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2018. június 06-án  került sor a XI. programalkotó ülés megtartására. 
Dr. Szilágyi József az EVDSZ elnöke köszöntötte a jelenlévõket, aki az EVDSZ VII. Kongresz-
szusának Programja, valamint az I-X. programalkotó ülések tapasztalatai címmel, vállalta a vi-
taindító elõadás megtartását.
A bevezetõben elhangzott, hogy a közel egy éve megkezdett munka a véghez közeledik, mely-
nek célja elõkészíteni és segíteni az EVDSZ tisztújító Taggyûlés programalkotási folyamatát.
Az Elnök, felvázolta az EVDSZ következõ 5 éves programjának alapvetõ programelemeit és
kitért a programalkotási folyamat során felmerült javaslatokra.
A résztvevõk kiemelték az ifjúsággal, az oktatással és a tagszervezéssel kapcsolatos szakszer-
vezeti tevékenység fontosságát. Megfogalmazódott, hogy keresni kell az érdemi megoldáso-
kat, Õszintén kell a témákról és problémákról beszélni, elkötelezettnek kell lenni és a közös
döntéseket végre kell hajtani. Szó esett még a kisebbségi jogok érvényesülésérõl, az Elnök-
ségi munka hatásairól, a Tagozatokról, a cégcsoportok helyzetérõl, a vétójog kérdésérõl és
a programalkotási folyamat hasznosságáról is.
Az elhangzottakat követõen az Elnök kifejtette, hogy mindig szem elõtt tartották, hogy az
SZV tagokat véleményformálásának szabadsága nem sérülhet. Ezért törekedtek arra, hogy a
szövetségi demokrácia adta lehetõségek megõrzése mellett, a meglévõ eszközök igénybevé-
telével dolgozzanak és ezen a keretek között biztosítsák a széleskörû részvétel lehetõségét.
Összegzésként elmondható, hogy elegendõ anyag áll rendelkezésre a programalkotáshoz,

amibõl elõterjesztést kell készíteni az SZV számára. Jó hír, hogy a szövetség keresi és várha-
tóan meg is találja, a problémákra a jó megoldásokat!
Az elõadás címe: „A programalkotás elõkészítése – az EVDSZ küldetése és a Tisztújító Tag-
gyûlés programjának alapelvei, az EVDSZ alapvetõ célja és feladata” (www.vd.hu)
Az Elnök az ágazati szövetség alapvetéseinek és feladatainak bemutatása során beszélt a szö-
vetségi programalkotás céljáról, az EVDSZ küldetésének meghatározásáról és a prioritások-
ról, továbbá a célok teljesülésének elõsegítéséhez szükséges eszközökrõl, az együvé tarto-
zásról, a közös cél érdekében való együttes fellépésrõl és a mozgósításról. Az EVDSZ külde-
téseként megfogalmazódott:

Az EVDSZ olyan szervezet, amelynek alapvetõ célja a döntõen villamos-energia
területén szervezõdõ szakszervezeti tagság érdekeinek hatékony képviselete.

Az elõadás a több szintû célkitûzések meghatározásának vitájára inspirálta a résztvevõket a
következõ témákban az ágazati szociális párbeszéd szükségessége, az alapvetõ értékek meg-
határozása és azok megvédése, a szakszervezet mûködésére és a tagság munkaviszonyára,
életkörülményeire hatással bíró törvényi rendelkezések (ld. Mt., Sztrájk törvény, rugalmas
nyugdíjrendszer, korhatár elõtti ellátás) megváltoztatása, 35.1-es TEÁOR besorolásának fe-
lülvizsgálata, a képviselet biztosítása azon alapítványokban és pénztárakban, ahol az EVDSZ
alapító tag vagy az EVDSZ mûködtetése stb.
Végezetül szó esett a célok teljesülésének elõsegítéséhez szükséges eszközökrõl, mint

a tagszervezés, a nemzetközi kapcsolatok, a kormányzati szervekkel történõ együtt-
mûködés, a pártokkal történõ kapcsolattartás, a konföderációban történõ tevékenység,
az érdekképviseleti munka, az esélyegyenlõség, az egyéb szakszervezetekkel és civil szer-
vezetekkel történõ együttmûködés, a képzések, a kommunikáció és nem utolsó sorban
az EVDSZ-nek a társaságcsoport szinttel történõ együttmûködése.

Megfogalmazódott, hogy a szövetség szoros együttmûködésre törekszik a VIMFÓ-val, a VÜT-
FÓ-val és a cégek munkavállalói FB tagjaival és továbbra is kiemelt figyelmet fordít a réteg-
érdekek képviseletére.
Az EVDSZ együttmûködésre törekszik a munkáltatókkal, azok szövetségével a VTMSZ-el és
a munkavállalói követelések érvényesítését elsõsorban a tárgyalóasztal mellett kívánja elér-
ni. A szövetség elengedhetetlen feladatnak tekinti a sztrájkképesség biztosítását, az érdekér-
vényesítés eszközrendszerének további kimunkálását, szabályozását és a mozgósítási képes-
ség erõsítését.

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

EVDSZ PROGRAMALKOTÁS 2018-2023
XI. Mûhelymunka

A Felügyelõ Bizottság az EVDSZ Alap-
szabálya, az FB Ügyrendje és évenként
meghatározott Munkaterve alapján
végzi feladatait.

A Felügyelõ Bizottság tagjai: Ácsi Péter,
Dózsa Szabó Mónika, Magi Imréné,
Dr. Tölli László, Wolf Attila, akiket
2015. novemberében az EVDSZ 
II. Taggyûlése választott meg.

Az éves munkatervek meghatározó, éven-
ként ismétlõdõ ellenõrzési feladatai: 

– Az EVDSZ törvényes mûködésének, a
Testületi határozatok betartásának és
betartatásának ellenõrzése.

– Az Alapszabály és az SZMSZ szükséges
módosításainak vizsgálata, véleménye-
zése.

– A Taggyûlés elõterjesztéseinek vizsgá-
lata, álláspontok kialakítása. 

– Az Alapszabályban rögzített összefér-
hetetlenségi szabályok vizsgálata.

– Az aktuális éves pénzügyi beszámoló és
pénzügyi terv vizsgálata és véleménye-
zése.

2016-ban a Szövetségi Vezetõség 46/2016-
os határozata alapján, felkérte a Felügyelõ
Bizottságot a tagszakszervezetek tagdíjfize-
tési mérték és fegyelem vizsgálatára. Az FB
ülésein folyamatosan napirendre vette és tár-
gyalta a tagdíjfizetés fegyelmével kapcsolatos
elõterjesztést. 2016 11.23.-án egy kérdõív és
egy dokumentumlista került kiküldésre. Kér-
tük a testületeket, hogy a válaszokat és doku-
mentumokat, megküldeni szíveskedjenek.

A Felügyelõ Bizottság 2017.01.20.-i ülésén
értékelte a beérkezett adatokat. Határozatba
foglalta, hogy a vizsgálat sikeres végrehajtá-
sa érdekében idõszaki jelentést készít és

megküldi az EVDSZ elnökének, amelyet el is
készítettünk, majd a tagdíjbefizetéssel kap-
csolatos vizsgálatot 2017. június 15-én a Fel-
ügyelõ Bizottság lezárta, és a Szövetségi Ve-
zetõség részére az alábbi javaslatokat tette:

– a Szövetségi Vezetõség továbbra is 
kiemelten kezelje a tagdíjbefizetés kér-
dését, kérje számon a Tagszakszerve-
zetek részérõl az Alapszabály és az SZM-
SZ erre vonatkozó pontjainak betartá-
sát,

– juttassa érvényre a Tagszakszervezetek
irányába az Alapszabály IV/4.2. pontjá-
ban és az SZMSZ 2. pontjában megha-
tározottakat,

– a nem teljesítõ Tagszakszervezetek fi-
gyelmeztetése az Alapszabály IV/3.
pontban foglaltaknak megfelelõen,

– a nem teljesítõ Tagszakszervezetek ese-
tében, helyi szintû testületi ülések

összehívását kezdeményezni és itt is-
mertetni a szakszervezeti tagokkal a
várható jogi intézkedéseket és azok ha-
tásait a Tagszakszervezetre és a Munka-
vállalókra vonatkozóan.

Jelentésünket a Szövetségi Vezetõség
2017.09.19-20.-i ülésén tárgyalta és elfogadta.

A Felügyelõ Bizottság, 2017.12.18.-i ülésén
elvégezte a bizonylatok ellenõrzését, megál-
lapításait jegyzõkönyvbe foglalta és átadta az
EVDSZ elnökének.

2018.04.11-i ülésén az EVDSZ Elnöke tájé-
koztatta a Felügyelõ Bizottságot az EVDSZ
Szövetségi Vezetõségi ülésén megvitatott
tagdíjfizetés mértékére vonatkozó javaslat-
ról, valamint tájékoztatást kaptunk az 
EVDSZ Alapszabály módosításának helyze-
térõl a Fõvárosi Törvényszéken. 

A Felügyelõ Bizottság 2018. 06. 25-i ülésén
az EVDSZ elnöke tájékoztatójában elmondta,

hogy az EVDSZ által benyújtott Alapszabály
módosítással kapcsolatban a Fõvárosi Tör-
vényszék részérõl végzés érkezett, melyben
hiánypótlásról rendelkezett. A Felügyelõ 
Bizottság a továbbiakban figyelemmel kíséri
a folyamatot és a jogi folyamat lezárása után
kérte az EVDSZ Elnökét, hogy mutassa be a
határozatot és tájékoztassa az FB-t a jogi 
folyamat lezárásáról.

Tagdíjfizetés módosításának hatásaival
kapcsolatban is tájékoztatóra került sor:

2018. április 04-05-én Szövetségi Vezetõ-
ségi ülésen a tagdíjfizetés mértékének változ-
tatására több javaslat hangzott el. A javaslatok
megvitatására 2018. május 16-17-i Szövetsé-
gi Vezetõségi ülés is lehetõséget adott. Ezen
javaslatok megvitatása után a tagdíjfizetés
módosítására Bizottság alakult, amely mun-
kájának kapcsán a Felügyelõ Bizottság kérte
véleményezésre megküldeni, a tagdíjfizetés
módosításával kapcsolatos végleges javasla-
tot és hatásainak bemutatását.

A Felügyelõ Bizottság a munkatervnek
megfelelõen minden évben vizsgálta az
EVDSZ pénzügyi beszámolóját, arról határo-
zati javaslatot fogalmazott meg, melyekben
kiemelte, hogy továbbra is szükségesek és
hatékonyak voltak a költségminimalizálás
érdekében tett intézkedések. Ugyancsak
vizsgáltuk a Taggyûlés felé elõterjesztett
pénzügyi terveket is, amelyeket elfogadásra
javasoltunk minden évben. A Felügyelõ 
Bizottság folyamatosan tájékoztatást kért és
kapott az EVDSZ pénzügyi befektetéseinek
aktuális helyzetérõl, az Elnökségi illetve 
Szövetségi Vezetõségi üléseken bizottsá-
gunk is részt vett.

Ácsi Péter
EVDSZ Felügyelõ Bizottság elnöke

ÖSSZEFOGLALÓ AZ EVDSZ FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL
a megalakulástól napjainkig
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A résztvevõk újra találkoztak a munkáltatói oldal jóvoltából
az üléseknek otthont adó ELMÛ Székházban, Budapesten,
2018. június 28-án. Mindkét oldal elfogadta a napirendi pon-
tokat.

Dr. Szilágyi József (a munkavállalói oldal szóvivõje) tájé-
koztatta a munkáltatói oldalt, hogy a felek által véglegesí-
tett VKSZ módosítás benyújtásra került. Jelezte, hogy
a kiterjesztés kétlépcsõs folyamatában közösen aláírt kérel-
met kell beadni elektronikus felületen. Az államigazgatási el-
járásoknál szokásos elbírálási határideje – 30 nap – betar-
tása esetén, a következõ VAPB ülésig (2018. szeptember 27-
ig) a VKSZ módosításának kiterjesztési folyamata le-
zárulhat. 

A második napirendi pont keretében, az alkalmazotti
tarifarendelet módosításával kapcsolatos folyamat 
értékelése hangzott el. Az elkészített dokumentáció 
benyújtására már csak a választások utáni idõszakban, a 
minisztériumok felállítását követõen kerülhet sor. Várható-
an az Innovációs és Technológiai Minisztériumon lesz 
gazdája a rendeletmódosításnak. 

A harmadik napirendi pont keretében a résztvevõk 
tájékoztatást kaptak a stressz munkabizottság 2018.
június 22-én tartott elsõ ülésérõl. A bizottságba a mun-
káltatói és a munkavállalói oldal egyaránt 5-5 fõt delegált. 

A bizottság célja az, hogy egy olyan ajánlás készüljön a
stressz kezelésrõl, amely segítséget nyújt a munkáltatók
számára.

A bizottság tagjai az elsõ ülésen három fõ kérdéskört ha-
tároztak meg - melyekben szakmai elõterjesztések készül-
nek - úgymint a stressz azonosítás, a stresszel kapcsolatos
lehetséges intézkedések és a visszaellenõrzés. A kérdéskö-
röket érintõ elõterjesztések várhatóan 2018. július végére
készülnek el, melyek áttekintésére a soron következõ (au-
gusztusi) bizottsági ülés keretében kerül sor. A véglegesí-
tett dokumentumokat elõször a VIMFÓ fogja véleményez-
ni a novemberi ülésén, majd ezt követõen kerül a VAPB na-
pirendjére.

Dr. Szilágyi József beszélt arról, hogy a kormányzat a
2019. évi adótörvények elõterjesztése során, meg kívánja
nyirbálni a béren kívüli juttatásokat. Jelezte, hogy a mun-
kavállalói oldal számára elfogadhatatlan, hogy elõzetes
egyeztetések nélkül készült el az intézkedéssel kapcsolatos
elõterjesztés. Elõzetes szakmai vélemények szerint a várha-
tó intézkedés egyértelmû jövedelemcsökkenést jelenthet
majd a munkavállalók számára. A VKF ülésén elhangzottak-
ból tudjuk, hogy munkáltatói oldal is kérte a kormány-
zat képviselõit, hogy definiálják az általuk támogatni kí-
vánt célokat.

A munkavállalói oldal az alábbi célokat nevesítette:
 az egészségmegõrzés (egészségpénztárak, egész-

ségügyi szolgáltatások,
 az iskolatámogatás, az önkéntes nyugdíjpénztá-

rak, lakhatási támogatások
 és a kockázati életbiztosítások.

Az ülést követõen Varga Mihály pénzügyminiszter az elõ-
zetesen elmaradt egyeztetések pótlását ígérte. 

Egyebekben dr. Szilágyi József részletes tájékoztatást
adott a 2018. június 29-ére összehívott ÁPBT ülésen meg-
célzott tárgyalási témákról, így az ÁPBT költségtámogatás-
ról, a támogatások felhasználásának feltételrendszerérõl és
módjáról. A VAPB számára rendelkezésre álló éves keret 3,5 mil-
lió Ft. Szóvivõként ismételten megköszönte a munkáltatói ol-
dalnak, hogy 2017-ben a teljes ÁPBT költségkeretet a munka-
vállalói oldal használhatta fel. Kérte a munkáltatói oldalt, hogy
tegye lehetõvé a teljes költségkeret munkavállalói oldal által
történõ felhasználását 2018 évben is. Dr. Janka Mária megkö-
szönte a tájékoztatást és elmondta a megjelent szakszervezeti
képviselõknek, hogy a munkáltatói oldal – elõzetes megbeszé-
lése alapján – támogatja, hogy a 2018. évben is a munkavállalói
oldal használhassa fel a teljes rendelkezésre álló ÁPBT költség-
keretet. A munkavállalói oldal megköszönte a munkáltatói ol-
dal gesztusát. Szerkesztette:  Téglás József

Tájékoztatás a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság ülésérõl

Június végén került szóba először, hogy a kormány elvenné a béren kívüli
juttatások adómentességét és csak a SZÉP-kártya marad a kedvezmé-
nyes adózási körben. Az ötlet egyáltalán nem aratott sikert az érintettek
közt. A döntés megszületett. Alapjaiban változtatja meg a béren kívüli 
juttatások szabályrendszerét a 2018. július 20-án az Országgyűlés által 
elfogadott 2019-es adócsomag.

Amikor a törvénymódosítási javaslat benyújtásra került, a szakszervezetek köré-
ben szinte egységes összefogás volt tapasztalható. Együttes tiltakozásukat fejezték
ki a konföderációk, a VKF munkavállalói oldala és természetesen az EVDSZ és az
MVM TSZSZ is (honlapunkon olvasható részletesen).

A parlamenti képviselõk többsége eldöntötte 2018. július 20-án, hogy jövõre 
változik a cafeteria-rendszer: a SZÉP-kártya marad az egyetlen kedvezõ adózású el-
em. A legfeljebb 450 ezer forintos kedvezményes adózási feltételek mellett kifizet-
hetõ keret nem változik, de a munkaadókat, illetve a munkavállalókat csak a 
SZÉP-kártya igénybevétele esetén illeti meg az adókedvezmény. Az sem változik,
hogy a közszférában kétszázezer forint lehet ez a juttatás.

A LIGA Szakszervezetek felhívja a figyelmet arra, hogy a béren kívüli juttatások
jelentõs részének megszüntetésével nehéz helyzetbe kerülnek mind a munkavál-
lalók, mind a munkáltatók. A munkáltatók adókedvezménnyel nem biztosíthatják
tovább ezeket az ellátásokat. Ennek következtében vagy megszüntetik, vagy 
„béresítik" õket vagy megfizetik a nem kedvezményes - a bérrel megegyezõ – adót
utánuk. Ha a béren kívüli juttatásokat bár nem pénzben kifizetett, de nettó jutta-
tásoknak tekintjük, akkor minden, a munkavállalónak biztosított 10 ezer forint
után a munkáltatóknak 2018-ban 13 500 forint, 2019-ben pedig 17 800 forint költ-
sége keletkezik. Ha tekintetbe vesszük, hogy a versenyszférában 450 ezer forint a
kedvezményes adózással adható cafetéria keret, ez a munkáltatóknak 193 500 fo-
rint többletkifizetést is jelenthet.

Gyakran halljuk azt a kormányzati ellenvetést is, hogy a cafetéria nem a legin-
kább rászoruló munkavállalók juttatási formája, ezért a megszüntetése nem sért
szociálpolitikai célokat. A szakszervezetek szerint azonban például az iskolakezdé-
si támogatás, az albérleti hozzájárulás, a lakhatási támogatás, vagy a helyi bérlet 
kifizetése igenis a leginkább rászorulók életét tette könnyebbé.

Ugyanígy, a munkaerõ megtartásának lényeges eszköze az egészségpénztári
megtakarítások biztosítása is, amelynek célja az egészségmegõrzés. Ezt nem csak
az a felismerés táplálja, hogy kifizetõdõbb egészséges munkavállalót alkalmazni,
mint beteget, hanem az is, hogy a munkavállalónak számít, hogy a munkahelye 
milyen gondoskodási csomagot nyújt számára.

Az EVDSZ egyetért a LIGA Szakszervezetek azon véleményével, mely szerint, ha
az Országgyûlés által elfogadott szabályozás hatályba lép, a munkáltatók vagy 
„béresítik" a korábbi juttatásokat, vagy azok megszûnnek. Az utóbbi esetben a vál-
lalat munkaerõ-megtartó képessége kerül veszélybe – amellett természetes, hogy
a munkavállalók számottevõ jövedelem-csökkenést kell, hogy elszenvedjenek.

Ha a vállalkozók felvállalják a többletköltségeket, ez sem feltétlen jó hír a 
munkavállalóknak, mert a következõ évi béremeléseknél a munkáltatók jogosan

mondhatják: a béremelést már biztosították – mindezt úgy, hogy a munkavállalók
ténylegesjövedelme semmit sem változott!

Az EVDSZ támogatja az alábbi konföderációs, és a lenti cikkben felsorolt célok
megvalósulását és tevékenyen részt kíván venni az ezek elérése érdekében meg-
hirdetett érdekérvényesítési akciókban!

A LIGA Szakszervezetek szeretné, ha a Kormány – Varga Mihály ígéretének
megfelelõen – az õsz folyamán áttekintené a béren kívüli juttatások rendszerével
kapcsolatos szabályozást és legalább azokat az elemeket, amelyek foglalkoztatási,
szociális és öngondoskodásra ösztönzõ célt szolgálnak, visszahelyezné a kedvez-
ményes juttatások közé.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) határozottan tiltakozik a cafetéria
rendszerének érdemi egyeztetés nélkül végrehajtott átalakítása ellen. A Magyar
Szakszervezeti Szövetség ezzel kapcsolatban nyílt levelében arra kéri a köztársa-
sági elnököt, hogy azt az alaptörvényben biztosított jogkörével élve küldje vissza
megfontolásra az Országgyûlésnek.

A nyilatkozatok, álláspontok folyamatosan változnak. Nem csak követjük az adó-
törvények megváltoztatását, hanem igyekszünk lépéseket is tenni a mindenki 
számára megfelelõ megoldás megtalálásában és elérésében, együtt a szakszerve-
zetekkel, a konföderációkkal közösen.

NEM ADJUK FEL, A SZABÁLYOK ÕSZI 
MÓDOSÍTÁSÁÉRT KÖZÖSEN KÜZDÜNK, HISZEN

EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!
Az elõzményekrõl és a fejleményekrõl folyamatosan beszámolunk 

a www.vd.hu oldalunkon!

FOTÓ: MEDIAWORKS ARCHÍVUM
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2018. június 14-én a tagdíj vizsgálatára létreho-
zott EVDSZ Munkabizottság – 6 fõ részvételével
– megtartotta alakuló ülését az EVDSZ irodában,
Budapesten. Központi kérdés, az Ágazati tagdíj
mértékével kapcsolatos felvetések vizsgálata. 

A résztvevõk – az Elnökségi ülésekhez, hasonlóan –
több témában is tájékoztatást kaptak a bizottsági 
munka megkezdése elõtt, többek közt megismerhet-
ték a paksi rendészeti tevékenység kiszervezésének
tervét. Érzékelni lehetett, hogy amennyiben a konflik-
tus tovább eszkalálódik és már csak a szolidaritás 
erejével fékezhetõ meg, úgy szükség lehet egy ágazati
összefogásra is.

Dr. Szilágyi József a munka megkezdése elõtt ismertette az elõzményeket:

„11/2018. (04.04.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetõség megtárgyalta a tagdíjjal kapcso-
latos elõterjesztést. Megállapodott abban, hogy a kérdés végleges eldöntését elnapolja, ad-
dig, amíg megvizsgálja a vitában felmerült kérdéseket, és ez alapján megoldási javaslatokat
terjeszt elõ a soron következõ SZV ülésen.”

„12/2018. (04.25.) V. Taggyûlés határozat: Az EVDSZ V. Taggyûlése megtárgyalta és elfo-
gadta a Szövetségi Vezetõség 11/2018. (04.04.) határozatának tartalmát, mely szerint a 
Szövetségi Vezetõség megállapodott abban, hogy a tagdíjjal kapcsolatos kérdés végleges
eldöntését elnapolja, addig, amíg megvizsgálja a vitában felmerült kérdéseket, és ez alapján
megoldási javaslatokat terjeszt elõ a soron következõ SZV ülésen. A folyamat menedzselé-
sére munkabizottságot hoz létre, melynek koordinátora az EVDSZ elnöke lesz.”

Mint a bizottság vezetésével megbízott személy, javaslatot tett a 
Munkabizottság megalakulására, amivel a résztvevõk egyetértettek.

Felvezetõjében kitért arra, hogy a tagdíjfizetés esetleges változtatá-
sa során vizsgálni kell az EVDSZ gazdálkodására gyakorolt hatásokat és
ezen belül a szervezettel szembeni elvárásból fakadó feladatok ellátha-
tóságának kérdéseit is. A korábbi felvetések ismeretében, mint lehet-
séges módszerre hívja fel a figyelmet: a szövetség iránti elvárások isme-
retében meghatározhatóvá válnak a tevékenységhez szükséges eszkö-
zök, a költségek, a létszám, a javadalmazás és az egyéb költségek.

Számos észrevétel hangzott el, miszerint az évente összehívott 
Taggyûléseken hozott döntésekkel az EVDSZ akár évközben is képes
érdemben befolyásolni vagy átalakítani a szervezet mûködését. A részt-
vevõk felvetették azt is, hogy a programalkotás elõkészítése során 
elhangzottak ismeretében nem indokolt az EVDSZ szervezeti felépíté-

sének lényeges változtatása. A napi munkák és feladatok ellátása indokolja az apparátus
jelenlegi létszámát, a tisztségviselõi és apparátusi javadalmazásokkal kapcsolatosan gene-
rális változtatására irányuló – többségi támogatással bíró – javaslat sem fogalmazódott meg. 

A Munkabizottság vezetõje az elõzetesen kiküldött anyagok alapján mutatta be az eset-
leges tagdíjfizetési változatok bevételre gyakorolt hatásait. Felhívta a figyelmet, hogy 
egy-egy százalékpontos tagdíjcsökkenés kb.: 5 millió Ft költségvetési forrás csökkenést
jelentene.

A részletes vitát követõen, Munkabizottság Tagjai egyetértettek abban, hogy az Elnök
a 2017. évi tényszámokhoz viszonyítva készítsen egy 2019. évi költségvetési tervet. 
A készülõ 2019. évi terv a 0,022 % tagdíj befizetés és a jelenlegi struktúrát figyelembe 
véve készül. A résztvevõk egyetértésével, 2018. július 25-re került kitûzésre a következõ
munkabizottsági ülés idõpontja, amely a Forró Drót szerkesztésének idõpontjában zajlik,
ezért arról a késõbbiekben fogunk beszámolni.

MEGALAKULT, DOLGOZIK AZ EVDSZ TAGDÍJ MUNKABIZOTTSÁGA

Amint azt az elõzõ Forró Drótban már jeleztük,
az EVDSZ 2018. május 16-17-én, Galyatetõn tar-
totta a jövõbe tekintõ, 2018-2023. évekre vonat-
kozó programalkotását elõsegítõ ülését.

A házigazda Mátrai Erõmû Villamos Szakszervezet
(MEVISZ) invitálása lényegre törõ volt: Ha Te formál-
ni akarod az EVDSZ következõ öt évét és el tudsz jön-
ni, mi itt várunk rád a Mátrában, az ország második
legmagasabb csúcsán, 957 méter magasan, Galyate-
tõn. A két nap az EVDSZ-rõl vagy a magadról felállítan-
dó diagnózisról szól!

HELYZET-ÉRTÉKELÉS – vagy –
HELYZET-ÉRTEKEZÉS 

A változás és az alkalmazkodás dilemmájának vitája so-
rán, mindig felvetõdik a kérdés, hogy ha az alkalmaz-
kodás szükséges és a változtatáshoz meg szükség van
az ágazati munkavállalói összefogásra, akkor hogyan
tovább?

A rendezvény üzenete:
A  S Z A K S Z E R V E Z E T  A  T E  E S Z K Ö Z Ö D, 

amivel biztosíthatod 
a kollektív jogaid érvényesülését!

A résztvevõk márt korábban is egyetértettek abban,
hogy a kihívásra általában ott és akkor kell megkeres-
ni választ és kiválasztani a szükséges eszközöket, ami-
kor felvetõdik a probléma.
A problémák sorába tartozik, hogy aktuálisan a szoci-
ális párbeszéd intézményeit kiüresítõ szándék vagy
annak tartalommal való megtöltésére irányuló szán-
dék jelenik-e meg erõsebben?

A kollektív alku egy lehetõség,
amit ki kell használnunk!

A résztvevõk elemezték a középszintû érdekegyezte-
tés (VÁPB) bekövetkezett változásokat, tabuk nélkül
beszélgettünk arról, hogy az elmúlt évtizedben mi ve-
zetett a jelenlegi helyzethez a külsõ körülmények, a
mûködési feltételrendszer változásán túl:

– aprólékos, tudatos munkával leépítették az 

ágazati párbeszédet, kiüresítették az intézménye-
ket, eltüntetették a „játékteret”, humán minimu-
mokra törekedtek, elzárkóztak iparági ügyek na-
pirendre vételétõl? – az egyik oldalon

– vagy a szakszervezet befolyásolási képességének
csökkenése, a megfogyatkozó és megfogalmaz-
ható követelések száma, a „rugalmas” megfelelés
kényszere, az ellaposított megállapodások elfoga-
dása, az elért eredmények elfogadása, a beletörõ-
dés erõsödése, az ingerküszöb hiánya? – a másik
oldalon.

Megillet bennünket a szervezkedés szabadsága!
A szakszervezet lehetõség – éljünk vele!

Szó esett a csökkenni látszó ágazati kohéziós erõrõl és
ellaposodó érdeklõdésrõl, az érdektelenségrõl! A mun-
kavállalók munkakörülményeit érintõ tárgyalások
súlypontjának áthelyezõdésérõl (a társaságcsoportok,
illetve a helyi szintek között), az ágazati sztrájkképes-
ségrõl, a gyengülni látszó érdekérvényesítõ képesség-
rõl, a kis és a nagyobb szervezetek érdekeinek össz-
hangjáról, és az EVDSZ-ben meglévõ szolidaritás ké-
pességérõl.
Nem hagyták szó nélkül a résztvevõk a Szövetség és
a Tagszervezetek viszonyát sem. 

Szakszervezeti demokráciánknak az egymás
iránti tiszteletre és bizalomra kell épülnie!

Nem kerülte el résztvevõk figyelmét a nem vállalt il-
letve a „lefújt” demonstrációk okozta hitelvesztés, a
könnyebb megoldások keresésének kényszere, a szö-
vetségi erõ indokolatlan felhasználása, vagy éppen a
szövetségi rendszer erõtlenségeinek kihasználása.
Számos kritikus vagy éppen támogató hozzászólás
született az EVDSZ központi apparátusának és a tiszt-
ségviselõknek a tevékenysége vonatkozásában is. 
Érvelések hangoztak el az irányítási struktúra változ-
tatása vagy megtartása mellett és persze szó volt a füg-
getlenített szakszervezeti vezetõi hivatás, mint karri-
er pálya tervezhetõségérõl, az egyértelmû elvárások-
ról, a kellõ felelõsséggel és tudással végzett munkáról,
a méltányos jövedelemrõl, a lehetséges (külsõ) tiszte-
letdíjakról, a személyiségi megfelelésrõl, a habitusról
– mint a kiválasztás lehetséges szempontjáról – és a
feladatok mennyiségérõl a kapacitás tükrében.
Reméljük, hogy számos jó élménnyel, ötlettel gazda-
godtak a résztvevõk, és segítik a találkozón elhangzot-
tak az EVDSZ döntéshozó fórumait, tisztségviselõit és
majdan a Taggyûlést is, a szakszervezeti tagok érdeke-
it szolgáló helyes és jó döntések meghozatalában.

Téglás József
EVDSZ Elnökhelyettes

A rendkívüli SZV ülés emlékeztetõje is olvasható a
www.vd.hu honlapunkon található Tudásbázisban,
a képek megtekinthetõek a fotótárban.

RENDKÍVÜLI ÉS RENDHAGYÓ – KÉTNAPOS SZV ÜLÉS
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A Szövetségi Vezetõség az elõzõ évben sikerrel megrende-
zett EVDSZ Családi Nap tapasztalatai alapján úgy döntött,
hogy 2018-ban az iskolaidõszak vége után, de a nyári sza-
badságdömping idõszak elõtt rendezzük meg a második
családi napot. Ennek megfelelõen már márciusban meg-
kezdtük a készülõdést, szervezést az EVDSZ irodában, tá-
jékoztattuk Tagjainkat a Forró Drótban és a honlapon.
Igyekeztünk minél alaposabban elõkészíteni a rendez-
vényt: plakátot és térképet készítettünk, a kiválasztott hely-
színnel egyeztettünk, nagyon szorítottunk a jó idõért és az
elõzetes jelentkezést igyekeztünk zökkenõmentessé tenni
annak érdekében, hogy minél többen jól érezzük magun-
kat együtt 2018. június 23-án a Budapesttõl nem messze,
Szigethalmon található Emese Középkori Múzeumfalu-
ban, és a mellette található Ifjúsági és Élménytáborban.

Az elõzõ évhez hasonlóan most is esõs hét utáni nap-
sütéses szombat reggel virradt ránk, amikor lázas készü-
lõdéssel állítottuk fel a regisztrációs sátrat, helyeztük ki a
térképeket és programleírásokat a rendezvény helyszíné-
nek több pontján. A focikupa megkezdésekor a szakszer-
vezeti tagok is egyre többen érkez-
tek, így dr. Szilágyi József EVDSZ 
elnök családi napot megnyitó szava-
it már egy szép számú közönség hall-
gatta meg, és a megnyitó utáni „Élõ
történelem” interaktív tárlatismerte-
tõn már közel kétszázan vettek részt
érdeklõdve, tevékenyen. A kézmû-
vesek is nagy népszerûségnek ör-
vendtek egész nap folyamán, na-
gyon szép ékszerek, díszgyertyák ké-
szültek, valamint sokan kipróbálták
a szalagszövést, kötélsodrást is, amely
mellett a játszószõnyegen is mindig vol-
tak csendesen játszó gyermekek. A szol-
gáltatók standjai elõtt is folyamatosan
sok volt az érdeklõdõ szakszervezeti tag.
Nagy népszerûségnek örvendett a sze-
rencsekerék, amely kapcsán szinte min-
denki telepítette az AmpeGo mobil ap-
plikációt, amelyben számos hasznos in-
formáció és a kedvezményes EDC szol-
gáltatók mellett az EVDSZ tagkártya szol-
gáltatói is elérhetõek. Megismerhettük
még a Generali, a LIGA Partnerportál, az
OTP és az Otthon Centrum kedvezmé-
nyes szolgáltatásait. Az Árpád-kori 

magyar íjak, a középkori hajók sem pihentek, és a gyer-
meklovagoltatás is nagyon népszerû volt. Délben egy 
nagyon látványos lovasbemutató után a focikupa ered-
ményhirdetése az Ifjúsági és Élménytáborban nagy közön-
ség elõtt zajlott, az ebédnél sajnálatosan kialakult hosszú
várakozás miatt. Akik az ebéd után is kitartottak még,
azok a lovagteremben egy nagyon érdekes és hangos 
mini ágyúbemutatót láthattak a program zárásaként.

Sajnálatos, hogy a catering szolgáltató hibát követett el
az étkezés lebonyolítása során, melyet szóban és írásban
is elismert. Ennek következményeként kötbér fizetésére
is hajlandó volt. Tudjuk, hogy ez nem vigasz azoknak, akik
a hosszú sorban állás miatt programokat késtek le, vagy
azoknak, akik nem kapták meg az elõzetesen igényelt me-
nüt. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt a napsütéses családi 
napot ez beárnyékolta, mi mindent megteszünk, hogy a
jövõben ilyen eset ne fordulhasson elõ. Az EVDSZ nevé-
ben elnézést kérünk mindenkitõl a kellemetlenségért!

Ettõl függetlenül bízunk benne, hogy a résztvevõk szép
élményekkel gazdagodtak, és ez a rendezvény is erõsítette,
hogy 

EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!
Köszönjük a segítséget a rendezvény lebonyolításában

a DUVISZ tagjainak, az EVDSZ apparátus segítõ hozzátar-
tozóinak, az Emese Középkori Múzeumfalu és az Ifjúsági
és Élménytábor valamennyi munkatársának, mindazok-
nak, akik részt vettek a rendezvény lebonyolításában, és
nem utolsó sorban a bizalmukkal bennünket megtisztelõ,
a rendezvényen résztvevõ szakszervezeti tagságnak!

A rendezvényen készült fényképek megtekinthetõek a
www.vd.hu oldalunk fotótárában. A focikupáról külön
cikkben számolunk be részletesen a 11. oldalon.

T.A.T. - 

Közel 600 résztvevõ az EVDSZ II. Családi Napon
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Köztünk szólva…
Tagszakszervezeti irodák mûködése a mindennapokban

Bemutatkozik az ÉMÁSZ Szakszervezet
Az EVDSZ közel tízezer tagja él és
dolgozik országszerte a villamos-
energia-iparban. 26 Tagszakszer-
vezetünk Elnöke, Vezető Testüle-
tei, a Szakszervezeti Bizalmik min-
den igyekezetükkel azon dolgoz-
nak, hogy érdekeinket érvényesít-
sék. Minden szervezetben egyre
nehezebb feladat a tagmegtartás,
tagtoborzás, a változó gazdasági
körülmények között pedig a legne-
hezebb az érdekérvényesítés. 

De tudják a kollégák, hogy kihez
fordulhatnak kérdéseikkel?
Tudják a dolgozók, hogy egy-egy te-
rületen kihez forduljanak, ha be sze-
retnének lépni a szakszervezetbe?
Tudja mindenki, hogy hol keresse a
szakszervezeti irodát? 

Más-más szervezet, több-kevesebb tag-
gal, más-más munkakörülmények kö-
zött. 
Ismerjük meg egymást!

Tagszervezeteinket bemutató so-
rozatunk tizenkettedik állomása az
ÉMÁSZ Szakszervezet. 

Juhász Gyuláné ÉMÁSZ szakszerve-
zeti elnök invitálására érkeztem
Miskolcra, a Csanyik-völgybe, a
szakszervezet központi családi nap-
jára. Ismét egy csodás környezet,
ahol valamennyi résztvevõ szak-
szervezeti tag, és a családtagok talál-
tak maguknak bõséges programot,
amint az a következõ oldalon talál-
ható cikkben olvasható. A jó hangu-
latú, valóban családias rendezvé-
nyen beszélgettünk Jutkával, vala-
mint Kovács Józsefné, Szilvivel, aki
gazdasági elõadóként segíti az el-
nök munkáját.

Az ÉMÁSZ Szakszervezeti Bizottsága
Miskolcon és a hozzá tartozó volt 5 ré-
gió területen mûködik. Tagságunk lét-
száma 704 fõ aktív munkavállaló, vala-
mint a kiszervezett munkavállalóink a
SPIE Kft. és az OMEXON Kft. dolgozói.
Így összesen az aktív tagságunk létszá-
ma 805 fõ, míg a nyugdíjas tagjaink szá-
ma 140 fõ. Szakszervezeti szervezettsé-
günk 76%, melybõl 10 bizalmi csoport
100%-os szervezettségû és van olyan
üzemi területünk, ahol a szervezettség
96%-os.

Szakszervezeti irodánk Miskolc, Dó-
zsa György u. 13 sz. alatt található,
ahol nem csak a helyi ügyeket intézzük.
Szakszervezeti Bizottságunk (SZB) 13
fõbõl áll az elnökkel együtt. A Szakszer-
vezeti Bizottságba minden Üzemi Bi-
zottság 2-2 fõt delegál. Az SZB az ÉMÁSZ
Szakszervezet legmagasabb szintû ope-
ratív irányító szerve. Az SZB munkálta-

tói partnere az igazgatóság képvisele-
tében a HR igazgató és/vagy az érintett
társaság ügyvezetõje. Az ÉMÁSZ Szak-
szervezet legmagasabb döntéshozó
szerve a Bizalmi Testület, ami az üzemi
szervezetek testületi tagjaiból, bizalmi-
jaiból áll össze. A szakszervezet gazdasá-
gi, pénzügyi tevékenységét a Felügyelõ
Bizottság felügyeli. A Szakszervezeti Bi-
zottság havonta, vagy szükségszerûen
alkalmanként ülésezik.

Az ÉMÁSZ és az Elektromos Szakszer-
vezet együttmûködik a tárgyalások so-
rán.

A szakszervezeti elnöki tisztséget
2013. június 1-tõl megbízott elnökként,
majd 2016-tól választott tisztségviselõ-
ként látom el. Az eltelt idõszak alatt szer-
vezettségünk 18-20%-kal növekedett.

A szakszervezetben felmerült problé-
mákat a Szakszervezeti Bizottsággal
egyetértésben igyekszem elvégezni.

Számomra fontos szlogen, hogy
„Együtt erõsebbek vagyunk”!

Juhász Gyuláné

Kovács
Józsefné,
Szilvi

Juhász Gyuláné
az ÉMÁSZ Szakszervezet 

elnöke

Juhász Gyuláné (Jutka) vélemé-
nyem szerint túlzás nélkül példa le-
het valamennyiünknek. Hatalmas
energiával rendelkezik, a családi
napon is megállás nélkül „pörgött”,
és látszik, hogy odafigyel a szak-
szervezeti tagokra. Elmondta, hogy
rendszeresen meglátogatja a terü-
leten dolgozó szakszervezeti cso-
portokat, és a rendezvényen is reg-
geltõl késõ délutánig odafigyelt,
hogy minden precízen mûködjön.
Jó volt látni, hogy nagyon sok segí-
tõ szakszervezeti tag bonyolította a
programokat, igazi csapatként dol-
goztak együtt, amibõl – számomra
– látszik, hogy az ÉMÁSZ Szakszer-
vezet valóban csapatként tesz a
tagságért. TAT -
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Az ÉMÁSZ Szakszervezet részérõl eb-
ben az évben két helyszínen került
megrendezésre a Családi nap. A rendez-
vény elsõ helyszíne a salgótarjáni ÜSZB
szervezésével Szécsényben a Robinson
szigeten került sor 2018. június 9-én. A
változó idõjárás ellenére közel 200 fõ
töltötte el kellemesen az idõt a jól szer-
vezett programok keretében. Miskolc
Csanyik-völgyben a korábbi évek hagyo-
mányaihoz híven már az 5. alkalommal
került megrendezésre 2018. június 30-
án az ÉMÁSZ területén dolgozó szak-
szervezeti tagok és családtagjaik számá-
ra a „Családi nap”. 

Rendezvényünk célja a munkaválla-
lók és családtagjaik kötetlen találkozása,
egymás jobb megismerése, és végül, de
nem utolsó sorban a kikapcsolódás,
sportolás és a mozgás volt. A programo-
kon közel 500 fõ vett részt, az életkoru-
kat figyelembe véve a kisgyerekektõl
kezdve az idõsebb korú volt munkavál-
lalóinkkal együtt.

A rendezvény véleményünk szerint
nagyszerûen sikerült, hiszen egész nap
az idõjárás is kegyeibe fogadott bennün-
ket. A családi nap célja, hogy együtt 
legyünk, hiszen összetartozunk.

A Csanyik-völgy egy jól megközelít-
hetõ helyszín Miskolcon, és tökéletesen 

alkalmas a szabadtéri programok lebo-
nyolítására is. A délelõtti órákban a
gyülekezõnél már látszott, hogy sokan

komolyan vették szakszervezetünk
meghívását, mert saját gépjármûvel és
helyi közlekedési eszközzel egymás után
érkeztek vendégeink.

Számos ötletes elfoglaltsággal várták a

rendezvény szervezõi a résztvevõket: a
gyermekek örömmel fogadták az idén is
megrendezett rajzversenyt, az ugrálóvá-
rat, a csúszdát, a lufihajtogatós bohócot,
a tûzoltók által készített habfürdõt –
mely nagy sikert aratott a gyermekek és
a felnõttek körében egyaránt – valamint
a vadasparki látogatást.

A felnõtt tagságunkat várta a szakszer-
vezeti TOTÓ kitöltése, melynek kérdései
szakszervezeti ismeretekrõl, illetve a
szakszervezet tevékenységének megis-
merésérõl szóltak. A családi vetélkedõn
kilenc csapat versenyzett egymással,
nagy kedvvel és akarattal.  

A rendezvényünk befejezéseként ki-
osztottuk a rajzversenyen résztvevõ
gyermekek részére a díjakat, valamint a
csapatversenyre benevezett versenyzõk
gyõztes helyezettjeinek ajándékcsomag-
jait.

Ebben az évben a szakszervezeti elsõ
díjat ismét a Zuscsák csapata nyerte, va-
lamint a szakszervezeti TOTÓ nyertese
Tárkányi Szilvia kolléganõnk volt. 

A családi nap lebonyolításában részt-
vevõ szakszervezeti tisztségviselõk 
sokat tettek azért, hogy mindenki jól
érezze magát, melyért ezúttal is köszöne-
tet mondunk.

Azt gondolom, hogy akik jelen voltak
az ÉMÁSZ Családi napon, jól érezték 
magukat, és reméljük, hogy jövõre is 
közösen együtt tölthetünk egy ilyen szép
napot. Hiszen tudjuk:

EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!

Juhász Gyuláné
ÉMÁSZ Szakszervezeti Bizottság elnöke

Az ADÉSZ-nál évek óta nagy népszerû-
ségnek örvend a nyári családos kirándu-
lás. Idén június 30-án a program három
fõ állomása Kecel, Soltvadkert és Kiskõ-
rös volt. A 2000-ben alapított Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum, Haditechnikai
Park, Kecel Pintér Mûvek, ismertebb
nevén HADITECHNIKAI PARK négy
egymástól független kiállításból áll.
1/Vadászati és katonai fegyvermúzeum:
A kiállított fegyverek (maroklõfegyve-
rek, puskák, géppuskák, sportfegyve-
rek) között megtalálható a Magyar Hon-
védség kézifegyvereinek nagy része, ér-
dekességként Kádár János és Göncz Ár-
pád vadászfegyverei is. 2/Tüzérmúze-
um: A magyar tüzérség eszközeit, öltö-
zékeit bemutató kiállítás. 3/Makettház:
Itt sok száz különféle harci eszköz (re-
pülõk, harckocsik, hajók) miniatûr má-
solata látható. 4/Szabadtéri haditechni-
kai kiállítás és szoborpark: A múzeum
talán leglátványosabb és legismertebb,
több mint 3 hektáron elterülõ része. Itt
sorakoznak a Magyar Honvédségben
használt különbözõ földi és légi harci
eszközök helyreállított és felújításra vá-
ró darabjai, több ma már egyedülálló
Európában. Álmélkodásra késztet a

fegyverek, gépezetek sokféle változata,
ugyanakkor mélyen elszomorító a gon-
dolat, hogy öldöklésre, pusztításra vol-
tak alkalmasak. Férfi tagjaink közül 
néhányan katona korukban még hasz-
nálták egyiket-másikat (szerencsére
csak a gyakorlatokon). Tanulságos volt
mindezt „élõben” látni, különösen a fi-
atalok számára, akik ilyesmit eddig csak
képeken, filmekben láttak. Utunk Solt-
vadkertre vitt tovább, innen a hangula-
tos Öreg Tó étteremben elköltött jó
ebéd után indultunk Kiskõrösre, a Petõ-
fi Sándor Szülõház és Emlékmúzeum
megtekintésére. A XVIII. század utolsó
harmadában épült emlékház már az
1880-as években zarándokhellyé vált.
Az utcai szobában, mely szinte változat-
lanul maradt az idõk folyamán, a család
egykori bútorai, a szabadkéményes

konyhában pedig korabeli fõzõedé-
nyek, használati tárgyak találhatók. A
családtagok portréit és Jókai Mórnak a
házról készült rajzát is láthatjuk a szoba
falán. A szülõház mellett álló kétszintes
emlékmúzeumban Petõfi életútját be-
mutató állandó kiállítást és évente több
rangos tárlatot láthatnak az ide érkezõk.
Az iskolai tananyagnál teljesebb, szinte
kézzelfogható élményt ad a szülõház és
múzeum a korabeli életmódról, a költõ
életérõl, munkásságáról. A két épület
közötti sétálóudvar különlegessége az

aradi vértanúk emlékfala és a Mûfordí-
tói Szoborpark, amely a Petõfi mûveit
fordítók portréinak ad helyet. Innen ha-
zafelé ismét Soltvadkerten tartottunk
pihenõt fagylaltozással, kávéval, sü-
tizéssel egybekötve.

Estére a sok emlékezetes látnivalóval
eltelve, kellemesen elfáradva érkeztünk
haza. A szervezõk most sem okoztak
csalódást. Örömmel elmondhatjuk: Is-
mételten elnyerték a bizalmat a követ-
kezõ kirándulás programjának „kitalá-
lásához”! Szalai Zsófia

ÉMÁSZ SzakszÉMÁSZ Szakszerervvezezeet Családi Nt Családi Napap
kékét helyt helyszínen, az összszínen, az összeettararttozás jegyébenozás jegyében

Itt a nyár, 
kirándultunk!

BEKÜLDÖTT FOTÓK

TOVÁBBI KÉPEK: WWW.VD.HU OLDALON A FOTÓ/VIDEÓTÁRBAN



8 2018. július-augusztus

„AZ EGYENLÕTLENSÉGEK
MEGSZÜNTETÉSÉT KIEMELT
KÉRDÉSKÉNT KELL KEZELNI”

Idézet az industriAll Europe Végrehajtó
Bizottságának nyilatkozatából

Szófia, 2018. június 12-13.

A nyilatkozatból kiolvasható tény, hogy 2008-as válság óta egész „Európában
nõttek az egyenlõtlenségek”! Egyre nõ a jövedelembeli különbség az egyes or-
szágok leggazdagabb és legszegényebb emberei között.  Az egyenlõtlenségek
negatív hatásai – ezen belül az elszegényedés réme – a legjobban a nõket és
a fiatalokat érinti.

A szociális, gazdasági és politikai különbségek és egyenlõtlenségek egyre nyilvánvalóbb
feszültségeket generálnak az egyes tagállamok és régiók között, a jobb élet reménye
sokakat hazájuk elhagyására sarkall. Az „agyelszívás” keretein belül sajnos a jól képzett,
tanult munkavállalók – ezen belül a fiatalabb generáció – a legérintettebbek. 
Vannak szakszervezeti válaszok, de ezeket a neoliberálisok nem akarják meghalla-
ni – persze a multik sem. A tudás megszerzésének elõsegítése, a tapasztalat megõrzé-
se, vagy a fiatal generáció megtartása helyett – ami egyben a fejlõdést és a jövõ felvirá-
goztatását szolgálhatnák – inkább a felélést választják és nem számolnak azzal, hogy ez-
zel is tovább növelik a már meglévõ egyenlõtlenségeket. Ma Európa számára a társa-
dalmi széttagoltság és a szociális dömping jelenti a legnagyobb kihívásokat.  Ezekre a
kihívásokra adott rossz válaszok, jó táptalajává válnak az erõsödõ populizmusnak, és a
szélsõjobboldali retorikának.
Az egyszerûnek tûnõ „gyógymód”, a fenntartható növekedésben, a magasabb
szociális és gazdasági konvergenciában, a szolidaritásban,
a javak újraelosztásában, a több és jobb minõségû munka-
helyekben, a javuló élet- és munkakörülményekben, vala-
mint az erõsödõ szociális védõhálóban keresendõ. 
Ha ilyen jól tudjuk, akkor miért nem ez a gyakorlat? Talán mert
NINCS biztosítva a szervezeti autonómia, a szociális párbeszéd, a
kollektív jog, a tisztességes bérelosztás, a jó munkakörülmények
és az egyenlõ bánásmód!? 

Az industriAll Europe szerint: 
A közös jólét felé vezetõ út elsõ lépése, a szociális jogok eu-
rópai pillérében meghatározott elvek teljes és gyors meg-
valósítása!!! 

A nyilatkozatban az industriAll Europe egységes kiállásra
és fellépésre szólította fel a tagjait az egyenlõtlenségek és
az egyre mélyülõ bérszakadék megszüntetése érdekében.

Az industriAll Europe és az ETUC összefogott a béremelé-
si kampányában, és közösen támogatják a "Szövetséget a
Felfelé Tartó Bérkonvergenciáért" akciót. 
A Végrehajtó Bizottság felkérte a Kollektív Tárgyalási és
Szociálpolitikai Bizottságot, hogy készítsen cselekvési ter-
vet, amely meghatározza a lehetséges konkrét intézkedé-
seket.

Az ülésen az EVDSZ szintén megszavazta az industriAll Eu-
rope állásfoglalását az európai Energiaunió projekt megva-
lósításáról. Az EVDSZ örömmel vette tudomásul, hogy ja-
vaslatai többsége figyelembe lett véve az állásfoglalás vég-
leges szövegében. Az állásfoglalás tartalmáról a következõ lap-
számban részletesen beszámolunk!

Az EPSU soron következő
ülését Brüsszelben tartotta

2018. június 15-én a beszámolók és hozzászólások hangoztak el a
fiatalok képzésének tapasztalatairól, a minõségi oktatásról, az új
adatvédelmi törvény (GDPR) témájáról. A résztvevõk az igazsá-
gos átmenet nyomon követése témában, elõadást hallgattak meg
az EU Bizottság prezentálásában, melyben két területre tért ki: 

1. Milyen kompetenciákra lesz szükség a villamosenergia-ipar-
ban?

2. Milyen felkészültséggel rendelkezünk és milyen képzésre lesz
szükségünk a jövõben?

Vizsgálat céljából 11 országot választottak ki, jellemzõen azok kö-
zül, ahol a villamosenergia-iparban már valamilyen formában zaj-
lanak az oktatások és képzések. A vizsgálatok kitérnek a digital-
izáció hatásaira is. Szeptemberben az egész vizsgálati anyag át-
adásra kerülhet, így várhatóan már a klíma változás jegyében szer-
vezendõ találkozón, San Franciscóban szóba kerülhetnek a meg-
állapítások, ahol meghívottak lesznek a szakszervezetek is. A témá-
hoz igazodóan – az egyik elõadásban – az igazságos átmenetrõl is
szó fog esni. A PSI-EPSU-nak és az industriAll Globalnak együtt kell
dolgoznia e témában. A COP 24 Katowicében lesz.

EPSU – PSI Közép Európa és 
Nyugat Balkán plenáris ülése
Szarajevó (Bosznia Hercegovina), 2018. 06. 26.

A nõi szeminárium fõ témája: „Az EPSU nõi konferencia és a CEWB (Közép-Kelet Eu-
rópa Nyugat Balkán) tagországainak aktuális helyzete kérdései, eredményei”

A plenáris ülésen Richard Pond beszélt Angliai egyetemekrõl, ahol ma már több nõi
orvos végez, mint férfi. A résztvevõk elfogadták a prágai nõi konferencia álláspontjait,
melyek a következõk:

– Gazdasági függetlenség a nõk és férfiak között
– Egyenlõ munkáért egyenlõ fizetés
– Egyenlõ döntési jog
– Nemektõl független választási vezetési rendszerek
– Szolidaritás és csatlakozás az EU nemi egyenlõség programjához

Jan Willem Goudriaan a témához igazodóan beszélt arról, hogy Spanyolországban egy
nagy sztrájk volt Nõk napján, nõi munkavállalói területen. Célja a nõkkel szembeni at-
rocitásokkal kapcsolatos konvenció felvállalása.
Az EPSU prioritások között említette, az EPSU kongresszusára való felkészülést, mely-
re 2019. júniusában, Dublinban kerül sor. A kongresszus témái között továbbra is
szerepet kap az ivóvíz direktíva, az ivóvízhez való jog. 
Az EVDSZ már a kezdetek óta szerepet vállalt több emberi jogi kérdésben, így vízhez
való jog témájában is. Kezdeményezéseink kitérnek energiához való jog kérdéseire, és
az energia-szegénység elleni harc vonatkozásában induló kampányban is számíthatnak
ránk szövetségeseink. Reményeink szerint ezekben a témákban készült direktívából
is törvény lesz egyszer.

Téglás József
EVDSZ Elnökhelyettes
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Az utóbbi idõben az Európai Unió is el-
ismerte a szociális partnerek kapacitás-
építésével, a szociális párbeszéd erõsí-
tésével és a kollektív tárgyalásokkal kap-
csolatos fellépések megerõsítésének és
kiterjesztésének szükségességét. A té-
máról az Európai Szakszervezeti Szö-
vetség 2018. július 5-én és 6-án konfe-
renciát tartott.

A szociális párbeszéd új kezdetérõl szóló négyoldalú európai megállapodás hangsúlyoz-
za a nemzeti szociális partnerek kapacitásépítésének fontosságát, valamint az ágazat-
közi és az ágazati szociális párbeszéd elõmozdításának elkötelezettségét minden 
szinten. A szociális jogok európai pillére is a kollektív szerzõdések tárgyalására és 
megkötésére ösztönöz.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) – amelynek a LIGA Szakszervezetek is
aktív tagja – több tevékenységet is végez annak érdekében, hogy segítse, támogassa az
országos szintû tagszervezeteinek kapacitásépítését. Az ESZSZ azt is fontosnak tartja,
hogy az ágazati tárgyalások rendszere az összes európai országban mûködjön, mivel
az ágazati szint az, amely hatékonyan biztosítaná a munkavállalók jobb védelmét, a 
bérek növekedését, az elõállított vagyon igazságos(abb) újraelosztását stb.

A probléma, hogy a legtöbb EU-országban a kollektív szerzõdések által lefedett mun-
kavállalók számának csökkenését mutatják a statisztikai adatok az elmúlt 30 évben. 
A helyzet nem ugyanaz minden országban természetesen. Az OECD 2017-es Foglalkoz-
tatási Körképe szerint hagyományosan magas és a csökkenés esetére is viszonylag ma-
gas maradt a kollektív szerzõdések által lefedett munkavállalók száma az északi orszá-
gokban és azokban az államokban, ahol az un. Ghent rendszer (a szociális partnerek -
szakszervezetek aktív részt vállalnak a szociális ellátórendszer mûködtetésében) mû-
ködik. Sajnos a kelet – közép európai és késõbb csatlakozott országok ennek a mezõny-
nek is a legvégén kullognak. Magyarországon csökkenõ a tendencia, jelenleg kb. 30 %
körül mozgunk.

Mindezt talán nem kell bõvebben magyarázni – magasabb kollektív szerzõdési
lefedettség magasabb bért és jobb munkafeltételeket biztosít. Európán belül na-
gyon eltérõek a rendszerek, mások a kollektív tárgyalások meghatározó szintjei, más a
koordináció foka. Nem azonos a társadalmi partnerek – munkaadók és munkavállalók
– tagsága, szervezettsége vagy érdekérvényesítõ képessége. Nem mindegy az sem,
hogy mekkora szerepet vállal az állam, mennyire avatkozik be a folyamatokba, jogi 
szabályozással vagy egyéb úton.

Az ESZSZ tudatában van a nemzeti rendszerek különbözésének, és annak is, hogy
többek között ezért sem létezik minden ország számára egyformán mûködõ megol-
dás. Ugyanakkor hisz abban, hogy tapasztalatcserével, egymástól való tanulással elõse-
gítheti a kollektív tárgyalások és megegyezések számának növelését a partnerek (tag-
szervezetek) kapacitásbõvítésének támogatása által. A projektjeit is ennek megfelelõ-
en tervezi, és technikai segítségnyújtást kínál azoknak az országos szintû tagszerveze-
teknek, ahol erre igény van.

Az ESZSZ a fentiekbõl kifolyólag koordinálja azt a projektet, amely elsõdleges
célja az ágazati kollektív tárgyalások és szerzõdések rendszerének erõsítése
elsõsorban azokban az országokban, ahol ez a rendszer gyenge. A projekt 2018-ban
indult, az érdeklõdõ szakszervezeteknek (konföderációknak) a bevonásával. A projekt

tevékenységei nem merülnek ki jó gyakorlatokat kicserélõ és tanulást segítõ 
workshopokban és konferenciákban, de konkrét cselekvési terv kidolgozására is sor
kerül annak igénye esetén.

Ennek a projektnek volt az egyik elsõ állomása a 2018. július 5-én és 6-án,
az olaszországi Montepulcianóban tartott 2 napos konferencia. A konferenci-
án hozzávetõlegesen 20 résztvevõ volt jelen, többek között svéd, norvég, belga, román,
lengyel és magyar szakszervezetek képviseltették magukat tisztségviselõik vagy szak-
értõik által. Az amerikai szakszervezetek egy ernyõszervezetének képviselõje is jelen
volt. A 2 napos esemény elég intenzívre sikerült. Felszólalt Esther Lynch, az ESZSZ 
kollektív tárgyalásokért (is) felelõs szövetségi titkára, Marco Cilento, a területért 
felelõs ESZSZ tanácsadó, akik az ESZSZ fentebb ismertetett céljairól beszéltek.

Az ágazati kollektív szerzõdések és általában az ágazati szint megerõsítésére tett erõ-
feszítéseiket mutatta be két nagy ágazati Európai gyûjtõszervezet képviselõje is. 
Luc Triangle az IndustriAll (több ágazatot is magába foglaló globális szakszervezet)
elnöke azt fejtette ki, hogy a kollektív tárgyalás egy jó eszköz, ha azok megfelelõen ko-
ordináltak. Erre jó példának hozta fel a multinacionális vállalatok esetében a transzna-
cionális megállapodásokat (TNCAs). Szervezési stratégiájukról és több dolgot mondott
el, és kiemelte, hogy az országos ágazati szakszervezeteknek jó dolog európai szintû szak-
szervezethez is tartozni. A szervezési stratégia kapcsán megemlítette, hogy nyomást
kell gyakorolni a multinacionális vállalatokra (nem elfogadható például. hogy egy vál-
lalatnak van szakszervezete az egyik országban, a másikban pedig nincs), segíteni kell
a kapacitásépítést (bár kevés pénz áll rendelkezésre, de azt elsõsorban tagok szerve-
zésre kellene fordítani.) Ennek érdekében kifejezetten európai vállalatokat is megcé-
loznak.

Oliver Roething az UNIEuropa (szolgáltatási szektorban aktív, 7 millió fõt képvi-
sel) regionális igazgatója szintén a szervezete szervezési és kapacitásépítési stratégiá-
járól beszélt. A szervezet próbál jogi és politikai szinten is fellépni, de alapvetõen õk is
a szervezésben látják a fejlõdés kulcsát. Elsõsorban a vállalati szintet tekintik meghatá-
rozónak, erõsítendõnek, mert az alapozza meg az erõs ágazatot. Kifejezetten fontos-
nak tartja ezt a közép-kelet európai országokban, Lengyelországot, Csehországot és Ma-
gyarországot emelte ki hozzászólásában.

Ezek után a nagyobbik bolgár szakszervezeti konföderáció, a CITUB elnökének,
Plamen Dimitrovnak a hozzászólása egy kisebb fajta kontrasztot jelentett. Õ kifejtette,
hogy bár Bulgáriában sor került kapacitásépítésre az elmúlt 10 év során, projektek, kép-
zések, szervezési tevékenység és kampányok formájában, de ha nincs politikai támo-
gatás mögöttük, a szervezõk eredménytelen munkát tudnak csak végezni. Ugyanakkor
a szakszervezetekrõl a társadalomban élõ képet is szükséges lenne megváltoztatni.

A felkért hozzászólásokat követõen kis létszámú, országtól függetlenül vegyes részt-
vevõjû munkacsoportokra került sor. Ezeknek az eredményét a résztvevõk a konferen-
cia végén osztották meg egymással, amelynek a lényege, hogy több problémával is szem-
besülnek a szakszervezetek, akik fejlõdni szeretnének e téren. Ezek közül a legfonto-
sabb a szervezettség alacsony vagy csökkenõ szintje, a vállalati szintû kollektív tárgya-
lások koordinációjának hiánya, a jogi szabályozás problémái, a kollektív tárgyalásoknál
az információhiány, de említésre kerültek olyan tényezõk is, mint a munkáltatói oldal
vagy akarat hiánya és a munkaerõhiány.

A projekt következõ workshopjaira várhatólag Rigában és Bukarestben kerül sor az
õsz folyamán.

Kelemen Melinda teljes, részletes beszámolója 
a fenti címmel a www.liganet.hu oldalon olvasható

Az eredményesebb ágazati tárgyalásokért

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉK
A következõ programok:

181. 2018. szeptember 10.
Cserháti András: Kis moduláris atomerõmûvek

182. 2018. október 8.
Hárfás Zsolt: A követendõ európai példa Paks II.

Errõl szóltak az elõzõ hónapok elõadásai:

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

 Az idõjárásfüggõ erõmûvek üzembelépése következtében
kialakuló alacsony piaci árak nem fedezik a hagyományos
erõmûvek állandó költségeit.

 A meglévõ források rendszerben tartását, új források létesí-
tését az energiapiacokon jelenleg elérhetõ árbevételek nem
tudják garantálni. 

 A minden tagállamnak fel kell készülni saját nemzetgazda-
sága biztonságos villamosenergia-ellátásának garantálására, még ha ez liberalizált pi-
aci körülmények között nemzeti alapon lehetetlennek is tûnik.

 A hazai teljesítménymérleg esetenként már most is hiányos. Kritikus körülmények
egybeesése esetén már a közeljövõben is sérülhet az ellátásbiztonság.

 A Paks II. létesítésével a hazai ellátás biztonsági kockázatok csökkennek, de az idõ-
járásfüggõ megújuló erõmûvek sztochasztikusan változó termelésének kompenzá-
lására, rendszerszabályozás támogatására, üzemzavari helyzetek kezelésére gyorsan
indítható, rugalmas egységek üzembe helyezést megelõzõ létesítésére van szükség. 

 Ami biztos: klímabarát megoldás › alapvetõen megújuló-és atom-
erõmûre alapozott villamosenergia-termelés + energiatárolás.

180. 2018. június 11.
Kimpián Aladár: Mexikó és USA villamosenergia-rendszerei

Kimpián Aladár hatalmas munkával megalapozott szakszerû elõadásai a
világ távoli országaiba visznek el bennünket. Nemcsak szakmai alkotá-
sokat ismerünk meg, de betekintést kapunk a bemutatott ország törté-
nelmébe és kultúrájába is. Ebbe a háttérbe illeszkednek a szakmai kérdé-
sek. Ez az elõadás Mexikót, majd az Egyesült Államokat mutatta be 105
dia vetítésével. A sorozat november 2-én Kanada és Alaszka villamos-
energia-rendszereinek ismertetésével folytatódik.

Mexikó: El Castillo temploma                                       Az energiahordozók összetétele az USA villanytermelésében

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

minden hónapmásodik hétfõjén.
Bp. V. Veres Pálné u. 10. sz. I. em. 

Információ:
Tel./Fax: 225-8780, 

Mobil: 30/ 41 52 072. 
E-mail: info@enpol2000.hu

Honlap: www.enpol2000.hu
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Kedvezményes vásárlási 
lehetõség a Praktiker 

valamennyi magyarországi
áruházában

az EVDSZ tagjai részére.
A következõ hónapokban 
az alábbi napokon tudnak 

áruházainkban 10%-os 
kedvezménnyel vásárolni:

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

szereplõ, illetve az akciós termékekre.

Augusztus 9, 10, 11, 12.
Szeptember 13, 14, 15, 16.

Október 11, 12, 13, 14.

25%
kedvezmény 

EVDSZ

tagoknak!

Részletek: www.vd.hu/Tagkártya/Fõvárosi Nagycirkusz
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Az EVDSZ 2018. június 23-án nagy sikerrel ren-
dezte meg a III. nemzetközi FOCI kupát.

A helyszín ezúttal a szigethalmi ifjúsági élménytábor 
pályája volt. A szomszédságában lévõ Emese parkban
megrendezett EVDSZ családi napnak is köszönhetõen,
nézõkben sem volt hiány. 

A tornán 4 csapat vett részt. A vendég belarusz csapat
mellett, az MVM DSZ, a MÉSZ és a PADOSZ csapatai. 
A verseny díszvendége Vladimir Diklov úr volt, aki a 
Belarusz Országos Energia-ipari Szakszervezet elnöke.

A csapatok a hagyományoknak megfelelõen egy labdát
kaptak ajándékba, amit azonnal fel is tudtak avatni a mér-
kõzéseken.

Dr. Szilágyi József elnök úr ünnepélyes megnyitója
után azonnal megkezdõdtek a küzdelmek. A játékot kör-
mérkõzéses rendszerben 2*15 perces játékidõvel ren-
deztük meg. Így 6 mérkõzést láthatott a nagyérdemû kö-
zönség. A pálya méretének köszönhetõen (kisebb volt,
mint a normálméretû kézilabda pálya), nagyon sok gól
esett (41), ami mint tudjuk a játék sava-borsa. Az idõjá-
rás is kegyes volt hozzánk, imáink meghallgatásra kerül-
tek, így a felhõs idõ ellenére elkerült bennünket az esõ.

A vendég belarusz csapat hengerelt az elsõ mérkõzé-
sen, pedig az ellenfelük a tavalyi gyõztes PADOSZ csapa-
ta volt. Látszott rajtuk, hogy nagyon felkészülten érkez-
tek, összeszokott csapat benyomását keltették. Pestiesen
szólva, jól rúgták a bõrt. Már ekkor láttuk rajtuk, hogy 
bizony GYÕZNI jöttek, csupa nagybetûvel írva.

A hazai csapatok külön versenyének is nagy volt a tétje,
hiszen a legjobban teljesítõ magyar csapat 2019-ben utaz-
hat belarusziába, és részt vehet a megrendezésre kerülõ Be-
larusz kupán. Ennek megfelelõen öldöklõ küzdelem kez-
dõdött a legjobb magyar csapat cím megszerzéséért. 

Mint tudjuk 2017-ben a Belarusz tornán az EVDSZ-t a 
PADOSZ csapata képviselte. Szépen helyt álltak a harma-
dik hely megszerzésével, és rengeteg élménnyel lettek gaz-
dagabbak. Így a céljuk nem lehetett más, mint az ismétlés.

A belarusz csapat, ha kissé fáradtabban is, de töretle-
nül haladt a verseny megnyerésének irányába, sorra nyer-
ték meg mérkõzéseiket, így nem csoda, hogy a végén Õk
végeztek az élen.

A PADOSZ csapatát az elsõ mérkõzésen elszenvedett
vereség, felébresztette Csipkerózsika álmából, és a kö-
vetkezõ mérkõzéseken koncentráltabban, tudatosabban
játszva, hozták a meccseiket. Persze ehhez még kellett
Harmath Peti nagyszerû kapusteljesítménye is. 

A mutatott játék alapján megérdemelték a második 
helyezést és ezzel kivívták a jogot a 2019. évi Belarusz 
tornán való indulásra. A MÉSZ csapata érte el a harmadik,
Az MVM DSZ csapata pedig a negyedik helyezést.

Az eredménytõl függetlenül gratulálunk valamennyi
résztvevõ csapatnak a sportszerû és magas színvonalú 
játékhoz. Szép volt fiúk! Az MLSZ-tõl delegált játékvezetõ-
rõl is essen néhány szó. Ténykedése szinte láthatatlan
volt, ami megítélésem szerint a lehetõ legjobb értékelést
jelenti. 

Ezúton köszönöm meg a lebonyolításban résztvevõk
munkáját, amivel nagyban hozzájárultak a sikeres rende-
zéshez.

A verseny eredménye:
1. Belarusz csapat
2. PADOSZ csapat
3. MÉSZ csapat
4. MVM DSZ csapat

A gólkirályi címet Vitali Panasiuk sporttárs (Belarusz)
szerezte meg, 6 góllal.

A legjobb kapus címet Harmath Péter sporttárs kapta
(PADOSZ).

A 29. Villamosenergia-ipari asztalite-
nisz találkozó Budapest-Csömörön
került megrendezésre a MVM NET
Távközlési Szolgáltató Zrt. szervezé-
sében, 2018. június 8–10. között.

A résztvevõk elszállásolása Budapesten, a
Váci Mihály Kollégiumban történt, so-
kunkban kellemes emlékeket idézett fel
az egykori kollégista éveinkbõl. Ide érkez-
tek a társaságok játékosai péntek délután,
itt történt a regisztráció, valamint itt ke-
rült lebonyolításra a csapatvezetõi érte-
kezlet is. Az étkezések közül a péntek 
esti vacsorát és a reggeliket szintén itt 
fogyasztottuk el, gyors kiszolgálás mellett.

A verseny elõtti szokásos technikai érte-
kezlet gördülékenyen, jó hangulatban zajlott.

A versenynek a csömöri sportcsarnok
adott otthont, 16 asztalon folytak a küzdel-
mek, tökéletes helyszínnek bizonyult. A
szervezõk a csarnok mellett felállított sá-
torban biztosították a verseny közbeni el-
látást, rendelkezésre állt palackozott ás-
ványvíz, gyümölcsök, energia szeletek, va-
lamint limonádé, utóbbi kifejezetten fris-
sítõ volt. A rendkívül ízletes ebédek is itt
kerültek kiosztásra, elfogyasztásuk pedig

– szombati napon – a verseny megszakí-
tása nélkül történt.

A versenyzõk 15 versenyszámban 
mérték össze tudásukat egy, az elõzõ évi
találkozóhoz képest módosított játékrend-
szer alapján. Az újítás ellenére a lebonyo-
lítás rendben zajlott, köszönhetõen a két
kitûnõ versenybírónak: Gulyás Vince és
Márki Ernõ uraknak, akik kimagasló 
tudásukkal biztosították a Találkozó 
gördülékeny lebonyolítását!

Vasárnap 14.00 órára fejezõdött be a
verseny. A szervezõk felkészültségét bizo-
nyította, hogy semmit sem kellett várni
az eredményhirdetésre, az utolsó mérkõ-
zés befejezése után azonnal kezdõdhetett! 

A gyõztesek és helyezettek nagyon
szép kupákat kaptak, 2 különdíj is gazdá-
ra talált, a legfiatalabb Márkus Balázs EED
Gyõri EVSK, a legidõsebb Korodi Mihály
MVM SE. személyében.

A Mi vagyunk a legjobbak Vándorku-
pát kis és középvállalati kategóriában a
MAVIR Zrt., nagyvállalati kategóriában az
MVM Paksi Atomerõmû Zrt. nyerte.

A szombat esti gálavacsora a Kis Tirol
Fogadóban zajlott. Oda és vissza is busz-
szal szállítottak minket. Jól megszervezett,
bõséges ételválasztékkal, kellemes zené-
vel, jó hangulatban tölthettük el az estét.
Itt kerültek átadásra a csapatversenyek
serlegei, ez nagymértékben hozzájárult a
vasárnapi szigorú menetrend tartásához.

Összességében a 29. Villamosenergia-
ipari asztalitenisz találkozó nagyon jó han-
gulatban, nagyon jó mérkõzésekkel, és
profi szervezéssel párosulva zajlott le! 
A versenyszabályzat módosításai elõnyö-
sen befolyásolták a találkozó színvonalát,
az elért eredmények szélesebb körben 
való elismerése beváltotta a hozzáfûzött
reményeket. Szabó József

Villamosenergia-ipari Asztalitenisz
Sportági Bizottság

AA  bbeellaarruusszzookk  jjöötttteekk,,   llááttttaakk,,   ggyyõõzztteekk!!

Íme, a gyõztes Belarusz csapat, akik az elsõ
helyért járó serleg mellett a vándorkupa bol-
dog tulajdonosai is lettek, igaz csak egy évre.
Barátságuk jeléül engem is meginvitáltak a
gyõztes csapatról készült fotóhoz.

Káplár Sándor
EVDSZ III. Focikupa rendezõ

AA  2299..  VVIILLLLAAMMOOSSEENNEERRGGIIAA--IIPPAARRII  AASSZZTTAALLIITTEENNIISSZZ  TTAALLÁÁLLKKOOZZÓÓ

BEKÜLDÖTT FOTÓK

MÉSZ

MVMDSZ

PADOSZ

BEKÜLDÖTT FOTÓK
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Ha azt mondjuk, a 2018. évi VOTT 
Szegeden volt, akkor az olvasónak
nem marad kétsége afelõl, hogy
ezen a helyszínen újfent lehetett
emlékezetes találkozót rendezni. 

Így gondolhatta elõzetesen az a 260 je-
lentkezõ is, akik 130 kétfõs csapatba ren-
dezõdve kívánták megméretni magukat
a városismereti versenyen. Soha ilyen
sokan eddig nem versenyeztek a város-
ban. A statisztikai tényekhez az is hozzá-
tartozik, hogy a városi versenyben részt-
vevõk túlsúlyát az is segítette, hogy a
másik oldalon soha ilyen kevesen nem
versengtek a tájfutásban és a terepi 
tájékozódási túraversenyben, a klasszi-
kus természetjárás-versenyekben. 

Idõrendi sorrendben haladva elõ-
ször, szokásosan pénteken a tájfutás és
a senior kategória versenyei zajlottak,
szegedi helyszínen, a Holt-Maros part-
ján, családias hangulatban: 44 és 13 fõ
részvételével. Az összes többi résztvevõ
a város utcáit rótta a verseny esti hiva-
talos megnyitója elõtt. Az esti rendezvé-
nyek helyszínéül az egyetem új épüle-
tét választották a rendezõk. A pénteki
megnyitón a köszöntõk után egy kis
stand-up comedy következett. A belvá-
rosból a túlparti szállásra buszok szállí-
tották a versenyzõket, de a mintegy
másfél kilométeres távon akadtak a
gyalogos megoldást választók is — az
esõ ellenére. 

A VOTT-on a szombat a nagyverse-
nyek ideje. A városi versenyrõl már a
bevezetõben volt szó: sokan vettek
részt a megszokottnál több helyszíni 
válasszal tervezett versenyben, aminek
a jól felkészültek, elõtanulmányokat
folytatók kevésbé örültek, az általános
közérzetre viszont jó hatással volt. A
verseny során készült fotók alapján
egyes csapatok közötti együttmûködé-
seket idén sem sikerült teljes mérték-
ben kizárni, ami a létszám miatt persze
még nagyobb kihívás lehetett a rende-
zõknek. Kis esõ is gondoskodott az 
emlékezetessé tételrõl, bár a verseny-
zõk ezt nem igényelték, hiszen a tömér-
dek látnivaló és változatos feladat is 
elegendõ lett volna. Szóval Szeged és a
rendezõk nem okoztak csalódást.  

Mindeközben a terepi verseny Ruzsán
zajlott, szintén remek szervezésben. A
rendezõk azt találták ki, hogy az ebéd is a

helyszínen, rögtön a beérkezést követõ-
en felszolgálásra kerüljön, amiben a tele-
pülés vezetése is partner volt. A 47 db
négyfõs csapat, vagyis 188 sportoló per-
sze nem ez miatt, hanem a rendezõk te-
repi „teljesítménye” alapján ítélte kiváló-
nak a tájékozódási túraversenyt — rögtön
a beérkezést követõen, függetlenül a csa-
pata teljesítményétõl. A verseny a VOTT-
ok jó hagyományai szerinti sportszakma-
ilag is jó verseny volt, a 30 ellenõrzõ pont-
nak megfelelõen sok feladattal, sok té-
vesztési lehetõséggel, változatos tereppel.  

Hogy szombaton délután ki mit csi-
nált szabadidõs kiegészítõ program-
ként, az maradjon az érdekeltek titka,
mindenesetre este újra összegyûlt a 
csapat bulizni, vacsorázni, az eredmé-
nyeknek örülni, és azon izgulni, tervez-
getni, hol lesz a következõ évi VOTT.
Mert a közel 500 természetbarát spor-
tolót a szegedi VOTT is megerõsítette
abban, hogy jó évente összejönni, az
iparági „kollégákkal” találkozni, beszél-
getni, versenyezni. Jakab Albert

TSB elnök
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