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ELKEZDTE A MUNKÁT AZ EVDSZ ÚJJÁALAKULT
ELNÖKSÉGE ÉS SZÖVETSÉGI VEZETÕSÉGE
Továbbiakban, megtárgyaltuk az Országos Sztrájkelõkészítõ és Demonstrációszervezõ Bizottság (OSZD)
munkáját. Az SZV egyetértett az Országos Sztrájkelõkészítõ és Demonstrációszervezõ Bizottság (OSZD)
által megfogalmazott négy szakszervezeti követeléssel. Az OSZD munkájáról ezen Forró Drótban
külön cikkben számolunk be.

Az EVDSZ Tisztújító Taggyûlést követõen, 2018. december 18-án 9 órától tartottuk az elsõ Elnökségi, majd az elsõ
Szövetségi Vezetõségi ülést, Budapesten.
A határozatképesség megállapítását követõen, a résztvevõk a munkát a megelõzõ ülések
emlékeztetõinek elfogadásával kezdték meg.
A Szövetségi Vezetõség döntött arról, hogy
ülésein a levezetõ elnöki feladatokat továbbra
is Téglás József VD-DUVISZ elnök, az EVDSZ
elnökhelyettese lássa el. Az SZV egyetértett
abban is, hogy Németh Lajos ESZ. elnök lássa
el továbbra is – 2019. december 31-ig – az
EVDSZ tisztségviselõi tekintetében az operatív munkáltatói jogkört.

Az SZV egyetértett a LIGA Szakszervezetek elnökségének határozatában, az OSZD-ben való részvétel
feltételei tekintetében megfogalmazottakkal:
– A bizottság tevékenysége legyen pártpolitikától
mentes.
– A bizottság munkájában kizárólag szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek vegyenek részt.
– Az OSZD rendezvényei szakszervezeti szervezésûek legyenek, azok kizárólag szakszervezeti célok
mentén szervezõdjenek, azokon pártpolitikai
célok ne kerüljenek megfogalmazásra.
– Az OSZD nyomásgyakorló akciók célja - a szakszervezetek által megfogalmazott munkavállalói
igények érvényesítése érdekében - a szükséges
tárgyalások elõmozdítása és sikeres lebonyolítása legyen.
Az EVDSZ számára ugyanakkor elfogadható, ha
civil szervezetek is tagjai az OSZD-nak.
A SZV arról is döntött, hogy felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy operatív döntéseket hozzon a szövetség
egy-egy demonstráción történõ részvételérõl, továb-

Az Elnökségi ülés ajánlásainak ismeretében és az országos bérajánlás várható sarokpontjainak (8-8-8%-os) elfogadását feltételezve, az SZV megfogalmazta 2019.
évi ágazati bérmegállapodás irányelveit.
A SZV döntött arról is, hogy az EVDSZ apparátusa számára biztosított béren kívüli juttatás rendszerének
kialakítása során, törekedni kell – az EVDSZ költségviselõ képességét szem elõtt tartva - a munkavállalói
juttatások nettó értéken történõ megõrzésére és,
hogy a juttatási rendszer az MVM csoport juttatási
rendszeréhez igazodjon.
Jelenlévõk, tárgyalták a LIGA Elnökének demonstrációkkal kapcsolatos nyilatkozatait, a béren kívüli juttatások megadóztatásával és az ún. rabszolgatörvénnyel
kapcsolatos demonstrációkról készített írásos és képi
anyagok LIGA honlapján történõ megjelentetését.
Az SZV elfogadhatatlannak tartja az ún. rabszolgatörvénnyel kapcsolatos kormányzati kommunikációt, felhatalmazta az EVDSZ elnökét, hogy vegyen részt a
béren kívüli juttatások megadóztatásával és az ún.
rabszolgatörvénnyel kapcsolatos szakszervezeti
egyeztetéseken az említett törvények visszavonása érdekében és felhatalmazta az EVDSZ Elnökségét, hogy
hozzon operatív döntéseket a szakszervezeti
demonstrációkon való részvétellel kapcsolatban.
Egyebekben az EVDSZ elnöke tájékoztatta a Szövetségi Vezetõség tagjait, hogy
 a GINOP pályázat megvalósításához lehívott elõleg megérkezett és folyamatban van a megvalósítás, valamint a vállalt kiadványok elkészítése.
 részt vett a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség Kongresszusán.
Az EVDSZ ez évi elsõ Elnökségi és Szövetségi
Vezetõségi ülését 2019. január 15-én tartotta.
A határozatképesség megállapítását követõen, a résztvevõk a munkát az elõzõ évi emlékeztetõk elfogadásával kezdték meg.

Elsõként az Elnökség a 2019. évi ágazati bér- és szociális megállapodásról egyeztetett és a vitaanyagot a
javaslataival kiegészítve vitte a Szövetségi Vezetõség
elé. Az SZV a munkáltatóval folytatandó bértárgyalási
javaslatokat megismerte, a megállapodás tervezetet
megtárgyalta, majd az ülésen elhangzottakkal együtt
elfogadta..
A Szövetségi Vezetõség megtárgyalta és elfogadta az
EVDSZ 2019. évi munkaprogramját és rendezvénytervét is.
A testületek tagjai részletesen értékelték az EVDSZ
részvételét a demonstrációkon és elemezték a tüntetések tapasztalatait. Egyetértettünk abban, hogy az
EVDSZ mindeddig a VII. (Tisztújító) Taggyûlésén
elfogadott Állásfoglalásban rögzítetteknek és a Szövetségi Vezetõségi döntéseinek megfelelõen végezte a
béren kívüli juttatások megadóztatását, valamint az
ún. „rabszolgatörvényt” érintõ érdekvédelmi tevékenységét. Az SZV megerõsítette az EVDSZ VII.
(Tisztújító) Taggyûlésén elfogadott, 2019. január 3-án
aktualizált Állásfoglalásban rögzítetteket.

bá azt is elfogadta, hogy országos sztrájkbizottság
megalakulása esetén az EVDSZ is csatlakozzon a bizottsághoz.
Arról is döntöttek a résztvevõk, hogy az EVDSZ csatlakozik az OSZD által kezdeményezett, a 2019. január
18-19 napokon tartandó rendezvényekhez és erre tekintettel az EVDSZ is kiad egy saját felhívást a rendezvényeken való részvétel érdekében.
Napirenden volt még a LIGA Szakszervezeti konföderáció munkájának, szerepének és kommunikációjának
értékelése az elmúlt idõszak eseményeinek tükrében,
valamint tájékoztatást kaptak a jelenlévõk a GINOP pályázattal kapcsolatos aktualitásokról, a nemzetközi
ügyekrõl és az EPSU fõtitkár látogatásáról, melyrõl
ugyancsak részletesebb tájékoztatás olvasható a Forró
Drótban és honlapunkon a www.vd.hu-n.
a jegyzõkönyvek alapján készítette:
Téglás József
EVDSZ Elnökhelyettes, VD-DUVISZ Elnök
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EVDSZ Alapvetõ programpontjai (2018-2023)
Elfogadva az EVDSZ VII. Tisztújító
Taggyûlésén, 2018. november 30-án
Mottó: „Csak erõs érdekérvényesítõ képességgel rendelkezõ vállalati szakszervezetekkel
lehet erõs az ágazati szakszervezet, ugyanakkor minél erõsebb az ágazati szakszervezet,
annál hatékonyabb lehet a vállalati szakszervezeti munka, az érdekképviselet, az érdekvédelem, az érdekérvényesítés!”
Az EVDSZ Küldetése
„Az EVDSZ olyan szervezet, amelynek
alapvetõ célja a szakszervezeti tagság érdekeinek hatékony képviselete, védelme
és érvényesítése döntõen a villamosenergia-ipar területén.”
A küldetés teljesítése érdekében az EVDSZ az alábbi Alapvetõ programpontokat határozza meg,
amelyek sorrendje prioritási sorrendet is jelent:

Az EVDSZ Alapvetõ
programpontjai (2018-2023)
1. Az EVDSZ a szakszervezeti tagság alágazati

érdekképviseletének, érdekvédelmének, érdekérvényesítésének alapvetõ feltételének tekinti az alágazati szociális párbeszéd, a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) mûköd/tet/ését, az alágazati munkáltatói érdekképviseleti szervezet, a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkáltatói Szövetségének létét. Alapvetõ cél ezek fenntartása.
2. Az EVDSZ a szakszervezeti tagság alágazati érdekképviseletének, érdekvédelmének, érdekérvényesítésének alapvetõ értékeként tekint a Villamosenergia-ipari Alágazati Kollektív Szerzõdésre (VKSZ) és annak kiterjesztésére. Ugyancsak alapvetõ érték az éves bérmegállapodások VKSZ-ben rögzített rendszere és
a kedvezményes villamosenergia-vásárlás és
annak rendeletben való rögzítettsége. Alapvetõ cél ezek fenntartása és lehetõség szerint a
tagság érdekei szerint a feltételek javítása.

3. Az EVDSZ alapvetõ célként határozza meg
a Munka Törvénykönyvének a tagság érdekeinek megfelelõ módosítását, különös tekintettel a köztulajdonra vonatkozó diszkriminatív
rendelkezések megszüntetésének elérését, a
sztrájktörvény módosítását, a rugalmas nyugdíjrendszer kialakítását, a korhatár elõtti ellátás lehetõségének biztosítását, a nyugdíjkorhatár további emelésének megakadályozását.
4. Az EVDSZ alapvetõ célként határozza meg
továbbá, hogy a a tagság érdekében a villamosenergia-iparban tevékenységet végzõ munkáltatók TEAOR besorolása 35.1 legyen. Az érdekképviseleti munkánk során vizsgálni kell a villamosenergia-ipar tulajdonosi strukturális változásait és érdekérvényesítési tevékenységünket ezekhez a változásokhoz fokozatosan igazítani kell.
5. Az EVDSZ alapvetõ célként határozza meg a
tagság érdekében azt is, hogy mindazon alapítványokban, pénztárakban, ahol az EVDSZ alapító volt a szakszervezeti tagság érdekei érvényesüljenek a megválasztott képviselõk útján.
6. Az is az EVDSZ alapvetõ célja, hogy mûködési feltételei rövid-, közép- és hosszú távon is
biztosítottak legyenek, a gazdálkodása egyensúlyba legyen. Lehetõség szerint a szövetségi
mûködést elõsegítõ pályázati forrásokat is be
kell vonni a célok teljesülése érdekében.
Az alapvetõ célok megvalósulása érdekében további programpontok kerültek meghatározásra.
7. Vizsgálni kell az új tagok felvételének lehetõségét mind ágazati, mind helyi szinten, valamint a fúzió lehetõségét. A hatékony tagszervezés módszereit minél szélesebb körben meg
kell ismertetni, a szakszervezeti szolgáltatásokkal a szakszervezeteket vonzóvá kell tenni, illetve a fiatalokkal meg kell ismertetni a szakszervezeti munkát és el kell fogadtatni a szakszervezeti tagság szükségességét.
8. Az alapvetõ célok megvalósulása érdekében biztosítani kell, hogy a tagszakszervezetek
tevékenységének koordinálása mellett a társa-

ságcsoport szinten jelentkezõ érdekek is megjelenjenek az EVDSZ mûködése során.
9. Az alapvetõ célok megvalósulásának elõsegítése és a tagok érdekeinek érvényesülése
érdekében az EVDSZ továbbra is fenntartja
tagságát a globális és az európai szakszervezeti szövetségekben, a PSI-ban az EPSU-ban és
az IndustriAll-ban és lehetõség szerint részt
vesz az Európai Villamosenergia-ipari Szociális Párbeszéd Bizottságban. Fejleszti együttmûködését a V4 országok valamint Szlovénia
villamosenergia-iparban mûködõ szakszervezeteivel. Kétoldalú kapcsolatokat épít ki és
ápol mindazon, a villamos-energia területén
mûködõ szakszervezettel, akikkel a kapcsolat
fenntartása segíti az ágazati célok megvalósulását vagy bármely tagszakszervezet számára
fontossággal bír a tagok érdekeinek érvényesülése miatt.

10. Az alapvetõ célok megvalósulásának elõ-

segítése érdekében az EVDSZ továbbra is fenntartja, illetve erõsíti kapcsolatrendszerét a villamosenergia-ipar irányítását ellátó illetve a
munka világát felügyelõ kormányzati szervekkel. Aktívan és kezdeményezõen részt vesz a
Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórum (KVKF) munkájában. Az EVDSZ a munka világát és az energia szektort érintõ jogszabályok megalkotását, módosítását befolyásolni kívánja.
11. Az alapvetõ célok megvalósulásának elõsegítése érdekében az EVDSZ továbbra is fenntartja, illetve erõsíti kapcsolatrendszerét az országgyûlésben mandátumot szerzett pártokkal.

12. Az alapvetõ célok megvalósulásának elõ-

segítése érdekében az EVDSZ, a LIGA Szakszervezetek tagjaként aktívan befolyásolja a
konföderáció céljainak kitûzését és szakszervezeti tevékenységét.
13. Az alapvetõ célok megvalósulásának elõsegítése érdekében az EVDSZ továbbra is szorosan együttmûködik a Bánya- Energia és Ipari
Dolgozók Szakszervezetével. Együttmûködik

mindazon az energiaszektorban, illetve a közszolgáltatás területén mûködõ (víz, gáz) más
szakszervezetekkel és civil szervezetekkel, akik
támogatják érdekképviseleti, érdekvédelmi és
érdekérvényesítési tevékenységünket.
14. Az alapvetõ célok megvalósulásának elõsegítése érdekében az EVDSZ továbbra is szorosan együttmûködik a érdekképviseleti munka
más területein mûködõ testületekkel, képviselõkkel (Munkavédelem, Üzemi Tanács, Felügyelõ Bizottság, Európai Üzemi Tanács, stb.). Az érdekérvényesítés hatékonysága érdekében meg
kell jelenítenünk a rétegérdekeket is, a mûszakosok, a nyugdíjasok, a fiatalok érdekeit. Törekednünk kell arra, hogy azon társaságoknál,
ahol szakszervezeti tagságunk munkaviszonyban áll, az esélyegyenlõség érvényesüljön.

15. Az érdekérvényesítés során is az együtt-

mûködésre törekszünk. A tagság és a munkavállalók érdekeit elsõsorban tárgyalóasztal mellett kívánjuk érvényre juttatni, de szükség szerint a keményebb eszközöket is igénybe veszünk. Elengedhetetlen feladatunk a sztrájkképesség biztosítása mind a szabályozás, mind a
tagság mozgósítása terén. Ugyanakkor fel kell
kutatni és alkalmazni kell mindazon eszközöket (pl. munkavédelmi normák, lobbi tevékenység, „médiaháború”, engedetlenségi akció, munkalassítás stb.), amelyek az érdekérvényesítés hatékonyságát javíthatják.

16. Az érdekképviselet szakmaiságának bizto-

sítása érdekében a képzési lehetõségeket maximalizálni kell. Igénybe kell venni a konföderációs lehetõségeket, ugyanakkor szövetségi
szinten is forrásokat kell biztosítani, többek
közt pályázati pénzek bevonásával ezen tevékenység hatékony finanszírozására. A helyi
képzési lehetõségeket is össze kell hangolni az
EVDSZ-en belül.

17. Az EVDSZ kommunikációs stratégiájában
foglaltaknak, a kor követelményeinek megfelelõen folyamatosan biztosítani és fejleszteni
kell az információáramlást a szervezetben.
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A munkavállalók helyzete egyre kilátástalanabb!

Hol a vége?

A 2012-es Mt. „összekacsintott” a tõkésekkel, a munkavállalók helyzetét jelentõsen
rontotta, számos szerzett szakszervezeti jogot elvett, arra hivatkozva - azt próbálva elhitetni -, hogy a munkajogi szabályozásra nem a tõkésnek kiszolgáltatott munkavállalók védelme miatt van szükség, hiszen a munkáltató és a munkavállaló
egyenrangú partnerek!
Ezzel szemben a munkajognak igenis, a munkavállalót kellene védenie a munkáltatói erõfölénnyel szemben.
Ha TE elhiszed, hogy a rugalmas munkaerõpiaci szabályok egy erõsödõ gazdaság
alapjait teremtik meg, akkor
jobb ha tudod, hogy ez csak
a kizsákmányolásod rugalmasabbá tételét és növelését
jelenti!

Nem hiszel a fülednek? …
pedig ez így van!
A rendszerváltás óta a rendkívüli munkavégzés mértéke a
maximum 144 óráról – önkéntesen - 400 órára nõtt és a maximum kéthónapnyi munkaidõkeret – „közkívánatra”, KSZ
alapján – akár már 36 hónapra is változhat!!!
A 400 órányi túlórából 250 órát az MT, további 50 órát a KSZ és - ahol nincs KSz
rendelkezés, ott további 150 órát, ahol van, ott - további 100 órát a munkavállalóval kötött önkéntes megállapodás alapján a munkáltató egyoldalúan rendelhet el!
TUDTAD? …a munkavállaló az „önkéntesen” megkötött „kvázi” megállapodást csak
év végén mondhatja fel!
Orbán Viktor szerint: a „dolgozó beleegyezése kell minden túlórához”.

T U DTA D ? … . h o g y a z a la p fo k vé g z e t t s é g g e l b í ró
f é r f i a k , vá rh a tó á t la g o s élettartama kb. 65 év!!!

Tévedsz, ha azt hiszed, hogy a 65 éves nyugdíjkorhatár bevezetésével, a korkedvezményes és korengedményes nyugdíjak eltörlésével a történet véget ért. Jogalkotóink a 2012. évi Mt-ben a tovább tanulás szabadságának korlátozása mellett, a
felmondás szabályainak legyengítésével – érdemi következmények hiányában –
szabad utat adtak a jogellenes felmondásoknak is.
Kormányzati segítséggel a jelenlegi törvényalkotók, átalakították a munka világának minden területét:
– a munka világát irányító kormányzati szervet minisztériumi
osztály szintre süllyesztették,
– a munkaügyi ellenõrzés szervezetét és rendszerét visszafejlesztették,
– az országos érdekegyeztetés rendszerét megosztották és formálissá tették,
– alapvetõen módosították a munkajog szabályozását, ezen belül a Munka Törvénykönyvét, alapvetõen a munkavállalók és a szakszervezetek hátrányára,
– a sztrájktörvény megváltoztatásával jelentõsen korlátozták a jogszerû sztrájk
megszervezésének és végrehajtásának a lehetõségét
– a nyugdíj már nem alapvetõ emberi jog és átalakultak a nyugdíjra vonatkozó jogszabályok is.
Ezzel megteremtették a szakszervezetek és a munkavállalók megregulázásának feltételeit és biztosították az olcsó munkaerõt a multinacionális cégek és egy újabb
gazdasági elit számára!
Hamis illúzió, önbecsapás vagy dõreség azt hinned, hogy a – többségében,
képzett – munkaerõ alkalmi hiánya, a munkavállalók alkupozíciójának megerõsödését eredményezi!
Azt hiszed, hogy a gazdasági helyzet pozitív változásainak eredménye a
TE zsebedbe vándorolhat!?
Azt vizionálod, hogy a változások a munkáltatók hatalmi helyzetének
meggyengülését eredményezik és ezzel arányosan a TE alkupozícióid
javulnak!?
Azt is elhiteted magaddal, hogy a helyzeted javult!?
TÉVEDSZ!
Folytatás az 5. oldalon
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A munkavállalók helyzete egyre kilátástalanabb!
Hazug állítás, hogy a felek szabad akarata érvényesülhet, a munkáltató
és a munkavállaló által kötött „önkéntes” megállapodásában!
Amíg létezik a kapitalizmus, addig az erõfölényét kihasználva mindig a munkáltató akarja eldönteni, hogy TE milyen munkafeltétek között dolgozz!!! Ez ellen csak
összefogással, a szakszervezetek fellépésével, tárgyalásával és megállapodásával lehet hatékonyan küzdeni!

Tisztelt Munkavállaló!
Ne fogadd el, hogy neked csak a kizsákmányolás juthat!
Ne fogadd el, ha eluralkodik rajtad a kiszolgáltatottság érzése!
Ne fogadd el a kiszolgáltatottságot, az egyedüllétet, szervezõdj
szakszervezetekbe!

Vannak olyan országok, munkahelyek, ahol az érdekvédelmet azzal kell kezdeni,
hogy szakszervezetet alakítanak, mert tudják, hogy együtt hatékonyabban tudják
érvényesíteni érdekeiket a tõkéssel, munkáltatókkal szemben!
Ha TE munkavállaló vagy, akkor tudnod kell, hogy az elosztási
viszonyok megváltoztatásának és a munkafeltételek javításának
egyetlen törvényes eszköze a

SZAKSZERVEZET!
Amikor a becsületes munka után megmaradt jövedelmed csak a dolgozói szegénységhez elég és egy családi válság vagy a gazdasági válságok idején, nyomorba kényszerülhetsz és hajléktalanná válhatsz, akkor TÉGED becsaptak azok, akik a munkajogi védelemrõl papoltak!
Sajnos TE nem vagy egyedül akkor sem, ha a jelenlegi jövedelmed nem garantálja a család
biztonságos ellátását, nem fedezi a gyermekid taníttatását, a
testi- és szellemi regenerációt, a
tisztességes egészségügyi ellátást és nem biztosítja a nyugdíjas évek méltóságát. Ha ezek igazak Rád is – Gandhi szavaival élve – Te RABSZOLGA vagy!
Ha mind ez a munkavállalók többségére igaz, akkor az állam csak a munkavállalók
adóira utazik és a gazdagok, a tõke és a munkáltató oldalán áll!

A Te munkahelyeden van szakszervezet? Te tag vagy? Ha nem – miért nem?
Ha tag vagy a szakszervezetben – az jó, már ezzel is segíted a munkavállalók számára kedvezõ eredmények létrejöttét!
De a közös célok elérése érdekében, ha azt kérjük, hogy
– támogasd a közös célokat,
– legyél ott és szervezd az aláírásgyûjtéseket, a demonstrációkat, a tüntetéseket, az útlezárásokat vagy a forgalomlassításokat,
– legyél ott és szervezd, vegyél részt sztrájkban,
– sztrájkolj, akkor is ha szakszervezeti tag vagy és akkor is ha nem!
Soha se feledd:

Téglás József EVDSZ elnökhelyettes

A kiszolgáltatottság tovább nõhet – HA, HAGYJUK!

Beszámoló az OSZD munkájáról és
az EVDSZ ebben való közremûködésérõl
Az Országos Sztrájkelõkészítõ és Demonstrációszervezõ Bizottság (ODSZ)
2018. december 19-én jött létre – az
EVDSZ részvételével - a Magyar Szakszervezeti Szövetség székházában, azt
követõen, hogy a konföderációk mindent megpróbáltak (levelek, tárgyalások, demonstráció) annak érdekében,
hogy a „rabszolgatörvény”-ként elhíresült, a munkaidõszervezéssel és a
munkaerõkölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXVI. törvényt, 2018. december 12-én
ne fogadja el az Országgyûlés. Ez nem
járt sikerrel!
A konföderációk még 2018. december 18-án is csak egy levelet voltak képesek megírni a Miniszterelnök Úr részé-

re, kérve a VKF összehívását, annak ellenére, hogy december 12-étõl folyamatos tüntetések voltak a rabszolgatörvény
ellen. Erre azóta sem kaptak választ.
Az OSZD azzal a céllal jött létre, hogy
összefogja és szervezze a szakszervezeti tiltakozást a rabszolgatörvény ellen.
Részt vett a 2019. január 05-i és a január 19-i demonstrációk megszervezésében. A törvény elleni tiltakozások azonban átpolitizálódtak, megfogalmazásra
kerültek a pártok követelései. Erre tekintettel az OSZD fontosnak tartotta,
hogy megfogalmazza a szakszervezeti
követeléseket. Végül is ezt négy pontban sikerült összefoglalni.
Az OSZD a január 05-i demonstráció
után, 2019. január 8-án levelet írt a miniszterelnöknek, melyben leírta az álta-

la megfogalmazott követeléseket és
ezekrõl tárgyalást kezdeményezett. Erre
a levélre ugyan – feltehetõen a demonstrációk hatására is – érkezett válasz, bár
teljesen elfogadhatatlantartalommal. Cinikusan arra kérte a levelet aláíró három
konföderáció vezetõjét, hogy tárgyaljanak az általuk felvetett kérdésekrõl a
munkáltatókkal és közös vélemény esetén majd a kormányzat is tárgyalni fog.
Ezt követõen került sor a január 18-19-i
demonstrációkra, mely azt bizonyította,
hogy a „rabszolgatörvény”-t igen sokan
vidéken is elutasítják, nem csak a fõvárosban. Ezt támasztotta alá a Publicus
Intézet által – a Népszava részére – készített kutatás is, mely szerint a népesség 59% elutasítja a törvényt és 51%-a támogatja is a tiltakozásokat!

Az OSZD-nak most újra értékelnie
kell a kialakult helyzetet, el kell döntenie az OSZD-ban lévõ szakszervezeteknek, hogy a megfogalmazott szakszervezeti követeléseket érvényesítésére
milyen cselekvési tervet fogadnak el, létrehoznak e országos sztrájkbizottságot,
milyen közös szakszervezeti jövõt,
együttmûködést képzelnek el.
Az EVDSZ eddig is részt vett és a jövõben is részt kíván venni minden
olyan közös munkában, amely az
OSZD által megfogalmazott szakszervezeti követelések érvényesítése érdekében történik most és a jövõben! Errõl a
Szövetségi Vezetõség határozott, amely
lapunk 2. oldalán olvasható.
dr. Szilágyi József
EVDSZ Elnök

6

2019. január-február

A miniszterelnöknek megküldött
szakszervezeti követelések








a munka törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, különös
tekintettel a rendkívüli munkaidõ és a munkaidõ keret
szabályozására és a munkavállalókra nézve kedvezõ módosítása;
a sztrájkjog újraszabályozása, a szociális párbeszéd munkavállalói érdekeket is tükrözõ érdemi megállapodásokra
törekvõ mûködtetése;
tisztességes munkáért tisztességes béreket a béregyenlõtlenségek mérséklésére is figyelemmel, a béren kívüli juttatásokra vonatkozó kedvezõ szabályok visszaállítása, a
közszféra bérhelyzetének rendezése, különös tekintettel
a Kjt. illetménytáblájának rendezésére és a diplomás bérminimum bevezetésére.
egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozása, a korengedményes illetve korkedvezményes nyugdíjak korszerûbb formában történõ visszaállítása, a megváltozott képességû dolgozók támogatása.

Szekszárd, 2019. január 19.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség és az akcióhoz
csatlakozott szakszervezetek, pártok, civilek január 19-én 13:00-tól 16:00-ig félpályás útlezárással és
forgalomlassítással tiltakoztak a munkavállalókat
sújtó intézkedések miatt Szekszárdon is, amelyhez mi, a PADOSZ tagjai is csatlakoztunk.
A város északi szélétõl (Pásztor u.) a déli végéig vonult rendõri felvezetéssel az összegyûlt kocsisor. A mintegy 100 személy- és teherautóból – közöttük 10 a PADOSZ képviseletében – összeállt konvoj mögött
több kilométer hosszan kígyózott a sor a Tartsay úton és a Bátaszéki úton az Õcsényi körforgóig. A körforgóban visszafordulva
a városközpont irányában a jobb oldalt foglalták le a tüntetõk.
A szervezõk röplapokkal tájékoztatták a türelmetlen várakozókat, a tüntetõkkel azonos véleményen lévõ autósok kürtjelzéssel
és integetéssel jelezték egyetértésüket. Több környékbeli lakos pogácsával és teával kínálta végig a hosszú sort. A sötétedés kezdete a városközponton keresztül vonult vissza az autósmenet akiindulópontra.
A tüntetés céljáról a PADOSZ Intranet oldalán, valamint a www.vd.hu-n érhetõ el további
információ.
Weisz Mátyás, PADOSZ

A felvonulók kérik, avagy…
A 2018. december 19-én megalakult Országos Sztrájkelõkészítõ és Demonstrációszervezõ Bizottság (OSZD) az
egész országra kiterjedõ akciósorozat végrehajtásáról döntött. Az akciótervhez csatlakozva, regionális szakszervezeti szervezés keretében 2019. január 18-án és 2018. január
19-én két városban is voltak rendezvények, melyek szervezésében a DÉMÁSZ Szakszervezet is részt vállalt. A koordináció során a DÉMÁSZ Szakszervezet hangsúlyozta az
EVDSZ Szövetségi Vezetõség által rögzített kötelmet, melynek értelmében ezeken a megmozdulásokon politikamentességet kér. Tagjainkat, munkatársainkat és magánszemélyeket buzdítottuk arra, hogy a munka világát érintõ követeléseink nyomatékosítása érdekében aktív részvételükkel segítsék elõ a rendezvények eredményességét.

forrás: szeged.hu

SZEGED – 2019. január 18.

A szegedi akció elõkészítéseként két nappal korábban a
Csongrád megyei Kormányhivatal vezetõje személyesen
átadott levélben kapott tájékoztatást arról, hogy a tervezett demonstráció végén a szakszervezetek petíciót kívánnak átnyújtani a Kormánymegbízott Asszonynak. Ebben
rögzítik a szakszervezeti követeléseket, és kérik a hivatalvezetõ asszonyt - megbízatásából fakadó politikai felelõssége alapján - azoknak a miniszterelnök felé történõ közvetítésére. A demonstráción résztvevõk fél 3-kor kezdtek
gyülekezni. Pontban 3-kor a Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
helyi vezetõje tartott beszédet, amelyben elmondta céljainkat, és megköszönte a résztvevõk támogatását. Az akció
részeként a helyszínen vonulásba kezdtek a demonstrálók,
akadályozva ezzel a Kossuth Lajos sugárút mentõállomás

BEKÜLDÖTT FOTÓ

a szolgáltatás maradhat elégséges,
de a munkavállalói jogok nem!

elõtti szakaszának forgalmát, ezzel is igyekeztek felhívni
a környékbeliek és a közlekedõk figyelmét az összefogás,
a véleménynyilvánítás fontosságára. Közmegelégedésre a
DÉMÁSZ Szakszervezet egy mûanyag hordóból készített
dobbal igyekezett a vonulók lábát együttlépkedésre ösztönözni. 16 órakor megtörtént a petíció átadása. Az összegyûlt emberek hangos "JÖJJÖN KI!" skandálással igyekeztek nyomatékot adni szándékuknak, azonban a
Kormánymegbízott Asszony nem jelent meg az elõzetes
értesítés ellenére. A demonstráció ezek után rendben befejezõdött, a téren kisebb csoportokban még ottmaradtak a résztvevõk beszélgetni.

BÉKÉSCSABA – 2019. január 18.

A Magyar Dolgozók Szakszervezete (MADOSZ) 2019.
január 18-án 12:00 órától 16:00 óráig félpályás útlezárást
hirdetett, melynek helyszíne a Békéscsaba 44-es fõút TV
torony melletti útszakasza volt. Az útzáron a zord, esõs
idõjárás ellenére körülbelül 30 gépkocsi vett részt.
A DÉMÁSZ Szakszervezet vezetõelnöke Nagy Sándor szórólapokat osztott, melyen röviden összefoglalója volt
mindannak, amiért az utcára kényszerülünk vinni a problémáinkat, Ezen túl az elnök nyilatkozott is a Kõrös
Hírcentrumnak:
„Mi munkavállalók, szakszervezetek nem szeretnénk
az utcán politizálni. Önmagában politizálni se szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogy a törvényeket, amelyek
bennünket érintenek, az országos érdekegyeztetés keretein belül meg tudjuk beszélni.”
(forrás: koroshircentrum.hu)

2019. január 19.

Ezen a tiszta, bár hideg téli szombaton felvonulásos tüntetés indult a megyeszékhely U-alakú ház elõtti részérõl a
Szent István térre. Indulás elõtt Nagy Sándor röviden öszszefoglalta a demonstráció okát, ismertette a forgatókönyvet és útjára indította a jelenlévõket. A békéscsabai lakosok türelemmel és érdeklõdve szemlélték , ahogy a résztvevõk síppal, dobbal (bár nádi hegedû nélkül) vonultak.
Elõkerültek a DÉMÁSZ Szakszervezet zászlói is. Dobolva,
énekelve és a „Nem hagyjuk”-at skandálva igyekeztünk
hangot adni többek között azon akaratunknak, hogy a
munka világát érintõen a szakszervezetekkel történõ
egyeztetés nélkül ne lehessen intézkedéseket hozni.
A Szent István téren több szakszervezeti vezetõ, köztük
Nika István MADOSZ, Kalászné Gelencsér Ilona SZEF,

Forrás: koroshircentrum.hu

Nagy Sándor DÉMÁSZ Szervezet is felszólalt. Minden felszólaló kitért arra beszédében, hogy mi a baj a jelenlegi
munkajogi szabályozással, központi elem volt a 2019.
január 1-jén hatályba lépett túlóratörvény, pontosabban
a Munka Törvénykönyvének módosítása.
Nagy Sándor vezetõelnök elismerését fejezte ki, ezzel
együtt példaértékûnek és követendõnek nevezte a gyõri
Audi Hungária Független Szakszervezete által 2019. január 18-án megszervezett kétórás figyelmeztetõ sztrájkot,
melyen mintegy 4000 dolgozó vett részt.
A Sztrájktörvény korábbi módosítása vitathatatlanul béklyót kötött a szakszervezetekre. Ahol legalább elégséges
szolgáltatást kell nyújtani, ott a munkavállalóknak a sztrájkolásra csekély lehetõségük van.
Szükség van a Munka Törvénykönyvének felülvizsgálatára, a sztrájkjog újra szabályozására, tisztességes munkáért tisztességes bérekre és egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozására.
Ennek eléréséhez nem elég a kényelmes fotelbõl megmondani a tutit, vagy mindig a másikra mutogatva elvárni, hogy fogjuk meg és vigyétek. Nem elég halkan vagy
félhangosan, de egyedül véleményt nyilvánítani. Nem szabad a múlt sérelmein rágódni és kifogásokat keresni. Csak
az egység visz elõre.
Kiemelten fontos, hogy minél többen csatlakozzunk a
szakszervezeti felhívásokhoz. Ma mi vagyunk aktív munkavállalók, holnap a gyerekeink, unokáink lesznek azok.
Ma a szüleink nyugdíjasok, holnap mi leszünk azok. Rendkívül nagy a felelõsségünk. Össze kell fogni, mert céljaink
egyeznek. Teremtsünk tisztességet a munka világában.
Pataki Mária Éva
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INTERJÚ GÁL REZSÕVEL, AZ MVM TSZSZ ELNÖKÉVEL
Újévi áttekintés a 2018-as évrõl és a 2019-es év kihívásairól
– Elnök Úr! Hogyan látja szakszervezeti szempontból a 2018-as esztendõt, ezen belül az MVM Társaságcsoport tevékenységét?
– Úgy tûnt, nyugodt évnek nézünk elébe, de minden évben van valami váratlan,
valami új kihívás. MVM csoportszinten a
hároméves bér- és szociális megállapodásnak a második évébe léptünk, igazából csak finomítás, pontosítás volt a feladat. Elõzõ évben MVM Zrt-nél vezérigazgató váltás volt, Zsuga János úr lett az
új vezetõ (akivel õszinte, korrekt együttmûködésünk volt), bíztunk benne, hogy
õ is marad.
Aztán jött a választás, mely nem okozott
politikai kurzusváltást, ezért is gondoltuk, nem lesz nagy felfordulás.
Aztán mégis lett. Átalakult a kormányzati
struktúra, megszûnt a közvetlen tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. Szerencsére az új elnök-vezérigazgatót, Kóbor
György urat, illetve a HR vezérigazgatóhelyettest, Fluck Benedek urat, már korábbról ismertük, s korrekt együttmûködõ partnerként tekintettünk rájuk...
Ezzel párhuzamosan – derült égbõl villámcsapásként ért bennünket – érdemi
tárgyalás és minden elõkészület nélkül
egy más típusú törvény, mintegy „saláta”
részleteként a parlament módosította a
béren kívüli juttatások adóját és körét.
Az MVM TSZSZ segítségkérõ levelet írt
Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon
kezeléséért felelõs tárca nélküli miniszter asszonynak, sajnálatos módon, erre
válasz nem érkezett. Ezt követõen tüntetést szerveztünk, melyrõl korábban részletesen írtunk , ami elvezetett elõször a
„lengyel” szimpátiatüntetéshez, majd a
„doboljuk fel Pestet” tüntetéshez.
– Hogy kezdõdött a 2019-es év?
– Elég hamar, január 3-án megindult az
intenzív munka és jelenleg is ez a jelzõ
aktuális. Szakértõi tárgyalási fázisban van

– munkáltatói kezdeményezésre – a teljesítményértékelési rendszer (TÉRKÕ)
módosítása. Szakértõi tárgyalási szakaszban van a 2019. évi bér- és szociális megállapodás, melynek sarokszáma, a 8 % keresetszínvonal növekedés adott, s magunk részérõl ezt tiszteletben tartjuk.
Ugyanakkor a lecke fel lett adva azzal,
hogy a béren kívüli juttatásokra (önkéntes nyugdíjpénztár, egészség- és önsegélyezõ pénztár) az új törvény adót
vetett ki.
– Ezáltal 33,5 % al csökken a pénztáraknak átutalt összeg?
– Igen. S ha ez a tárgyalások végén is így
marad, milliárdos nagyságrendû az az
összeg, mely a munkavállalók vesztesége
lesz. Ezt mi, szakszervezetek nem hagyhatjuk! Az az elképzelésünk, hogy ezt a
veszteséget fizesse meg a munkáltató.
Remélem így lesz, bizakodó vagyok!
– Mivel érvelnek a tárgyaláson?
– Mint mondtam, még csak a szakértõi
szinten vagyunk, de több érvünk van.
Azt is tudni kell, hogy az általunk kezdeményezett 2018. szeptember 20-i és november 6-i tüntetéseknek azért volt eredménye, a törvényt a tüntetések után
megváltoztatták, a munkavállaló adójában már visszakérheti a munkáltató által
adott pénztári tagdíj hozzájárulás 20%-át.

Ez tehát a 33,5 %-os veszteséget csökkenti. Az igaz, hogy ez majd csak 2020-ban,
az adóbevallás során forgatható vissza a
pénztárba, de azért tény, hogy a pénz
visszajön. Az is igaz, hogy ennek van felsõ határa, maximum 150.000,- Ft, de
azért a nagy többséget érinti. A vita most
már arról szól, ki nyeli le a különbözetet,
a 13,5%-ot.
A kormányzati elkötelezõdés egyértelmû: a béren kívüli juttatások alkalmazása
során a jövedelmi pozíciót megõrizni, illetve javítani szükséges, nem pedig a
13,5 %-os adóteherrel csökkenteni.
Hogy konkrét legyek: az MVM csoportban eddig – kollektív szerzõdés szerint –
a munkáltató havonta az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezõ munkavállaló havi tagdíjából a tag bruttó keresete minimum 5,4 %-ot, +500,- Ft -nak
megfelelõ tagdíjrészt átvállalt.
A pozíció megõrzése azt jelenti, hogy a
jövõben ez a százalékarányos nettó pénz
továbbra is megérkezik. Ez csak úgy biztosítható, ha a nyugdíjpénztári befizetés
megemelkedik 6,9 %-ra. Ugyan ezzel a
„nettó logikával” az egészség- és segélypénztári befizetéseket is meg akarjuk
emeltetni
– Mi van akkor, ha a munkáltató mégsem akarja megemelni a pénztári befizetéseket? Önök akkor mit lépnek?
– Ha a munkáltatói tárgyalások zátonyra
futnak, a szakszervezeti testületeknek
mind csoportszinten, mind munkahelyi
szinten döntenünk kell, lenyeljük-e a békát. Az eredeti, nyári változathoz képest
– a tüntetésünk hatására – változtatott a
kormány is, valamennyi pluszt rátett a
munkáltató is, de személy szerint úgy
gondolom, még nem érkeztünk meg.
Ne felejtsük el azt sem, kihívtunk tüntetõket az utcára azzal a követeléssel, hogy
nem akarunk nettó veszteséget. Meg kell
kérdezni a munkavállalókat, az Õ dönté-

sük lesz a mérvadó. Ha lesz tüntetés, oda
megyünk, ahol azt ígérték, nem fog csökkeni ez a juttatás. Aki ígér valamit a médiában, gondoskodjon róla, hogy az be is
legyen tartva…
– Ön szerint ma Magyarországon a
villamosenergia-iparban a bérek a
helyükön vannak? A munkáltató azt
mondja, már most sok.
– Persze, a munkáltató minden évben ezt
mondja. Ha viszont szomszéd országok
villamosenergia-ipari béreihez hasonlítunk, egyre inkább lemaradunk. Szlovének, osztrákok, szlovákok, csehek, lengyelek hasonló munkakörökben jobban
keresnek, mint mi. Folyamatosan látjuk a
TV-ben, hogy az ország jobban teljesít...
ugyanakkor egyre jobban leszakadunk a
környezõ országokhoz képest. Országos
bérviszonylatban Európában az utolsó
elõtti hely a mienk, s a bolgárok vannak
a végén.
– Mi a véleményük a „rabszolga törvényrõl”?
– Magam részérõl az osztrák sajtóban
használt kifejezést találóbbnak tartom:
Kósa féle BMW törvény. A média fõleg
ennek a túlóra szegmensét emlegeti, pedig szerintem a három éves munkaidõ
keret a legneccesebb, valamint az egyenlõtlen munkarendben a pihenõidõ kiadásának új szabályai. Arcátlan. Ami a túlóra részét illeti, legyünk reálisak; régen is
elõfordult, hogy üzemzavarok, komoly
problémák megoldása során egyes munkavállalók dolgoztak plusz 400 órát.
De a különleges helyzetekbõl nem illik
általános szabályt készíteni. Szóval, nem
akarjuk a Kósa féle BMW törvényt, s kezdeményeztük csoportszinten az MVM
vezetésénél, hogy ne alkalmazza. Ez a
kérdés is napirendre kerül a február
elején várható ÉKF ülésen.
forrás: mvmtszsz.hu

PADOSZ bizalmi képzés Balatonfüreden 2019. január 24-26.
A szokásos idõpontnál egy hónappal korábban, 2019.01.24-26-a között került sor
a PADOSZ éves bizalmi képzésének megtartására. A tisztségviselõi részvétel a korábbi évekhez hasonló nagyságrendû volt,
amely meghaladta a 70 fõt.
A képzésünk elsõ meghívott elõadója
Gál Rezsõ volt, aki az MVM Társaságcsoporti és Konföderációs aktualitásokról
adott tájékoztatást. A tájékoztatójának kiemelt része volt a béren-kívüli juttatások
adózásának korrekciójára vonatkozó szakszervezeti, valamint a 2019. évi bérfejlesztéssel kapcsolatos munkáltatói – kontra
munkavállalói álláspontok ismertetése. Az
MVM TSZSZ elnöke beszélt a 400 órás
„rabszolgatörvénnyel” kapcsolatos szakszervezeti álláspontról és megmozdulásokról is.
Az elsõ napon a már hagyományosnak
tekinthetõ MVM PA Zrt. vezérigazgatói és
mûködés támogató igazgatói tájékoztatóra, majd azt követõen fórumra került sor.
A tisztségviselõink az elõzetesen írásban
átadottakon túl, a helyszínen is feltettek
számos közérdekû kérdést. Kiemelt és

több formában felvetett kérdéskör volt a
primerköri étkezés, és az Atomerõmû
szervezeti átalakítása. A tisztségviselõk ismételten megfogalmazták a Medicover
szolgáltatással kapcsolatos tapasztalataikat.
Felvetõdött az eü. pótszabadsággal kapcsolatban, hogy a tisztségviselõi álláspont szerint nem egységes a munkáltatói eljárás. A
kérdezõk igényt is formáltak annak korrekciójára vonatkozón. Téma volt a harkányi és gunarasi gyógyüdültetés kérdésköre is. Több kritika és munkavállalói elvárás
került megfogalmazásra az Atomix-es

béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban. A
meghívott vezetõk a kérdésekre a helyszínen megválaszoltak, valamint vállalták azt,
hogy amely kérdés további intézkedést kíván részükrõl, abban eljárnak.
A pénteki napnak kiemelt témája volt,
az elnök és elnökhelyettes jelölések lezárása és a KBT döntés meghozatala a szavazólapra történõ felkerülésükrõl. A döntés
értelmében a szavazólapra PADOSZ elnöknek egy fõ Lõrincz László, a két elnökhelyettesi státuszra pedig Bocsor István és
Harmath Péter neve kerül fel, és rájuk

lehet a 2019.02.12-15-i választáson a tagjainknak szavazni.
Hagyományainkat követve a füredi bizalmi képzésünkön került sor a fõbizalmik, a különbözõ bizottságok és a Kékvirág Alapítvány írásos beszámolóihoz az
egyes csoportok vezetõinek szóbeli kommentje mellett a beszámolók megvitatására és azok elfogadására.
A záró napon szakszervezeti fórum keretén belül fogalmazhatták meg tisztségviselõink kérdéseiket, észrevételeiket,
amelyek nyíltan és kendõzetlenül megválaszolásra kerültek.
A képzésen résztvevõ tisztégviselõink
visszacsatolása alapján megállapíthatjuk,
hogy az elérte célját. A tervezett feladataink jelentõs hányadát közösen elvégeztük,
azt eredményesen lebonyolítottuk. Reméljük, hogy a két és fél napos együttlétünk erõsítette az összetartozásunkat és
így ismételten elmondhatjuk, hogy:
„EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK”
Bocsor István
elnökhelyettes
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Hogyan reagáltak a nemzetközi szakszervezeti
szövetségek a „ rabszolgatörvény”-re?
A munkaidõszervezéssel és a munkaerõkölcsönzés
minimális kölcsönzési díjával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvényt
2018 december 12-én fogadta el az Országgyûlés botrányos körülmények között.
A törvény elfogadása elõtt, 2018. december 8-ra a
Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) tüntetést
szervezett a törvénytervezet ellen. A tüntetéshez csatlakozott egy kivételével az összes konföderáció. A szervezés idõszakában Koppenhágában folyt a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség Kongresszusa, ahol részt
vett a MASZSZ és a LIGA Szakszervezetek delegációja. A delegációk beszámoltak a kongresszusnak a
Magyarországon zajló eseményekrõl, a tervezett törvény tartalmáról, melynek eredményeként a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC)a magyar kormányt elítélõ határozatot hozott. A kongresszuson
lehetõség nyílt több neves szakszervezeti politikus –
köztük Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti
Szövetség fõtitkára – nyilatkozatának képi rögzítésére. A tüntetésen a tervezett törvényt elítélõ nyilatkozatok levetítésre kerültek.
A tüntetést megelõzõen, 2018. december 5-én az
Európai Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
(EPSU) – mely szervezetnek az EVDSZ is a tagja – szolidaritási levele is megérkezett, melyben elítélték a
törvényjavaslatot, mert az korlátozná a munkavállalók jogait, veszélyeztetné egészségüket, biztonságukat, pihenési jogukat, a munka és a magánélet egyensúlyát. Kifejezik meggyõzõdésüket, hogy a munkavállalóknak nem kellene többet dolgozniuk és túlórát vállalniuk ahhoz, hogy tisztességes megélhetést biztosítsanak önmaguk és családjuk számára.
Egyébként Luca Visentini – aki már személyes tárgyalást is folytatott Magyarország miniszterelnökével
– Orbán Viktorhoz fordult levélben is, a törvény elfogadását követõen. Ebben a levélben az ESZSZ aggodalmát tolmácsolta az elfogadott törvénnyel kapcsolatosan, kiemelve, hogy a törvény jelentõsen rontja a munkavállalók helyzetét, sérti a pihenéshez, az egészséges élethez való jogot, veszélyezteti a „családi élet
szentségét”. Rámutat, hogy a munkáltatók és a

munkavállalók nincsenek egyenlõ helyzetben és hogy
a törvény az EU Munkaidõ Irányelvének megsértéséhez vezethet. Végezetül sérelmezte, hogy a törvényt
a szociális partnerekkel, a szociális párbeszéd intézményeiben történõ konzultáció nélkül fogadták el!
Ugyancsak a törvény elfogadását követõen, 2018.
december 17-én az EPSU újabb szolidaritási levelet fogadott el, melyben fontos európai kérdésnek minõsíti a magyarországi helyzetet és szolidaritásukat fejezik
ki a magyar szakszervezetek akcióival kapcsolatosan.
Ezzel egyidejûleg az EPSU honlapján - fõ hírként - a magyarországi események jelennek meg „EPSU Szolidaritásban a magyar szakszervezetekkel a rabszolga törvények ellen” címmel.
Az EVDSZ-hez látogatott 2019. január 18-án Jan

Willem Goudriaan az Európai Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (EPSU) fõtitkára, hogy tájékozódjon a magyarországi eseményekrõl, és az eseményekkel kapcsolatos EVDSZ álláspontról. A találkozón részt
vett Dr. Mészáros Melinda, a LIGA elnökasszonya is.
Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke, dr. Szilágyi József
tájékoztatójában kiemelte a szociális párbeszéd hiányát Magyarországon. A „rabszolgatörvény”-ként elhíresült Mt. módosítás kapcsán ismertette az EVDSZ aggályait a törvény elõterjesztésével, elfogadásával,
tartalmával és a kormányzati kommunikációval kapcsolatosan. A Felek véleményt cseréltek a kialakult
helyzetrõl, különös tekintettel a pártok, a civilek és
más társadalmi csoportok részvételére az érdekérvényesítõ folyamatban.
A LIGA elnökasszonya kérte az EPSU fõtitkárát,
hogy az Európai Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége kezdeményezze a munkaszervezéssel kapcsolatos EU irányelv felülvizsgálatát. Az EVDSZ elnöke azt
kérte az EPSU fõtitkárától, hogy az EVDSZ-nek küldött
szolidaritási levelekben foglaltakkal összhangban –
melyet köszönettel fogadott az EVDSZ – az EPSU
jelezze aggályait, fenntartásait a miniszterelnök, a köztársasági elnök és az országgyûlés elnöke felé is. Kérte továbbá, hogy a magyar szakszervezetek érdekérvényesítõ tevékenységét a nemzetközi szervezetek
minden rendelkezésükre álló eszközzel segítsék, hogy
a konfliktus feloldása érdekében minél hamarabb sor
kerülhessen egy érdemi tárgyalásra a szakszervezetek és a kormány között.
Az EVDSZ-t az IndustriAll-Europe, az Európai
Ipari Szakszervezetek Szövetsége is megkereste,
melynek szintén tagja az EVDSZ. Tájékoztattak
bennünket, hogy nagy figyelemmel kísérik a magyarországi eseményeket. Pozsonyban szolidaritási nyilatkozatot fogadtak el decemberben. További információkat is kértek az álláspontunkról és a Magyarországon történtekrõl.
Dr. Szilágyi József
EVDSZ Elnök
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fotó: hvg.hu

Sztrájk az Audinál

Egy hetes sztrájkot hirdetett 2019.
január 24. (csütörtök) reggel hat
órától január 31-én reggel hat óráig az Audi Hungaria Zrt. egész területére az Audi Hungária Független
Szakszervezete (AHFSZ), miután az
érdekképviselet eredménytelennek nyilvánította az addigi tárgyalásokat - közölte az AHFSZ elnöke január 23-án, a délutáni sajtótájékoztatón Gyõrben. Az Audi nyilatkozata szerint tudomásul vette az általános sztrájk meghirdetését és felkészül annak következményeire.
Január 24-én Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
a Kormányinfón arra a kérdésre válaszolva, hogy mit szól a kormány az Audi dolgozóinak
sztrájkjához azt mondta: „A
sztrájktörvény egyértelmûen
meghatározza a sztrájk feltételeit, mi azt szeretnénk, ha
megegyezés születne az Audi
és a dolgozók között.” Egy
külföldi cég és a magyar munkavállalók közötti vitában a
kormány nem tud részt venni - tette hozzá.
Az AHFSZ folyamatosan,
sztrájkinfóként tájékoztatást
ad a napi eseményekrõl, valamint tájékoztató gyûléseket
tartanak a jármû- és motorgyári kollégáiknak.
Közleményükben elmondták: „A sztrájk kezdete óta
csak fokozódik a vállalaton kívüli szakszervezetek és más
személyek által küldött támogatói nyilatkozatok és megnyilvánulások száma. Különösen szívet melengetõ, hogy e
pillanatban már több szakszervezet is konkrét anyagi
felajánlást tett az AHFSZ-nek,
hogy így támogassa tagjaink
sztrájksegély kifizetését.”
2019. január 29-én (kedden) maratoni tárgyalás után
sem egyeztek meg a felek az
Audi Hungáriánál, de az egyhetes sztrájk utolsó napján
(szerdán) jól láthatóan közeledtek az álláspontok. Közben újra összeült a sztrájkbizottság.

Az AHFSZ január 30-án, 15 órakor az alábbiakat posztolta ki a szakszervezet Facebook-oldalára: „Fokozódott a tárgyalás, különösen kérünk bennetek, hogy tartsátok magatokat a sztrájkhoz!!! Ezt az információt mindenkinek adjátok tovább és figyeljétek az információinkat!!!!” - Ezt megelõzõen 2-kor azt
közölték, hogy "a tárgyalások még
mindig folynak, a sztrájk továbbra
is él".
Az EVDSZ folyamatosan figyelemmel kísérte és támogatta az Audi Hungária Független Szakszervezete (AHFSZ) és a sztrájkbizottság
által – a munkavállalók érdekében

– megfogalmazott és képviselt bérés szociális követeléseket, szolidaritását személyes részvétellel és szolidaritási nyilatkozattal is kifejezte.
Tagszervezeteink is nyilatkozatukkal erõsítették a sztrájkolókat (ezek
a vd.hu-n olvashatóak).
Az eseményekrõl az AHFSZ honlapján és facebook oldalán tájékozódhattok. Itt köszönjük meg azon
szervezeteknek, akik kifejezték szolidaritásukat az AHFSZ-nek.
Örülünk, hogy 2019. január 30án kora este megszületett a megállapodás, amely igazolja:

EGYÜTT
ERÕSEBBEK VAGYUNK!

Apró kis életkép, mely nem
fért a közmédiába
2018. január 29.
Milyen az amikor Audi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatót tart, amire hatalmas létszámban kíváncsiak a sztrájkolók.
Röviden? Felemelõ érzés!
A tulajdonosoknak, a munkáltatónak’ és sleppjének’ lelki terrorra – hatalomra, gyûlöletre, félelemre, megosztásra, lejáratásra, kifárasztásra –
épített stratégiája mind-mind azt jelképezi, hogy
az AUDI-é a járda, az üzem, a gépek és azt „hitte”,
hogy az emberek is.
Igazán csak itt érthetné meg, aki még nem érti,
hogy mit is jelent egy emberibb érzés, hogy
„Mi vagyunk az AUDI”!
A sztrájkolókkal együttérzõ, szolidaritásukat személyesen is kifejezni szándékozó emberek (kb. 100
fõs) maréknyi kis csoportja (dacolva a gyülekezési
jognak csúfolt hatalmi arroganciával, a szakszervezetük zászlaját „megszellõztetve”) elsétáltak az
AUDI gyõri gyárának kerítéséig.
A járda tulajdonosának (AUDI) kérésére kiérkezõ
rendõröknek adott válaszokból megtudhatták,
hogy az emberek szervezõi háttér nélkül is képesek
a néma szolidaritás erejével közvetíteni az érzést a
sztrájkolók felé – VELETEK VAGYUNK!!
Leírhatatlan örök emléket jelentõ jelenet játszódott
le, amikor – a kerítésen túlról érkezõ – néma szolidaritást fogadó hatalmas tömeg a kerítésen kívül állók felé fordulva mondott köszönetet, és egy óriási
ovációt követõen néhány másodperc erejéig tartó
néma csendben ért össze a két csoport egymásnak
szóló üzenete, mely nem ismerte a közéjük húzott
határokat és kerítéseket
Téglás József
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Kiterjesztésre került
a Villamosenergia-ipari
Ágazati Kollektív Szerzõdés

MUNKABÉREK, ILLETMÉNYEK (minimálbér, garantált bérminimum)

A Pénzügyminisztérium elfogadta a VKSZ módosításra vonatkozó kiterjesztési kérelmet, majd egyeztetések után a kihirdetés 2018. november 30-án megtörtént a Magyar Közlöny hivatalos értesítõjében.
A Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) munkáltatói és munkavállalói oldala együttesen dolgozott azon, hogy ez a kiterjesztés megtörténjen. A
VAPB büszke lehet a Magyarországon egyedülálló, érdemi tartalommal bíró ágazati
kollektív szerzõdésre. A pénzügyminiszter határozata, a kiterjesztett, hatályos VKSZ
a www.vd.hu oldalunkon a Tudástárban az alapdokumentumok között teljes terjedelmében elérhetõ.

2018. december 31-ét követõen megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerû ellátások
minimuma

A cafeteria juttatások új rendszere

Készült a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztályának táblázata
alapján, amely a www.vd.hu honlapunkon az egyéb dokumentumok között teljes terjedelmében letölthetõ.

Megszületett a megállapodás a 2019. évi
minimálbérekrõl és a bérajánlásról
2018. december 30-án
megszületett a megállapodás: jövõre a minimálbér
149 ezer forint, a garantált bérminimum pedig
195 ezer forintra emelkedik.
Az elmúlt két hónapban többször tárgyalta a VKF a 2019 és
2020. évekre vonatkozó minimálbér és garantált bérminimum növekedésének mértékét, amelyrõl folyamatosan
adtunk tájékoztatást.
A számos szakmai, gazdasági és munkaerõpiaci érvek
megtárgyalását követõen a
karácsonyi ünnepekig nem
sikerült megállapodniuk a
munkavállalói, munkaadói és
a kormány oldalnak. Több erõfeszítés
és egyeztetés elõzte meg a mai, még ez
évben megkötendõ megállapodás létrejöttét.

Ennek alapján 2019. január 1-tõl a kötelezõ legkisebb munkabér, a minimálbér összege 149 000, a garantált bérminimum 195 000 forint lesz.

2020. január 1-tõl a minimálbér
161 000, míg a garantált bérminimum
210 600 forint lesz. Mindkét évre megfogalmazódott a bérajánlás, a verseny-

szférában a keresetek átlagos 8%-os
növelése.
Számos ágazatban, régióban jelentõs
a munkaerõhiány, és egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerõ megtartása is.
A következõ években a munka világának átalakulása miatt is fontos a két évre szóló, elõre tervezhetõ megállapodás. A megállapodás tartalmazza még,
hogy a munkáltatók bocsássák rendelkezésre a szakszervezetek számára a tárgyalások lefolytatásához szükséges
munkaügyi és gazdálkodási információkat.
A megállapodás összhangban van a
Liga Elnöksége által elfogadott határozattal, miszerint két évre több, mint 17
%-os béremelés valósul meg ezekben a
bérkategóriákban.
A munkavállalói oldalon többségi
egyetértés született, a MASZSZ nem írta alá a megállapodást.
Buzásné Putz Erzsébet
forrás: liganet.hu
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A

hírei

Mészáros
Melinda

A LIGA Szakszervezetek felülvizsgálná
a Munka törvénykönyvét
2019. január 22-én az InfoRádió Aréna címû mûsorában a
Liga Szakszervezetek elnöke azt mondta, az elmúlt idõszakban elõtérbe került túlóraszám-emelés csak egyike a vitás
pontoknak, továbbá kiemelte, indokoltnak tarják a 2012
óta eltelt joggyakorlat figyelembevételével a Munka
törvénykönyve teljes revízióját
Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke arról is
beszélt, hogy egy esetleges sztrájk megszervezése a jelenlegi szigorú jogszabályi feltételek között nehéz feladat, mert
a kötelezõ egyeztetési folyamat mellett a még elégséges
szolgáltatásokban is meg kell állapodni.
„Olvastam én is a híreket a sajtóban, hogy nem értik, a
szakszervezetek miért nem hirdetnek országos általános
sztrájkot egyik napról a másikra. Nos, ez a magyarázata”.
Hozzátette, felelõs szakszervezeti vezetõk jogellenes sztrájkra nem buzdítják a munkavállalókat, hiszen annak nagyon
komoly kártérítési következményei vannak. A sztrájk kérdésében a szakszervezetek sem egységesek, a Liga tárgyalni szeretne - hangsúlyozta Mészáros Melinda.
Felülvizsgálnák a munka törvénykönyvét
A Liga Szakszervezetek elnöke arról is beszélt az
InfoRádióban, hogy többször jelezték: indokoltnak tarják a
2012 óta eltelt joggyakorlat figyelembevételével a munka
törvénykönyvének teljes revízióját. Megfogalmaztak ezzel
kapcsolatban egy 50 pontos javaslatcsomagot, errõl a munkaadói oldallal már tárgyaltak, most azt várják, hogy a
kormányzat is nyilvánítson véleményt.
A Liga elnöke szerint a munkaidõkeret és a rendkívüli
munkavégzés mértéke két olyan kiemelt eleme a felülvizsgálandóknak, amely nagy hangsúlyt kapott az elmúlt hónapokban, de ezeken túl is vannak olyan problémák, amelyekkel a korábbi években már találkoztak.
A demonstrációkkal kapcsolatban Mészáros Melinda elmondta, a Liga elnöksége a napokban határozatot hozott.
Álláspontjuk az, hogy olyan demonstrációkat, amelyeket a
szakszervezetek szerveznek, szakszervezeti célok érdekében, és amelyeken nem pártok vesznek részt pártzászlókkal és pártpolitikai célokkal, azt teljesen helyénvalónak és
támogathatónak tartanak, így azt a négy célt is, amelyet a
tiltakozó érdekképviseletek megfogalmaztak.
Azt azonban nem tartják elfogadhatónak, hogy ezek a

szakszervezeti követelések háttérbe szorulnak, és megelõzik olyan követelések, amelyek köszönõviszonyban sincsenek a munka törvénykönyvének a módosításával.
A hatályos jogszabályok alapján 250 óra rendkívüli munkavégzést rendelhet el egyoldalúan a munkáltató, ez korábban is így volt, 300 óráig lehet a kollektív szerzõdés alapján
megemelni ezt a keretet, ez sem változott, és 400 óráig
lehet egyéni megállapodást kötni a munkavállalókkal.
Mészáros Melinda elmondta, a Liga felmérte a szakszervezetek körében, hogy mely munkáltatók kezdeményeztek megállapodásokat a munkavállalókkal az új túlóratörvényrõl. Azt a visszajelzést kapták, hogy egyetlen egy munkáltató kivételével senki még csak nem is gondolkodott
azon, hogy a munkavállalókkal egyedi megállapodást
kössön, és eltérjen azoktól a szabályoktól, amelyek a munka törvénykönyvében, akár a hatályos kollektív szerzõdésben szabályoztak.
A szakszervezetek azonban nem látnak garanciát arra,
hogy nem kényszer hatására fogják aláírni a munkavállalók
ezeket a megállapodásokat, hiszen alá- és fölérendeltségi viszonyban van egymással a munkavállaló és a munkáltató,
nincsenek azonos szinten.
Lemaradás a munkabérek nettó értékében
A Liga elnöke arról is beszélt, hogy elsõsorban a járulékok csökkentésével javasolják felzárkóztatni a magyar fizetéseket a visegrádi négyek másik három országához.
Az érdekképviselet elsõ lépésben a 1,5 százalékos
munkaerõpiaci járulékot törölte volna el, késõbb pedig az
szja mértékét is csökkentette volna, ám ezt a kormány nem
fogadta el. Mészáros Melinda hangsúlyozta: elsõsorban
Szlovákiához és Csehországhoz viszonyítva nagyon magasak még mindig a munkavállalók által fizetett adók és járulékok, 30 százalék fölött van ezen elvonások mértéke, míg
van, ahol ez mindössze 17 százalék.
forrás: liganet.hu

Kétszámjegyû bérfejlesztést tart
szükségesnek a KVKF munkavállalói oldala
Ülésezett a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF)
munkavállalói és munkáltatói oldala
2019. január 16-án. A szociális partnerek vállalták, hogy közösen kezdeményezik a kormányzatnál és a tulajdonosoknál a formális bértárgyalások
megkezdését.

A résztvevõk értékelték
a kialakult helyzetet
A 2017-ben létrejött hároméves bérmegállapodás értelmében a nagyobbrészt közszolgáltatásokat ellátó állami
vállalatok munkavállalói három év alatt
átlagosan 30% százalékos bérfejlesztésben részesülnek, ebbõl a mértékbõl
2019-re legalább 5 százalékos átlagos
bérnövekedést irányzott elõ, ami a kialakult munkaerõhiány miatt kevésnek bizonyult.

A KVKF munkavállalói oldala egyetért abban, hogy ennek mértékét – a
munkaerõ-piaci folyamatokra tekintettel – 2019. évre egy kiegészítõ megállapodásban növelni szükséges a közszolgáltatás zavartalan ellátása – a fluktuáció és a szakemberhiány kialakulásának megelõzése, a szakképzett munkaerõ megtartása és jövõbeni biztosítása, valamint a munkakörök közötti
bérfeszültségek kezelése – érdekében.
2018. végén megszületett a makroszintû megállapodás a minimálbérrõl
és a garantált bérminimumról, így lehetõvé vált, hogy megkezdõdjenek az ágazati, vállalati szintû érdemi bértárgyalások. Minden feltétel adott ahhoz, hogy
2019-re létrejöjjön egy háromoldalú kiegészítõ megállapodás a munkavállalói, a munkáltatói és a kormányoldal között, ami alapján a munkáltatói szinten
is megkezdõdhetnek a bértárgyalások.

A KVKF munkavállalói oldala sikeresnek ítélte a 2017-ben megkötött három
éves megállapodást. Fontosnak tartja,
hogy a minimálbér és garantált bérminimum megállapodásokkal azonos idõtartamra újabb középtávú megállapodás
jöjjön létre a közszolgáltató vállalkozások
esetében. Ismeretes: 2018. február 12én új testülettel bõvült a nemzeti szintû
munkaügyi kapcsolatok rendszere, tizenhat szervezet (szakmai szövetségek,
érdekképviseletek, minisztériumok)
hozta létre a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumát.
A KVKF szervezeti keretet biztosít a
köztulajdonban mûködõ, közszolgáltatást végzõ vállalkozások országos és ágazati munkaadói és munkavállalói szereplõinek, valamint a kormánynak, hogy
rendszeres egyeztetéseket folytassanak a
munkabéke megõrzése érdekében.
KVKF munkavállalói oldala

Ülést tartott a LIGA
Szakszervezetek
Elnöksége
2019. január 14-én tartotta évi elsõ ülését
a LIGA Szakszervezetek Elnöksége, amelyen jelentõs érdekvédelmi témákat tárgyaltak meg, valamint a testület összehívta a LIGA Tanács ülését.
Az Elnökség határozatot fogadott el arról, hogy a LIGA Szakszervezetek - a határozatban foglalt feltételek együttes megvalósulása esetén - csatlakozik az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma által
alakított Országos Sztrájkelõkészítõ és
Demonstrációszervezõ Bizottsághoz,
amelyben a LIGA Szakszervezeteket
Doszpolyné dr. Mészáros Melinda mellett
dr. Szilágyi József társelnök is képviseli.
Ugyancsak döntött az Elnökség arról,
hogy 2019. február 14. napjára összehívja a LIGA Tanács ülését, amelyen a lemondott két elnökségi tag valamint a Mandátumvizsgáló Bizottsági tag megválasztása
lesz napirenden az aktuális érdekvédelmi
témák megtárgyalása mellett.
A LIGA Szakszervezetek Elnöksége az
Alapszabály III. 4. 9. pontjában foglalt feladatköre alapján az Európai Szakszervezeti Szövetség következõ, 2019. tavaszán
esedékes tisztújító kongresszusán az
alábbi jelöltek megválasztását támogatja:
Luca Visentini – fõtitkár
Rainer Hoffmann – alelnök
Josef Stredula – alelnök
Liina Carr fõtitkár-helyettes.
forrás: liganet.hu

Változatlanul fontos
a minimálbér szerepe
A LIGA Szakszervezetek – a tagsága
érdekein is túlmutató – társadalmi feladatának tekinti a legrosszabb helyzetben
lévõ munkavállalók életszínvonalának
javítását. Ennek legfontosabb eszköze a
minimálbér növelése. A LIGA az elmúlt
évtizedekben ezzel a felelõsségtudattal
vett részt a mindenkori országos bértárgyalásokon. A 2016-os kétéves bérmegállapodás után nagyon nagy volt a
várakozás a minimálbér további radikális
emelése iránt. Ismeretes, hogy 2019-ben
és 2020-ban mind a minimálbér mind a
garantált bérminimum egyaránt 8-8%-al
emelkedik. Egyes vélemények szerint a
minimálbérnek már nincs is nagy jelentõsége a munkaerõhiány idõszakában.
Mások viszont azt hangsúlyozták, hogy
ez a mérték elfogadhatatlanul kevés. Ez
az írás a tények bemutatásával abban
próbál segíteni, hogy mindenki világosan lássa a minimálbér szerepét a mai
gazdaságban. Mielõtt az aktuális helyzet
elemzésére rátérnénk, feltétlenül szükséges egy rövid történeti visszatekintés.
A tanulmány teljes terjedelmében
a www.liganet.hu honlapon olvasható.
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Mi a baj a jelenlegi munkajogi szabályozással?
Fodor T. Gábor cikke
Az elmúlt hetekben hatalmas mennyiségû
cikk jelent meg a „rabszolgatörvény” kapcsán, azonban az egészen a január 5-i szombati tüntetésig nem került terítékre, hogy a
2012-es munka törvénykönyve egészének
felülvizsgálatára szükség volna. Részben ennek kapcsán éreztem fontosnak, hogy munkajogászként összefoglaljam, mit is látok
problémásnak jelenleg a munkajoggal kapcsolatban.

1. Mi a munkajog, és miért
van rá szükség?

Egy kis elméleti bevezetõvel kezdenék: Meg
kell tárgyalnunk, hogy mi is a munkajog, és
miért van szükség rá.
Nos, a munkajog egy körülbelül kétszáz éve
létezõ szabályrendszer, amely a munkáltató
(a tõkés) részére munkát végzõ munkavállaló foglalkoztatásának feltételeit szabályozza.
A munkajog kialakulása elõtt a más részére
végzett munka a polgári jog része volt, ebbõl
következõen alapvetõen a felek szabad megállapodására volt bízva a munkajogviszony
tartalma. Ha a munkavállaló a munkaszerzõdésben ezt elfogadta, dolgozhatott 16 órát
heti hét napon keresztül, nem volt tilos a nõk
(ezen belül a terhes nõk), továbbá a gyermekek foglalkoztatása sem, a munkaidõ árát,
a munkabért pedig szintén a felek szabad
megállapodása állapította meg.
Mi volt ezzel a baj? Az, hogy a felek szabad
megállapodása a XIX. századi kapitalizmus
viszonyai között nem létezett. Valójában egyoldalúan a tõkés munkáltató mondta meg,
hogy milyen munkáért napi hány órában
mennyi bért akar fizetni. A munkáltató olyan
mértékben erõfölényben volt a munkavállaló felett, hogy a munkavállalónak gyakorlatilag nem volt más lehetõsége, mint elfogadni
a munkáltató által kínált munkafeltételeket.
A fenti helyzet károsságát és fenntarthatatlanságát elõször a kor államai észlelték, hiszen a napi 16 órát egy gép mellett görnyedõ manchesteri munkásból aligha vált hadra fogható közkatona. Így a XIX. század elsõ
felében szép lassan maga az állam kezdte korlátozni a munkaórák számát, a gyermekmunkát, és így tovább.
Késõbb a munkavállalók arra is rájöttek,
hogy ha egyesülnek, és szakszervezeteket
alapítanak, akkor együtt már hatékonyabban tudják érvényesíteni érdekeiket a tõkés
munkáltatókkal szemben, ha máshogy nem
megy, akkor a sztrájk, mint ultima ratio útján.
A fenti fejlõdés vezetett oda, hogy körülbelül száz éve már igen komoly munkajogi szabályozás létezett a fejlettebb országokban,
kialakult a munkajog két nagy ága, a munkavállaló és a munkáltató kapcsolatrendszerét
szabályozó egyéni munkajog, illetve a munkavállalói képviselõk (szakszervezet, üzemi
tanácsok) és a munkáltatók kapcsolatrendszerét szabályozó kollektív munkajog.
A munkajog tehát azért keletkezett, hogy a
munkáltató munkavállalóval szembeni túlhatalmát ellensúlyozza.
A munkáltatói túlhatalom ellensúlyozása
alapvetõ társadalmi érdek, hiszen anélkül
sem a családi, sem a társadalmi viszonyok
nem lehetnek egészségesek, nem lesz, aki
neveli a gyermekeket, nem lesz közélet, nem
lesz bevétel a jövedelemadókból, de végsõ
soron hadra fogható katonák sem lesznek,
sõt, gazdasági válságok idején az utca tele
lesz munkanélküliekkel és hajléktalanokkal.
Így nem csak a munkásoknak, de a kapitalista államnak is alapvetõ érdeke volt, hogy a
munkajog által biztosított védelem egy bizonyos szintet elérjen.
A fentiek kapcsán azt is meg kell jegyeznem,
hogy természetesen a munkajog, mint jogág
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a kapitalista árutermelési viszonyok között
született meg, és létezése is ahhoz kötõdik.
Így írásom további részét azzal az elõfeltevéssel kell olvasni, hogy a munkajog léte feltételezi a kapitalista árutermelési viszonyokat.
Tehát még a lehetõ legjobb, leghumánusabb
munkajogi szabályozás is feltételezi a kapitalizmus, ezen belül a tõkés munkáltató és a
neki kiszolgáltatott munkavállaló létét. Ha a
kapitalizmus egy szép napon meghaladásra
kerül, az a munkajog halálát fogja jelenteni.

2. Változott-e a fentiekkel kapcsolatban bármi az elmúlt évtizedekben?

Második vizsgálandó kérdésünk az, hogy vajon a munkajog kialakulásához vezetõ fenti
feltételek változtak-e a XIX. század óta? A rövid – és helyes – válasz az, hogy nem.
A munkavállaló ma éppúgy ki van szolgáltatva a munkáltatónak, a munkafeltételeket
éppúgy a munkáltató határozza meg, mint
150 éve.
Ezzel kapcsolatban mostanában ellenérvként hallottam, hogy a jelenlegi
„munkerõhiány” viszonyai között már sokszor a munkavállalók vannak alkupozícióban, azonban ez egy felületes és valótlan érv.
Munkaerõhiány a kapitalizmus viszonyai között is rendszeresen elõfordulhat – gondoljunk a „vadnyugat” XIX. századi Amerikájára – azonban ez nem jelenti azt, hogy a munkáltató hatalmi pozíciója megváltozna – a
munkafeltételeket ugyanis munkaerõhiány
esetén is a munkáltató határozza meg. Ráadásul az ilyen, a „helyzet megváltozott” típusú érveléseket már évtizedek óta halljuk, tehát azok nem köthetõek a „munkaerõhiány”
világához.
Arról nem is beszélve, hogy a fenti „munkaerõhiányos” állapot egy újabb gazdasági válság kapcsán bármikor megváltozhat, és akkor munkavállalók tíz- és százezrei kerülhetnek utcára érdemi munkajogi védelem nélkül...

3. A jelenlegi magyar munkajogi
szabályozás problémái

A fenti, némileg hosszadalmas, de talán szükséges bevezetõ után rátérhetünk a jelenlegi
magyar munkajogi szabályozás problémáinak számbavételére.

A. Egyre romló törvényi
munkafeltételek

A bevezetõ után talán nem meglepõ, hogy a
munkajogi szabályozás legnagyobb problémájának ezt látom. Ahogy Szabó Imre Szilárd barátommal közös cikkünkben decemberben kifejtettük, még ha az egyébként baloldali elhajlónak nem tekinthetõ Antall-kormány alatt kihirdetett 1992-es munka törvénykönyve szövegét tekintjük origónak, az
elmúlt két és fél évtizedben sokat romlottak
a törvényi munkafeltételek.

A jelenleg reflektorfényben álló túlóraszabályozás kapcsán például a rendkívüli munkavégzés éves határa kollektív szerzõdés nélkül 144, kollektív szerzõdéssel 200 óra volt,
ráadásul ez a szabály 2001-ig hatályban maradt. Innen jutottunk el 2019. januárjára a
400 órához. 1992-ben a munkaidõkeret maximuma két hónap volt, innen jutottunk el
2019-re a három éves munkaidõkerethez.
Ugyanakkor nem a fentieket látom a munkajogi szabályozás legnagyobb botrányának,
hanem a 2012-es törvény munkajogászként
komolyan semmi esetre nem vehetõ felmondási szabályozását, amely a minimálbéres
vagy egyébként rosszul fizetett munkavállalók széles rétegét érdemi védelem nélkül
hagyja jogellenes felmondás esetén, de
egyébként is jelentõsen csökkenti a jogellenes felmondások jogi rizikóját. Ez pedig
azért baj, mert érdemi, a munkáltató számára súlyos jogi (értsd: anyagi) rizikót jelentõ
felmondási szabályok nélkül a többi munkajogi szabálynak sincs értelme, hiszen a renitens, a jogaikért szót emelõ munkavállalók
érdemi következmények nélkül eltávolíthatóak.
A magam részérõl még ennél is nagyobb gazemberségnek tartom, hogy a 2012-es törvény nem vette át az 1992-es törvény tanulmányi szabadságra vonatkozó szabályrendszerét. Ez alapján a munkáltató köteles volt
– fizetés nélküli – szabadságot engedélyezni
a tanulmányait folytató munkavállaló számára a tanulmányok idejére. Lefordítom: Ha az
összeszerelõ üzem munkavállalója orvosnak
vagy nõvérnek szeretne továbbtanulni, azt a
2012 utáni munkajogi szabályozás alapján a
munkáltatója megakadályozhatja. Ennyit a
munkajog társadalmat is védõ szerepérõl.

B. Miért volt szükség a munkafeltételek
fentiek szerinti rontására?

A bevezetõben írottak szerint a társadalomnak nem volt szüksége rá. Sajnos nyilvánvaló, hogy a neoliberális ideológia, továbbá
egyes munkáltatói csoportok lobbitevékenysége jelentõs mértékben hatott a
jogalkotóra. Még ez sem lenne azonban baj,
ha a munkajogi szabályok módosítására
(rontására) széles társadalmi kontroll alatt
került volna sor. Ehelyett azonban – fõleg az
utóbbi idõben – az a jellemzõ, hogy semmilyen érdemi szakmai- vagy érdekvita nem zajlik a munka törvénykönyvével kapcsolatban.
A munkajogászok vitái inkább csak a törvényszöveg jogászi értelmezésére fókuszálnak, érdekvita pedig vagy nem zajlik, vagy ha
ritkán mégis igen, az jellemzõen a munkáltatói, és az általában a munkáltatókat kiszolgáló állami álláspont gyõzelmével végzõdik.
Ráadásul meg kell jegyezni, hogy a magyar
munkajog az uniós munkajogok közül az
egyik, ha nem a legmunkáltatóbarátabb.
Hogy ne a mindenki által ismert, vagy leg-

alább sejtett nyugat-európai példákkal éljek,
a sokszor „bezzeggyerekként” beállított Szlovákiában többmûszakos munkarendben a
heti munkaidõ 37,5 óra, és természetesen a
jogellenes felmondások szabályozása is sokkal munkavállalóbarátabb Szlovákiában,
mint Magyarországon.
Az mindenhol látható, hogy a neoliberális
õrület hatalmas nyomást helyez az államokra a munkajogi standardok lazítása irányában. Azt azonban nem látom be, hogy miért
kell ebben Magyarországnak az éltanulót játszania? Miért jó az Magyarországnak, hogy
szinte a legalacsonyabb védelmi szintet a magyar munkajog biztosítja az unióban? Ha ennek bármilyen gazdasági hatása lenne, akkor nem Romániával hasonlítanák össze a
magyar gazdaság teljesítményét, úgy, hogy
húsz éve még a visegrádi csoport éllovasa
volt hazánk.

C. Jogtechnikai problémák

A munka törvénykönyve sem mentes a magyar jogra általában jellemzõ jogtechnikai hibáktól. Egy több millió munkavállalót és
több százezer munkáltatót érintõ törvénytõl
elvárható lenne, hogy mindenki számára világos, könnyen érthetõ szabályokat tartalmazzon...

D. Uniós megfelelés

A munka törvénykönyve jelenlegi szabályai
tucatnyinál is több ponton ütköznek a vonatkozó uniós irányelvek – különösen a
munkaidõ szervezésérõl szóló irányelv – szabályaiba...

E. Személyi kérdések

Sajnos amellett sem mehetünk el szó nélkül,
hogy egy szûk, néhány fõs csoportnak, amely
személyi összetételében nagy átfedést mutat a
törvény szerzõivel, jelentõs informális túlhatalma van a munkajog világában.
....

G. Kollektív munkajog

A végére hagytam az egyik legfontosabbat:
Munkajog nem létezhet a munkavállalók
képviselõinek érdemi jogokat adó, valódi,
komolyan vehetõ kollektív munkajogi szabályozás nélkül. Ide tartozik továbbá a jelenlegi, sztrájkokat sok helyen elnehezítõ, néha
lehetetlenné tévõ sztrájkszabályozás élhetõvé (gyakorolhatóvá) tétele is.

4. Milyen munkajogra
van tehát szükség?

A bevezetõben leírtakra is figyelemmel véleményem szerint a társadalom és az érintett munkavállalók személyes, családi,
egészségi stb. érdekeit figyelembe vevõ, a
fentieket ultima ratioként védõ, komolyan
vehetõ felmondási és kollektív munkajogi
(pl. sztrájk) szabályozásra van szükség, amely másik oldalról minden érintett, így a
munkáltatók számára is világosan, egyértelmûen szabályozza a jogokat és a kötelezettségeket.
Ezt a munkajogi szabályozást és annak minden módosítását széles körben érdemi, nem
csupán formális társadalmi vitára kell bocsátani, a munkajogász szakma, a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek
bevonásával. Ennek kapcsán figyelemmel
kell lenni arra a tényre, hogy semmilyen
„gazdasági”, „történelmi”, vagy egyéb körülmény nem indokolta az elmúlt negyed század munkajogi standardokat csökkentõ
ámokfutását sem Magyarországon, sem más
országokban. Ezen tények figyelembe vételével kell egy új munka törvénykönyvét
megalkotni – ha majd annak eljön az ideje.
Forrás: merce.hu

13

2019. január-február

FELHÍVÁS
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Elõször is engedjék meg, hogy mindenkinek köszönetet mondjunk a hathatós
segítségért, amivel alapítványunk az Egymásért-Együtt Alapítvány 2018. évi mûködéséhez segítséget nyújtott az által, hogy az 1996. évi CXXVI. Tv. adta lehetõségeket kihasználva 2017. évi személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az
alapítvány javára.
Ezen felajánlásoknak köszönhetõen 2018. évben az alapítvány részére a NAV
693.062,- Ft-ot utalt át, mely segítette kitûzött céljaink elérését, azonban sajnálatos
módon az 1%-os felajánlás évrõl évre csökkenõ tendenciát mutat.
Az iparági társaságok és szakszervezetek közül évrõl-évre egyre kevesebb helyrõl kap adományt alapítványunk, ami rendkívüli módon nehezíti munkánkat. 2018
évben a 10,9 millió forintos összes bevételünk mellett kiadásaink 13,1 millió forintot tettek ki.
Súlyos baleset következtében támogatásban 1 fõ részesült, 100.000,- Ft ráfordítással. 6 fõ részére járadékot fizettünk összesen 2.640.000,- Ft értékben. A korábbi évektõl eltérõen 2017 év után 2018 évben sem került sor karácsonyi segély
kifizetésére.
Mozgásszervi rehabilitációs gyógykezelésekre – 55 fõ részére – a Hotel Ovitban,
Keszthelyen 2.413.000,-Ft-ot, a D-Hotelben, Gyulán 2.576.650,- Ft-ot, az MVM
Hotel Panorámában, Balatongyörökön 2.360.580,- Ft-ot használtunk fel. A „Georg
Weber Rákkutató Alapítvány” támogatására 500.000,- Ft-ot utaltunk át.
Fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy alapítványunk 2018. évben is, bár a korábbiaknál szerényebb mértékben de eleget tudott tenni alap célkitûzéseinek,
melyhez az Önök 1 %-os felajánlása is nagy mértékben hozzájárult.

Jelen felhívásunkban arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a 2018. évrõl szóló adóbevallásukban az adójuk 1 %-át az EGYMÁSÉRTEGYÜTT alapítvány javára ajánlják fel a rendelkezõ nyilatkozat felhasználásával.
Ahhoz, hogy a törvényben megfogalmazottaknak megfelelõen érvényesen tehessen felajánlást
adója 1 %-áról az alábbi teendõk valamelyike
szükséges:
Önadózó munkavállaló esetében ezt a nyilatkozatot az adóbevallásával egy idõben, a bevalláshoz tartozó EGYSZA nyomtatványon kell
beküldenie az adóhatósághoz.
NAV által készített adóbevallás esetén a munkavállalónak a NAV felé kell
nyilatkoznia május 20-ig az erre a célra kialakított EGYSZA jelû nyomtatványon.
A rendelkezõ nyilatkozatot a magánszemélynek általa lezárt, a nevével, lakcímével, adóazonosító jelével ellátott postai szabványméretû borítékban. A boríték hátoldalán, annak záró felületén a nyilatkozatot tevõ aláírása kell, hogy szerepeljen.
Az EGYMÁSÉRT – EGYÜTT Alapítvány adószáma:

19677000-1-43
számlaszáma: 10102103-04396104-00000009
KÉRJÜK SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Budapest, 2018. január

A VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTTALÁLKOZÓK VERSENYNAPTÁRA 2019.
Sportágak
36. Sí
7.
Fallabda
50. Sakk

Rendezõ
Idõpont
Mátrai Erõmû Zrt.
2019. február 1-3.
E.ON Észak-dunántúli Áh Zrt. 2019. április 13-14.
VITSPORT Alapítvány.
2019. május 11-12.
Labdarúgás selejtezõ: Északi csop. E.ON Észak-dunántúli Áh Zrt. 2019. május 25.
Labdarúgás selejtezõ: Déli csop. MVM Paksi Atomerõmû Zrt. 2019. június 1/8.
30. Asztalitenisz
ELMÛ-ÉMÁSZ
2019. június 14-16.
37. Horgász
MVM Paksi Atomerõmû Zrt. 2019. június 22-23.
69. Természetbarát
?
2019. ?
34. Tenisz
E.ON Dél-dunántúli Áh Zrt. 2019. augusztus 9-11.
41. Kajak-kenu
NKM Áramszolgáltató Zrt. 2019. aug. 31- szept. 1.
9. Sárkányhajó
NKM Áramszolgáltató Zrt. 2019. szept. 6-8.
48. Vitorlás
MAVIR Zrt.
2019. szept. 12-15.
37. Labdarúgás
E.ON Észak-dunántúli Áh Zrt. 2019. szept. 20-22.
9. Futás
MVM Paksi Atomerõmû Zrt. 2019. október 5-6.
30. Teke
NÜSZ Zrt.
2019. október 11-13.

Helyszín
Kékestetõ
Gyõr
Budapest
Gyõr
Paks
Tata
Paks
?
Pécs
Szeged, Maty-ér
Szeged, Maty-ér
Balatonfüred
Gyõr
Paks
Tata

Egymásért-Együtt Alapítvány kuratóriuma

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

Adószámunk: 18475537-1-06

Köszönettel:
Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Kuratóriuma

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉK
A következõ programok:
186. 2019. február 11.
Püspöki Zoltán:
A hazai szénvagyon és alkalmazási lehetõségei

185. 2019. január 14.
Dr. Gerse Károly: Energiatárolás

Az idõjárásfüggõ megújuló források növekvõ arányú alkalmazása miatt szükséges foglalkozni a villamos energia tárolás kérdése187. 2019. március 11.
ivel. A sokféle tároló típus közül a forró nátrium-kén (NAS), líthiValaska József: A Mátrai Erõmû jövõje.
um-ion (Li-ion) és a redox folyadék áramú (VaR, Durathon) akkumulátorok felépítését, alapvetõ foErrõl szóltak a legutóbbi elõadások:
lyamatait, üzemi jellemzõit emelte
minden hónap második hétfõjén. ki az elõadó, a már mûködõ beren184. 2018. december 12.
Bp. V. Veres Pálné u. 10. sz. I. em. dezésekrõl is bemutatva néhány jelDr. Tombor Antal: E-mobilitás – az érem másik oldala
Információ:
lemzõ képet. Kitért a tároló rendTel./Fax: 225-8780,
szerek felépítésére, az áramátalakíA villanyautók helyileg csökkentik a CO2 kibocsátást. Az orszáMobil: 30/ 41 52 072.
tókra is. Bemutatta a tárolóknál
gos érték attól függ, hogy mibõl állítják elõ a villanyt. A belsõszokásos költségszámítási gyakorlaE-mail: info@enpol2000.hu
égésû motorhoz képest kevesebb alkatrészbõl állnak, olcsóbb
tot. A példák alapján a jelenlegi költHonlap: www.enpol2000.hu
a gyártásuk és csökken a meghibásodásuk valószínûsége. Meségszinten a tárolók csak speciális
nettulajdonságaik kedvezõk, jó a hatásfokuk – 140.000 db
feladatok ellátására lehetnek gazda- 10 kW teljesítményû, 30 kWh
e-mobil esetén az esti csúcsban 3,7 kW/ db értéket figyelembe véve 518 MW teljesítményt igényelnek. A jelenlegi közép és kisfeszültségû hálózatok néhány ságosak. Végül példát mutatott be a várhatóan meg- kapacitású vanádium redox
százezer villanyautót bõvítés nélkül ki tudnak szolgálni. Dilemmák: az e-mobil épülõ hazai napelemes villanytermelés kiegyenlítésé(VaR) akkumulátor
jelentõsen drágább, korlátozott hatótáv, gyenge a töltési infrastruktúra. Az e-mo- hez szükséges tárolókapacitás becsült nagyságára.
bil terjedését a tárolás korlátozza. Az akkumulátor gyártása óriási CO2 kibocsáAz elõadások prezentációja és videó felvételei elérhetõk a társulat
tással jár. ritka földfémeket igényel.
honlapján: www. enpol2000.hu
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HASZNÁLD TE IS AZ EVDSZ TAGKÁRTYA NYÚJTOTTA ELÕNYÖKET!

A 2019. évi érvényesítõ matricák
a helyi szakszervezeti irodában elérhetõek!
Összesen több, mint 1300 elfogadóhely országszerte, amelybõl közel
150 helyen egyedi EVDSZ tagkártya kedvezmények!
csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

Február

14

15

16

17

Március

14

16

17

Április

11

13

14

12

Írj egy e-mailt a szerkesztoseg@vd.hu címre, és értesülj elsõként a friss szolgáltatói akciókról, kedvezményekrõl!
A szolgáltatók részletes, egyedi ajánlatai a www.vd.hu honlapunkon a TAGKÁRTYA menüpontban áttekinthetõek, kereshetõek.

Praktiker Kft.

Gyermekjátékok webáruháza
ovodavilag.hu

Szeretettel várjuk játékboltunkban Gyöngyösön személyesen is,
ahol a termékeket kézbe is veheti!
"
Min o s é g i j á t é k o k ó v o d á s o k n a k é s k i s i s k o l á s o k n a k .
EVDSZ Tagoknak 5% kedvezmény!
(online rendelésnél a megjegyzésben kérjük a tagkártya számot feltüntetni,
személyes vásárlásnál az érvényes EVDSZ tagkártya felmutatása szükséges)

25% kedvezmény EVDSZ szakszervezeti tagoknak!
Bõvebb információ és jegyrendelõ nyomtatvány:
www.vd.hu –> Tagkártya –> Fõvárosi Nagycirkusz

Az EVDSZ idõszakonként hírlevelet bocsát ki a Tagkártyáinkra kedvezményt adó szolgáltatók aktuális, sokszor csak kifejezetten az EVDSZ Tagoknak biztosított kedvezményekrõl, valamint a LIGA tagkártyára vonatkozó aktuális információkról. Ezen hírlevelet a helyi szakszervezeti irodáknak, valamint a feliratkozó tagjainknak küldjük el.
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Felelősségbiztosítás
és jogi képviselet
minden
szakszervezeti
tagunknak
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Az iparági sportmozgalom eseménydús napjai
Október közepén lezajlott az év utolsó iparági találkozója is,
mégsem mondható, hogy az év vége az iparági sportmozgalomban a pihenés, a semmittevés idõszaka. Csak ekkor nem
a sportolóké, hanem a különbözõ testületeké a fõszerep: az
értékelés, a célok, szabályozások felülvizsgálata, a tervezés idõszaka ez.
Október végén elõször a VITSPORT Alapítvány kuratóriuma ülésezett: a több megtárgyalt téma közül a legfontosabb az ügyvezetõs mûködési módra való ráállást javasló elõterjesztés volt. A kuratórium az alapítvány mûködésének biztosabb, professzionálisabb alapokra helyezése, továbbá a találkozók megrendezésében való fokozottabb szerepvállalása iránti igény kielégíthetõsége érdekében arról határozott, hogy a feladatait társadalmi munkában ellátó kuratórium és elsõsorban annak elnöke tehermentesítésére egy
részmunkaidõs ügyvezetõt alkalmaz, aki a titkárral együtt
már olyan szervezõi kapacitást képvisel, amely évi 2-3 sporttalálkozó megrendezésével járó feladatokat – önkéntesek besegítésével – meg tud valósítani. Az ügyvezetõ belépését az is
idõszerûvé teszi, hogy titkárunk idõközben szülési szabadságra ment, s bár otthonról lehetõségei szerint segíti munkánkat,
de egyes feladataiban gondoskodnunk kell pótlásáról. (A megfelelõ ügyvezetõt azóta több csatornán keresztül igyekeztünk
megtalálni, de eddig még nem jártunk sikerrel.)
2018-ban lejárt a 2015-ben három évre megválasztott 13
sportági bizottság mandátuma, így az idei találkozókon idõszerû volt megújításuk, ami meg is történt. 8 új tag került a
bizottságokba, s részben az õ „képbe helyezésük”, részben
pedig a sportmozgalmunk aktuális kérdéseinek „átbeszélése”
céljából – hagyományainkat folytatva, a választásokat követõen – az Iparági Sportbizottság és a sportági bizottságok
tagjai részvételével november közepén egy ankétot
rendeztünk.
Az ankéton áttekintettük a sportági bizottságok (nem kevés) feladatait, hangsúlyozottan beszéltünk az iparági sporttalálkozók megrendezésekor követendõ fõ célokról: a résztvevõk száma növelésének és a részvételi díjak minél alacsonyabban tartásának fontosságáról, majd a résztvevõk véleményt mondhattak egy sportbizottsági elõterjesztésrõl, amely a részvételi díjak csökkentése hatékony
módjaként javasolta a találkozók idõtartamának egy
éjszakával való megrövidítését, amely sportágakban az lehetséges. Bár az elõterjesztés is foglalkozott a megvalósítás
egyes nehézségeivel , hátrányos következményével, a hozzászólók a legtöbb sportágat illetõen további problémákat, kedvezõtlen hatásokat emeltek ki, amelyekre válaszul a Sportbizottság vállalta, hogy a Sportértekezlet elé kerülõ anyagot az
elhangzott véleményeket figyelembe véve átdolgozza.
A szokottnál kicsit késõbb, dec. 7-én ült össze évenkénti
ülésére a Villamosenergia-ipari Sportértekezlet, amely
értékelte a 2018. évi találkozókat. Megállapította, hogy a versenynaptárban meghirdetett találkozók hiánytalanul és az
elégedettségi felmérések szerint jó színvonalon megrendezés-

A 2018. évi iparági sporttalálkozók jellemzõ adatai
Sportág
Asztalitenisz
Fallabda
Futás
Horgász
Kajak-kenu
Kispályás
labdarúgás
Sakk
Sí
Teke
Tenisz
Természetbarát
Vitorlás
Sárkányhajó
Összesen:

Résztvevõ
fõ
110
96
257
161
104
204
63
304
167
192
468
214
0
2340

Résztvevõ Elégedettség
társaság
(pontátlag)
12
4,5
11
4,8
21
4,4
16
3,8
8
4,5
14
10
15
15
17
16
14
0
32

4,3
4,5
3,9
3,7
4,2
4,2
4,4
4,2

re kerültek, köszönet érte a szervezésükben részt vállaló kollégáknak és a támogató társaságoknak! Sajnos, a
résztvevõk száma a 2017. évi 2565 fõrõl 2340-ra csökkent, nagyobb részben – rendezõ hiányában – már a versenynaptárban sem szerepeltetett sárkányhajó találkozó elmaradása, kisebb részben az idén átmenetileg egy napossá zsugorodott
sí találkozó iránti érdeklõdés – a vártnál ugyan kisebb, de
mégis számottevõ – csökkenése következtében, ami azt is mutatja, hogy az e találkozókon megtakarított társasági támogatási kereteket nem használták fel más sportágakban a részvétel növelésére.
Az eset ráirányította a figyelmet arra, hogy a résztvevõk
számának alakulását, lehetõség szerinti növelését a jövõben kiemelt célkitûzésnek kell tekintenünk, s az iparági
találkozókat népszerûsítõ kommunikáció hatékonyságát ágazati szinten is, de kiemelten társasági szinten fokozni szükséges, hogy a sporttalálkozók iránti érdeklõdõk körét szélesíteni és lehetõség szerint fiatalítani tudjuk.
A Sportértekezleten is folytatódott az ankéton megkezdett vita „a találkozók költségei csökkentése az idõtartamuk rövidítésével” témakörben az ankét nyomán módosított
elõterjesztés alapján. Végül is olyan döntés született,hogy
ennek lehetõségeit a Sportági Bizottságoknak kell megvizsgálniuk, s a megvalósításukról, annak módjáról is õk, illetve
a Sportági Értekezletek dönthetnek. A Sportértekezlet felkérte a Sportági Bizottságokat, hogy vizsgálják meg, hogy milyen
egyéb módon is csökkenthetõk sportáguk találkozójának
költségei, különösen azokban a sportágakban ahol az idõtartam rövidítését nem tartják megoldhatónak.
A Sportértekezleten a szokásoknak megfelelõen össze-
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állítottuk a 2019. évi Versenynaptárt, néhány kisebb és
egy nagyobb kérdõjellel: a 2019. évi VOTT megrendezésére sajnos még nem akadt vállalkozó…
Ezt követõen tárgyalta meg és fogadta el a Sportértekezlet az Általános Versenyszabályzatra és hat sportág
(fallabda,sakk, asztalitenisz, labdarúgás, VOTT, horgász)
Sportági Versenyszabályzatára érkezett módosító javaslatokat, melyekrõl az érdeklõdõk a VITSPORT.HU honlapon a Tárgyévi Sporttalálkozók menüpont alatt tájékozódhatnak a Sportágra, illetve az ÁVSZ esetében az Általános Információkra kattintva.
A Sportértekezlet után a VITSPORT Alapítvány kuratóriuma is ülést tartott, ahol néhány más téma mellett a
szokásoknak megfelelõen döntött az idei kitüntetett személyérõl (akit a következõ Forró Drótban mutatunk
be), az iparági összsportági vándorkupák gyõzteseirõl és értékelte a 2018. évi találkozókat.
A 2018.évi iparági sporttalálkozókon való részvételük
alapján a kuratórium a találkozókat „legszorgalmasabban”
látogató társaság számára a RÉSZVÉTEL A FONTOS, a találkozókon összességében, méretéhez képest legeredményesebbnek a NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS vándorkupát ítélte oda, külön értékelve a nagyvállalatokat (létszám>1000 fõ) és külön a kis/közepeseket (létszám<1000
fõ). A nagyvállalatok között elõször fordult elõ, hogy az
NKM Társaságcsoport (a korábbi találkozókon még
DÉMÁSZ) csak az egyik kupa birtokába jutott, utóbbit 2018ban az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. érdemelte ki! A kisebb cégek körében a Budapesti Erõmû Zrt. és a
MAVIR Zrt. nyerte el a vándorkupák õrzési jogát.
A kuratórium a 2018. évi találkozókat is értékelte, és
a sok, jól sikerült találkozó közül – köszönet érte a rendezõ
gárdák csupaszív, lelkiismeretes munkájának – a résztvevõk
számának alakulása és az elégedettségi kérdõívek eredményei alapján a fallabda, a sakk, a vitorlás és a futó találkozókat találta legkiemelkedõbbnek, s ezért külön elismerését fejezi ki az MAVIR Zrt., az MVM OVIT Zrt., az
MVM Paksi Atomerõmû Zrt. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. rendezõ csapatának.

Milyen feltételek mellett csökkenthetõ
a találkozók idõtartama?

A találkozók idõtartamának csökkentése az alábbi feltételek
teljesíthetõsége mellett lehet indokolt, illetve célszerû:
 Az idõtartam rövidítés akkor valósul meg, ha a 2 napos találkozók péntek du helyett szombat reggel/de, a 3 naposak csütörtök du helyett péntek reggel/de kezdõdnek és legkésõbb vasárnap, az ebédig tartanak.
 Szervezési intézkedésekkel – esetleg a Versenyszabályzat
kisebb módosításával – biztosítható, hogy a sportprogram
érdemben ne csökkenjen, de a rövidebb idõ alatt is végrehajtható legyen.
 Annak ellenére, hogy a találkozó hivatalos kezdete szombat
(péntek) reggelre/délelõttre tolódik át, a távolabbról érkezõknek, illetve az azt igénylõknek – lehetõleg a találkozó szálláshelyén– a pénteki/csütörtöki szállást is biztosítani kell,
amely költsége kiegészítõ részvételi díjnak tekintendõ.
 A szombat esti közös programnak és a Sportági Értekezletnek mindenképpen indokolt a programban megfelelõ helyet/idõt biztosítani, a technikai (csapatvezetõi) értekezlet feladatait az eddigiektõl eltérõen célszerû megoldani (írásbeli
tájékoztatás, korábbi sorsolás stb.)
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