan eddig
is, részt veszünk az EVDSZ mun-
kájában, részt veszünk az EVDSZ
rendezvényein, képviselve a fiata-
lokat, a fiatalok álláspontját. A ve-
zetõségi üléseken tolmácsolni

fogjuk a fiatalok helyzetét, véle-
ményét, kérését.

Összeállítjuk az ifjúsági tago-
zat 2011. évi programját, folytat-
juk a hagyományokat és megpró-
bálunk új programokat is szer-
vezni. Részt veszünk az iparági
rendezvényeken is.

Ápoljuk a kapcsolatokat az
iparágon kívüli fiatalokkal,
együttmûködünk más szerveze-
tek ifjúsági tagozataival. Tapasz-
talataim alapján a mai világban
nem könnyû felkelteni a fiatalok
érdeklõdését a szakszervezet
iránt, ez a legnagyobb feladatunk.

Úgy érzem, van még mit tanul-
nom a „nagyoktól", de azon le-
szek, hogy helyt álljak minden té-
ren és folytassam a Harmath Pé-
ter és Hanol Zsuzsa által megkez-
dett munkát- mondta az új elnök.

Végül a két megválasztott tago-
zati vezetõ emlékezett meg
mindarról a sok éves és haté-
kony, illetve eredményes mun-
káról, melyet az eddigi elnök és
társelnök végzett. Tevékenysé-
gük nem csupán jó, hanem va-
lóban elõremutató volt. Az eddi-
gi eredmények, a fundamentum
letétele sokat segít abban, hogy
erre valóban építkezni és építeni
lehet. A megfelelõ utat nem kön-
nyû megtalálni, de Harmath Pé-
ter tevékenysége nagymérték-
ben segítette a közös munkát. 

Györki E.

Majer István adja át Hanol Zsuzsának az emléktárgyat

Dr. Szilágyi József, Hanol Zsuzsa, Harmath Péter

Petrovicsné Skuczi Ágnes

Újabb 30 millió Családi Focira – tizenegy önkor-
mányzatnál és öt újabb futballklubnál folytatódik
az E.ON programja

OOOO rrrr ssss zzzz áááággggoooo ssss ssss áááá     vvvváááá llll tttt
aaaa     pppp rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm

Tokod, Ófehértó, Szarvas, Diósjenõ, Csopak, Komló - az új pá-
lyázati kör nyerteseivel országossá vált az E.ON Családi Foci
programja, hiszen a 2010 évi második pályázaton díjazottak az
ország legkülönbözõbb pontjain valósíthatnak meg a családok
egészséges sportolását elõsegítõ rendezvényeket. A program-
ban újabb 30 millió forintból szerveznek majd családi foci prog-
ramokat a nyertesek, ezúttal az egyesületek mellett már önkor-
mányzatok is szerepelnek.

A 2010-ben nyáron meghirdetett Családi Foci pályázat sike-
rén felbuzdulva az E.ON novemberben ismét pályázatot írt ki
családi foci programok szervezésére - és hogy a lehetõség az or-
szágban minél több családot elérhessen, a vállalatcsoport önkor-
mányzatok jelentkezését is várta. Az ország minden részébõl
beérkezett összesen 213 pályázat ismét bizonyította, hogy so-
kan gondolják úgy: a sportág családokat összetartó ereje valóság
lehet. 

„Nyár óta járjuk az országot, részt vettünk az elõzõ pályázat
nyerteseinek rendezvényein. Azt gondolom, hogy az E.ON-nak
érdemes volt elindítania a programot, mert mind a gyerekek
mind a felnõttek remekül érzik magukat a programokon” - nyi-
latkozta Vincze Ottó labdarúgó, a Családi Foci program nagykö-
vete, aki szakértõként is segítette a pályázatot. 

„A pályázat kiírásakor mi magunk is kíváncsiak voltunk, va-
jon a családi foci ötletére fogadókész-e a társadalom, hogy mi-
lyen megvalósítási ötletekkel állnak elõ a szakmabeliek és az
„amatõrök”. Most már látjuk, hogy ez egy „ziccer” volt: a pályá-
zók és a nyertesek nagyon lelkesek, és országos az érdeklõdés a
program iránt. Ennek köszönhetõen, a következõ szezonban to-
vább folytatjuk a programunkat, és tovább fejlesztjük elképzelé-
sünket” - mondta Konrad Kreuzer, az E.ON igazgatóságának el-
nöke.

A Vincze Ottó Családi Foci nagykövetbõl, Gelei József, Ihász
Kálmán és Szentmihályi Antal legendás olimpiai bajnok labda-
rúgókból, Fábián László olimpiai bajnok öttusázóból és az
E.ON csoport munkatársaiból álló zsûrinek nagyon nehéz dol-
ga volt, amikor a beérkezett nagyszámú és színvonalas, átgon-
dolt és ötletes pályázatból kellett kiválasztani azt a néhányat,
amelyek jutalmazása beleférhetett a 30 milliós keretbe.  Az ön-
kormányzati pályázatra beérkezett 111 pályamû közül a zsûri
végül 11 díjazottat választhatott ki, és három pályázatnak kü-
löndíjat ítélt oda. A nyertesek:

Tokod (Komárom-Esztergom)
Szombathely (Vas)
Ófehértó (Szabolcs-Szatmár)
Mihályi (Gyõr-Moson)
Szentantalfa (Veszprém
Szolnok (Jász-Nagykun)
Ózd (Borsod-Abaúj)
Szarvas (Békés)
Diósjenõ (Nógrád)
Budakeszi (Pest)
Etyek (Fejér)
A kiválasztott önkormányzatok 1,5 millió Ft-ot nyertek, eb-

bõl kell megvalósítaniuk a pályázatukban szereplõ programo-
kat. Mellettük három önkormányzat részesül különdíjban:
Pankasz (Vas megye), Alsóberecki (Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye) és Rábaszentandrás (Gyõr-Moson-Sopron megye). Õk
nagy értékû sportszercsomagot kapnak.

Ennél is nehezebb volt azonban a fociklubok és egyesületek
pályázatait elbírálni. A zsûrinek 102 pályázat között kellett
megtalálnia azt az ötöt, amelyet a sok nagyon jó között a leg-
jobbnak ítélt. A nyertesek a következõk:

Komlói Bányász Sport Klub, Komló, Baranya megye
Maros-menti Utánpótlás Sport Club, Makó, Csongrád megye
Futball Club Ajka, Ajka, Veszprém megye
Balatoni Kölyök Labdarúgó Club, Csopak, Veszprém megye
Gyõrújfalu Labdarúgó Sport Egyesület, Gyõrújfalu, Gyõr-
Moson-Sopron megye
A nyertes egyesületek 3 millió Ft-ból valósítják majd meg a

pályázatukban szereplõ programokat. Itt is vannak különdíja-
sok: a zsûri a Miskolci Szabadidõközpont Sport Egyesültnek, a
Zsáka Sport Egyesületnek és az Apci Tornaegyletnek ajánl fel
szintén nagy értékû sportszercsomagokat.

A program tehát nem áll meg: tavasszal újabb 16 helyen vár-
ják a futballozni, sportolni, szórakozni vágyó családokat a Csa-
ládi Foci programjaival.

Az eddig megvalósult programokról a http://www.nemzeti-
sport.hu/csaladi_foci oldalon színes tudósítások olvashatóak.

Az E.ON 2009-ben szintén pályázati úton 30 millió forint ér-
tékû sportszercsomagot osztott ki több mint 720 iskolának,
2010-ben pedig két pályázaton több mint 60 millió forintból te-
remtette meg a lassan hagyománnyá növõ családi fociprogramo-
kat a résztvevõ egyesületek és önkormányzatok segítségével.

VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTNAPTÁR 2011.
Hagyományos                 Rendezõ                                         Idõpont                        Helyszín
sportágak

22. Asztalitenisz MAVIR ZRt. Június 3-5. Budapest
29. Horgász Paksi Atomerõmû Zrt. Június 17-19. Paks, Kondorfüzesi tavak
33. Kajak-kenu EDF DÉMÁSZ Társaságcsoport Szeptember 2-4. Szeged
29. Labdarúgás ELMÛ - ÉMÁSZ Társaságcsoport Szeptember 2-4. Sárospatak
42. Sakk E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Május 20-22. Sopron
28. Sí Mátrai Erõmû Zrt. Február 17-20. Tale
21. Teke Bakonyi Erõmû Zrt. Október 14-16. Tata
26. Tenisz E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Augusztus 11-14. Pécs
61. Természetbarát ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Július 8-10. Eger
40. Vitorlás Paksi Atomerõmû Zrt. Szeptember 15-18. Balatonfüred

Kísérleti sportágak
Sárkányhajó Paksi Atomerõmû Zrt. Szeptember 9-11. Fadd-Dombori
Kosárlabda Paksi Atomerõmû Zrt.? Október 8-9. ? Paks ?
Futó ? ? ?

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS az iparág munkavállalóihoz, nyugdíjasaihoz és családtagjaikhoz
A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány kuratóriuma azzal a kéréssel fordul az iparági aktív és nyugdíjas kol-
légákhoz és családtagjaikhoz, hogy - ha más irányú elkötelezettsége ebben nem gátolja - ajánlja fel személyi jövedele-
madója 1%-át az Alapítvány számára, a több évtizedes múltra visszatekintõ, évi több mint 2000 fõt „megmozgató” vil-
lamosenergia-ipari sporttalálkozók támogatására!

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány adószáma: 18475537-1-06

A befolyt támogatásról - amelyet elõre is köszönünk - és annak felhasználásáról a forró drót hasábjain az iparág
közvéleményét részletesen tájékoztatni fogjuk.

Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány
kuratóriuma

Új vezetést választottak a fiatalok
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Az E.ON tíz terepjáró gép-
jármûvet ad bérbe jelképes
összegért az Alsó-Tisza Vi-
déki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságnak az
árvíz elleni küzdelem segí-
tésére.

Folyamatos az árvízi és belví-
zi védekezés az országban, a
Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság tájékoz-
tatása szerint jelenleg csak-
nem 1800 kilométeren van ár-
vízvédelmi készültség a hazai
folyókon és mintegy 315 ezer
hektárnyi terület áll víz alatt.

A katasztrófavédelem és a víz-
ügy folyamatosan dolgozik a
védekezésen és az érintett la-
kosság ellátásának biztosítá-
sán. Az E.ON az ár- és belvíz-
védekezési tevékenységhez
terepjárókat biztosít. 

Kutas István, az E.ON szó-
vivõje elmondta:

„Az Alsó-Tisza Vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság megkeresett ben-
nünket a terepjárók bérlésé-
vel kapcsolatban. Felelõs ha-
zai vállalatként kiemelten fon-
tosnak tartjuk, hogy minél
több formában hozzájárul-

junk a magyarországi kataszt-
rófahelyzetek mielõbbi or-
voslásához. Jelen esetben vál-
lalatunk azzal segít, hogy a
piaci ár töredékéért, mindösz-
sze a belsõ költségeink fede-
zéséhez szükséges összegért
biztosítjuk a tíz terepjáró gép-
jármûvet a vízügynek az ár-
és belvízvédelmi munkálatok-
hoz.”

Az E.ON Hungária társadal-
mi felelõsségvállalásáról továb-
bi információ a http://www.
eon-hungaria.com/szerepval-
lalas/ internetes oldalon olvas-
ható. (2010. december)

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK)
Elnökségének 2010. szeptember 29-i ülésén a
képviselet elnökének javaslatára megalakult a
2011. évi tisztújító választást elõkészítõ jelölõ-
bizottság. Elnöke Volly Tamás, tagjai Kõvári
József, Kása László, dr. Huszti Rezsõné, Polgár
Tibor, Sörös István, Matis Géza, Kozma János,
Matkovits Frigyesné, Rágyanszky Györgyné és
Both Ottó lettek. Az elnökség a jelöléseket jó-
váhagyta és javasolta az OKT elé terjesztését.

Mihalovits elnök úr kérésére a választások
idõbeni lebonyolítására elkészült egy ideigle-
nes ütemterv, amelynek véglegesítésére az
OKT-nak a jelölõbizottság összetételét jóváha-

gyó szavazása után kerül sor. Ennek értelmé-
ben 2011. február 28-ig javasoljuk a megyei, ré-
giós és tagszervezeti választások megtartását,
már ahol szükséges. Ezt követõen a javaslatok
figyelembevételével kerülne sor a jelöltekkel
való személyes találkozókra és április 15-ig az
elõzetes jelöltlista összeállítására. A vélemé-
nyezésre kiküldött elõzetes jelölõlistákhoz be-
érkezett vélemények alapján június 15-re ké-
szülne el a végleges jelöltlista. A választás az
elõzetes tervek szerint 2011. június 29-én lesz.

A választások lebonyolítására készített ter-
vezetet az OKT tagjai megkapták.

NYOK Elnöksége

AAAA zzzz     EEEE .... OOOONNNN     iiii ssss     ssss eeeegggg íííí tttt     
aaaa zzzz     áááá rrrr vvvv íííí zzzz iiii     vvvvéééé ddddeeee kkkkeeee zzzz éééé ssss bbbb eeeennnn

2011. évi NYOK tisztségviselõ
választás elõkészítése

MMuunnkkaahheellyyii  bbaalleesseettbbeenn  eellhhuunnyyttaakk
ééss  mmeeggrrookkkkaannttaakk  eemmlléékkmmûûvvee

A Szakszervezetek Országos Szövetsége kezde-
ményezésére - sokak támogatásával - elkészült
a Munkahelyi Balesetben Elhunytak és Meg-
rokkantak Emlékmûve. A figyelmet felkeltõ,
modern, leegyszerûsített formában megjelenõ
alkotás tervezése és kivitelezése Budahelyi Ti-
bor szobrászmûvész és Kiss Attila okleveles
építészmérnök munkájának köszönhetõ. Az
Európában egyedülálló mementó a Csepel Mû-
vek Ipari Parkban került elhelyezésre, melyet
az elmúlt évben Pataky Péter, az MSZOSZ elnö-
ke és Tóth Mihály, Budapest XXI. kerület, Cse-
pel polgármestere avatott fel. Az emlékmû mel-
lett gránittáblára vésve olvasható a fõbb támo-
gatók és adományozók, többek között a Paksi
Atomerõmû Zrt. és az OVIT ZRt. neve is. Az
avatás idõpontjában Jukka Takala, az Európai
Munkavédelmi Ügynökség (EU OSHA) igazga-
tója üdvözölte az emlékmû-állítást. Üzenetében
kiemelte, elékezni kell a sérültekre és az áldoza-
tokra, ezzel együtt folyamatosan tenni kell az
aktív munkavállalók biztonsága és az egészsé-
ges munkahelyek érdekében. 

Ennek igazolásaként néhány adat az OMMF
(Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfel-
ügyelõség) 2009. évi ellenõrzési eredményei-
bõl. Az ellenõrzött és szabálytalansággal érin-
tett munkáltatók száma (munkavédelemben és
munkaügyben együtt): 53 091, ebbõl 39 192-
nél találtak szabálytalanságot, ami az összes el-
lenõrzött munkáltató 73,8%-a. Az ellenõrzött
munkavállalók száma 863 416 fõ volt, közülük
521 676-nál volt szabálytalan a foglalkoztatás,
ami az ellenõrzött létszám 60,4%-a. Az összes
bejelentett munkabalesetek száma 18 454, a ha-
lálos munkabelesetek száma 99. Csökkent a sú-
lyos csonkulásos kimenetelû balesetek száma
8,35%-kal, az összes csonkulásos balesetek szá-

ma 33,7%-kal. Az egyéb súlyos kimenetelû
munkabalesetek száma 15,4%-kal emelkedett. 

A fent közölt statisztikai adatok erõteljes ja-
vulása csak felelõs gondolkodással és cselekvés-
sel valósítható meg. Így mind kevesebb munka-
helyi balesetben elhunytról és megrokkantról
kell majd megemlékezni a felavatásra került ke-
gyeleti helyen. 

„Vigyázz magadra és figyelj másokra!”
Szabó Béla 

VIMFÓ elnök

2010-ben jött létre a Vasutas Önsegélyezõ Pénztár és a Villa-
mos-, Bányaipari és Közüzemi Dolgozók Önsegélyezõ Pénztár
egyesülésével azért, hogy elsõsorban a LIGA szakszervezetek-
be tömörült munkavállalóknak nyújtson lehetõséget az ön-
gondoskodásra.
Felelõs gondolkodású ember aktív éveiben havi rendszeres-
séggel félretesz kisebb-nagyobb összeget azokra az esetekre,
amely lehet örvendetes (pl. gyerekszületés), szomorú, esetleg
tragikus (haláleset) vagy csak közönséges, de mindenképp
anyagi terhet jelent számára. Ezen esetek bekövetkeztekor at-
tól függõen, hogy mennyit sikerült felhalmozni a számláján,
részben vagy egészében fedezni tudja a felmerülõ költségeit.
Nyugdíjba vonuláskor átlépés lehetséges az önkéntes magán-
nyugdíjpénztárba, így az önsegélyezõ pénztárnál összegyûj-
tött összeg egyben átvihetõ a nyugdíj megtakarításokhoz.
A tagdíj minimum 2100 Ft, de 4000 Ft/hó az ajánlott. Ezt fizet-
heti a munkavállaló – a tagot ekkor 20% adókedvezmény illeti
meg a befizetett tagdíj után – vagy fizetheti a munkáltató
pénztári tagdíjként vagy béren kívüli juttatási rendszeren ke-
resztül. (Ezekben az esetekben a tagot nem illeti külön adó-
kedvezmény!)

Pénztárunk szolgáltatásai:
1. Temetési szolgáltatás
A tag közeli hozzátartozója halálakor a temetési költséget fe-
dezõ tag részére
2. Hátramaradottak támogatása
A tag halála esetén a temetési költséget fedezõ közeli hozzá-
tartozó részére
3. Keresõképtelenek támogatása
A tag, illetve közeli hozzátartozója betegség miatti keresõkép-
telensége esetén
4. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támo-
gatása
A tag, illetve közeli hozzátartozója nevére kiállított gyógyszer-
rõl vagy gyógyászati segédeszközrõl szóló számla összegéig
5. Vakok és gyengénlátók támogatása
Braille írással készült könyvek, magazinok árának támogatá-
sa, valamint a pénztártag vak közeli hozzátartozója részére
hangos könyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatá-
sa, vakvezetõ kutyával kapcsolatos költségekhez hozzájárulás
a csatolt számla alapján
6. Mozgáskorlátozottak támogatása
A mozgáskorlátozott vagy megváltozott egészségi állapotú
személyek életvitelét megkönnyítõ speciális eszközök árának
támogatása
7. Járadékok kiegészítése
Az átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási já-
radéka legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig

8. Gyermeknevelési támogatás
A tag vagy vele egy háztartásban élõ házastársa, élettársa
gyermeknevelési támogatásban részesülhet. A terhességi-
gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj kiegészítése a fo-
lyósítás idõtartama alatt legfeljebb az ellátás alapjául szolgá-
ló összeg mértékéig egészíthetõ ki, míg a gyermekgondozási
segély a gyermeknevelési támogatás összegének kiegészítése
legfeljebb az ellátással megegyezõ mértékben történhet.
9. Rokkantsági járadék, ápolási díj rendszeres szociális já-
radék kiegészítése 
A folyósító igazolása alapján, a tag vagy vele közös háztartás-
ban élõ közeli hozzátartozója részére folyósított járadék ösz-
szegének kiegészítése

10. Beiskolázási támogatás
A családi pótlékra jogosult tag óvodás, általános iskolai, kö-
zépiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató, saját háztar-
tásban nevelt gyermeke után
11. Gyermekszületési-örökbefogadási támogatás
A Pénztár ezen szolgáltatást a gyermeket nevelõ szülõ, örök-
befogadó szülõ vagy gyám részére biztosítja
12. Munkanélküliek támogatása
A tag illetve vele egy háztartásban élõ közeli hozzátartozója
munkanélkülivé válása esetén

LIGA Önsegélyezõ Pénztár

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének lapja.

Kiadja az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége 
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CYANFEKETE

A Praktiker a megadott
napokon 10%-os ked-
vezményt biztosít min-
den termék árából, bele-
értve az akciós terméke-
ket is (kivéve dohány-
áru, élelmiszer, tégla,
cserép).
A kedvezmény bizonyos
idõközönként elérhetõ
minden magyarországi
Praktiker áruházban,
minden hónap egy hét-
végéjén (péntek-szom-
bat-vasárnap).

Idõpontok:

Február 18-19-20 
Március  25-26-27 
Április  15-16-17 
Május 13-14-15
Június  24-25-26 
Július  15-16-17 
Augusztus 12-13-14
Szeptember  16-17-18 
Október  28-29-30 
November  25-26-27 
December 16-17-18

PRAKTIKER

Látogasson a Praktiker áruházba 2011-ben is!

F E L H Í V Á S
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Elõször is engedjék meg, hogy mindenkinek köszönetet mond-
junk a hathatós segítségért, amivel alapítványunk az
Egymásért-Együtt Alapítvány 2010. évi zavartalan mûkö-
déséhez segítséget nyújtott az által, hogy az 1996. évi
CXXVI. Tv. adta lehetõségeket kihasználva 2009. évi sze-
mélyi jövedelemadójának 1%-át felajánlotta az alapít-
vány javára.
Ennek következtében 2010. évi felajánlásként az alapít-
vány részére az APEH várhatóan 4,5 millió Ft-ot utal át,
mely nagymértékben elõsegíti kitûzött céljaink elérését.
Az adományok és az 1%-ából befolyt összeg teszik lehetõvé
az eredményes munkát. 
Súlyos baleseti és betegségi támogatásban 12 fõ részesült, 1.830.000,- Ft ráfordítással.
3 fõ részére járadékot fizettünk összesen 2.760.000,- Ft értékben. Ezen felül korábbi
balesetet szenvedett munkavállalóink illetve hozzátartozóik, összesen 35 fõ részére
2.310.000,- Ft karácsonyi segély került átadásra.
Mozgásszervi rehabilitációs gyógykezelésekre - 107 fõ részére - az Ovit Zrt. keszthe-
lyi rehabilitációs központjában 9.523.800,- Ft-ot, az EDF DÉMÁSZ Zrt. gyulai rehabi-
litációs központjában 9.646.178,-,- Ft-ot használtunk fel. A "Georg Weber Rákkutató
Alapítvány"  támogatására 800.000,- Ft-ot utaltunk át.
Fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy alapítványunk 2010. évben is eleget tudott ten-
ni célkitûzéseinek, melyek teljesítését az Önök 1%-os felajánlása nagymértékben elõ-
segítette.

Jelen felhívásunkban ismét arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a 2010. évrõl szó-
ló adóbevallásukban az adójuk 1%-át az EGYMÁSÉRT- EGYÜTT Alapítvány javá-
ra ajánlják fel a rendelkezõ nyilatkozat felhasználásával.

Ahhoz, hogy a törvényben megfogalmazottaknak az adózó eleget tegyen a követke-
zõ teendõk szükségesek:
Rendelkezõ nyilatkozatot kell tenni a magánszemélynek általa lezárt, a nevével, lak-
címével, adóazonosító jelével ellátott postai szabványméretû borítékban. A boríték
hátoldalán, annak záró felületén a nyilatkozatot tevõ aláírása kell, hogy szerepeljen.
Önadózó munkavállaló esetében ezt a nyilatkozatot az adóbevallásával egy idõben,
az adóhatóság által részére biztosított adóbevallási papírjaival együtt kell beküldenie
az adóhatósághoz. Azon munkavállalóknak, akiknek adóbevallását a munkáltató vég-
zi el, ezen lezárt borítékot a bérszámfejtéssel foglalkozó gazdasági egység részére,
munkahelyenként összegyûjtve kell beküldeni. Az összegyûjtött borítékok mellé két-
példányos kísérõjegyzéket kell készíteni, melynek tartalmazni kell a felajánlást vég-
zõ munkavállalók törzsszámát, nevét, adóazonosító jelét.

Az EGYMÁSÉRT - EGYÜTT Alapítvány adószáma:

19677000-1-41

KÉRJÜK SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Budapest, 2011. január 17.

Egymásért-Együtt Alapítvány kuratóriuma

EEEEgggg yyyy     kkkk iiii ssss     nnnnoooossss zzzz ttttaaaa llllgggg iiii aaaa     
Fergeteges szilveszteri mulatság volt a Vértes Hotel-
ben, Siófokon. Az óév-búcsúztató a '20-as, '30-as
évek divatja és a maffiavilág felidézésének jegyében
zajlott. A legeredetibb öltözeteket díjazták.

KK AA RR II KK AATT ÚÚ RR AA

Ügyvédéknél:  – Ibikém, fennáll az alapos gyanú esete

A válság túlélõje:  – Hahó! Én még talpon állok!

(Tajt) Sikertörténet: – Itt ígértek végre egy jó állást...

Válságadó: 
– Nem elég, hogy válságban vagyok, még meg is adóztatsz?...
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