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Fe l n õ t t ü n k a f e l a d a t o k h o z !
Az EVDSZ az elmúlt 5 évben minden
szempontból felnõtt a feladatához. Nehéz
körülmények között indultunk 2013-ban.
Nehezek voltak a gazdasági körülmények,
a világgazdasági válság még éreztette hatását. Munkanélküliség volt jellemzõ.
Nyomottak voltak a bérek, a minimálbér
nettó értéke nem érte el a létminimum
szintjét. Új – a munkavállalókra hátrányos
– Munka Törvénykönyve volt. Továbbra is
nehezítette az érdekérvényesítést a
sztrájktörvény és megoldatlan volt a korhatár elõtti ellátás kérdésköre. Problémák
jelentkeztek a konföderációnkban, a
LIGA Szakszervezetekben, amely a LIGA
elnök 2016. év eleji lemondásához vezettek. Akadozott az ágazati szociális párbeszéd, ezt az idõszakot bírósági perek jellemezték. A szociális párbeszéd 2016-ban érte el mélypontját. Nem jött létre 2016-ban
ágazati bér és szociális megállapodás.
Az EVDSZ régi-új vezetése és apparátusa e keretek között kezdi el munkáját. A
szövetségben megtörtént választások
után még érezhetõ volt a választások során felszínre kerülõ érdekellentét a tagszakszervezetek között és meg kellett birkózni az új Mt. hatásaként az EVDSZ gazdálkodását érintõ csökkenõ bevételek következményével. Az EVDSZ gazdálkodását
egyensúlyban kellett tartani!
Az induló nehézségek ellenére a ciklus
végére elmondhatjuk: az EVDSZ állta a sarat, megbirkózott az útjába tornyosuló
akadályokkal, felnõtt a feladatához. Elmondhatjuk, hogy a ciklus végén
 az EVDSZ nemzetközi és kormányzati elfogadottsága legalább olyan,
mint a ciklus elején;















a magyar szakszervezeti mozgalomban, a LIGA Szakszervezetekben az
EVDSZ megerõsítette elismertségét
és pozícióit;
mûködik az ágazati szociális párbeszéd, a munkáltatói szövetséggel, a
VTMSZ-szel a kapcsolat kiszámítható, korrekt;
módosításra és kiterjesztésre került
a Villamos-energia –ipari Alágazati
Kollektív Szerzõdés, a VKSZ;
az alkalmazotti tarifa továbbra is a
munkavállalók életkörülményeit javítja;
új együttmûködési megállapodásokat kötöttünk, új partnereket találtunk a tagságunk érdekeinek minél
jobb érvényesítése érdekében;
érdekérvényesítésünk, ha kellett mûködött, például meg tudtuk védeni
szakszervezeti tisztségviselõ kollégánkat munkajogi vitájában;
az önkéntes pénztárakban, az alapítványokban az EVDSZ szerepe nem

csökkent, bár a Vitamin Egészségpénztárban folyó választás során ért
bennünket kellemetlen meglepetés;
 a belsõ- és külsõ kommunikáció legalább olyan színvonalú, mint a ciklus elején, új kommunikációs csatornákon keresztül is tájékoztatjuk tagjainkat (pl. facebook, mobil applikáció, stb.);
 projekteket nyertünk és hajtottunk
végre, segítve ezzel a tagság képzését, az EVDSZ tudásbázisának létrehozását, a szövetség mûködését, gazdálkodását;
 gördülékenyen mûködtettük az
EVDSZ belsõ szervezeti életét, ennek
személyi és tárgyi felté-teleit biztosítottuk;
 jelentõsen fejlõdött a szolgáltatói tevékenység, melynek révén a tagság
az ország számos pontján kedvezményeket vehet igénybe a szolgáltatások területén, valamint a jogvédelem
is biztosított;
 tagszervezési akciók meghirdetésével
hozzájárultunk, hogy az EVDSZ-hez
tartozó tagság létszáma és az iparágat jellemzõ 50% körüli szervezettség számottevõen nem változott;
 a takarékos mûködés eredményeként
az EVDSZ gazdálkodását a ciklus alatt
egyensúlyban tudtuk tartani;
 az apparátus hatékonyan el tudja látni a szervezési feladatokat, segíteni
tudta és tudja a tagszakszervezetek
mûködését, kiszolgálását.
A ciklus elején azt mondtuk, már akkor
elégedettek leszünk, ha nagyon nem romlanak a szakszervezeti tagság által kihar-

colt eredmények, a szakszervezeti érdekérvényesítés, mûködés feltételei a ciklus
alatt. A felsorolásból kiderül, ezt - talán a
bértárgyalások szabályozásának kivételével - sikerült elérnünk, sõt néhány területen túlteljesítenünk!
Az elõzõ vezetés magasra tette a lécet,
de úgy érzem, az EVDSZ az elmúlt ciklusban sem vallott szégyent, hiszen megfelelõ válaszokat sikerült adnia a kihívásokra,
mindent megtett a szakszervezeti tagság
érdekeinek érvényesítése érdekében. Erre utal az a tény is, hogy az EVDSZ VII
Tisztújító Taggyûlése egyhangúlag fogadta el az elmúlt 5 évrõl szóló beszámolót!
Mi sem jelzi jobban az EVDSZ jelenlegi
megítélését, mint a Taggyûlésen megjelent sok külföldi és belföldi vendég, valamint az a kijelentés, amelyet az egyik –
nem a LIGA Szakszervezetekhez tartozó
– meghívott, belföldi szakszervezeti vezetõ tett: Álláspontom szerint az EVDSZ ma
Magyarországon a legerõsebb érdekérvényesítõ képességgel rendelkezõ ágazati
szakszervezet és a magyar szakszervezeti mozgalom figyel arra, hogy mit tesz az
EVDSZ illetve vár arra, hogy az EVDSZ
tegyen valamit!
Ez, valamint az adjon nekünk erõt a jövõbeni érdekérvényesítési tevékenységünk során, ahogyan közösen megmozdultunk novemberben és decemberben!
Kísérje az az egység az EVDSZ jövõbeni
mûködését, mint amilyen a Taggyûlésen
jellemezte, hiszen ne felejtsük:
EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!
dr. Szilágyi József
EVDSZ Elnök

E V D S Z V I I . ( T I S Z T Ú J Í T Ó ) TAG GY Û L É S
Székesfehérvár, 2018. november 29-30.
A VII. (Tisztújító) Taggyûlés célja volt az elõzõ tisztújításkor
elfogadott program elmúlt 5 évben történõ teljesülésének
értékelése. A Taggyûlés további célja az idõközbeni változások, kilátások elemzése, a lezajlott programalkotási folyamat
eredményeként készült javaslat alapján az EVDSZ Alapszabályának módosítása, az EVDSZ programjának elfogadása az elkövetkezõ öt évre, és a tisztségviselõk megválasztása.
A taggyûlés megnyitásaként dr. Szilágyi József EVDSZ elnök köszöntötte a VII. Taggyûlés résztvevõit, a hazai és külföldi vendégeket és a résztvevõket, amely után a lebonyolításhoz szükséges tisztségviselõk megválasztására került sor, akik a következõk voltak: Levezetõ elnök: Medveczki Zsolt, Mandátum és
Szavazatszámláló, valamint Választási Bizottság elnöke: Kovács
Ferenc, bizottsági tagok: Bán Sándor, Damm István, Horváth
László és Skuczi Ágnes. Az Ügyrendi Bizottság elnökének a taggyûlés Ácsi Pétert választotta, a bizottság tagjainak Kovács
Ferencet és Medveczki Zsolt. A VII. (Tisztújító) Taggyûlés
jegyzõkönyvvezetõje Bertafalvi Hortenzia Fanni.
A második napirendi pont keretében Kovács Ferenc tájékoztatta a VII. Taggyûlést arról, hogy a rendezvényen összesen 101
mandátummal képviseltetik magukat a tagszakszervezetek.
Az Ügyrend elfogadását követõen dr. Szilágyi József EVDSZ
elnök szóbeli elõterjesztésben beszámolt az EVDSZ 2013-2018
idõszakban végzett munkájáról. Elnök úr tájékoztatta a Taggyûlést, hogy a beszámoló célja: bemutatni az EVDSZ által – a VII.
Kongresszust követõen – végzett tevékenységet és a jelenleg
zajló folyamatokat az érdekegyeztetés különbözõ szintjein. A
beszámoló igen terjedelmes, így prezentációjában összegezte az érdekérvényesítõ tevékenységünk eredményeit. A beszámoló melléklete tartalmazza az összes határozatot, amely az elmúlt 5 évben született a Taggyûlés és a Szövetségi Vezetõség
ülésein; A beszámoló részét képezi az Ifjúsági és a Nyugdíjas
Tagozat beszámolója is. Az egyéb jelentések (VIMFÓ, VÜTFÓ
Egymásért Együtt Alapítvány, Vitsport Alapítvány) tájékoztató
jellegûek, a www.vd.hu honlapunkon megtekinthetõek a taggyûlési dokumentumok között. A szóbeli kiegészítés során elõször bemutatta az elmúlt 5 év belföldi gazdasági környezetét,

majd kitért a 2013-2018. évi jövedelmi mutatókra (ezen belül
is összehasonlítva az országos és a villamosenergia-ipari adatokat), az ágazatok jövedelmi helyzetére. Az érdekérvényesítés különbözõ szintjeivel folytatta szóbeli kiegészítést. Tájékoztatójában kiemelte: Az EVDSZ továbbra is biztosítja a nemzetközi szervezetekben való részvétel személyi és tárgyi feltételeit, továbbá annak szükséges finanszírozását. A szövetség az európai IndustriAll Szakszervezeti Szövetségnek (ipari) és az Európai Közszolgáltató Szakszervezeti Szövetségnek is a tagja és
a Közszolgálati Szakszervezeti Világszövetség (PSI) munkájában is részt vesz, egyúttal segíti az Európai Üzemi Tanácsok
(EÜT) mûködését. dr. Szilágyi József ismertette a taggyûlés résztvevõivel a nemzetközi és hazai partnerekkel, az elmúlt években kötött együttmûködési megállapodásokat,
a VAPB-ben, a LIGA Szakszervezetekben végzett munkát.
Mindezek mellett dr. Szilágyi József beszélt az ágazati szintû
eredményekrõl, és az EVDSZ mûködtetéséhez kapcsolódó információkat is megosztotta a VII. Taggyûlés résztvevõivel.
A nemzetközi és hazai vendégek valamennyien köszöntötték a VII. Tisztújító Taggyûlés résztvevõit, és elismerõen beszéltek az EVDSZ és a szervezeteik közötti együttmûködésrõl.

Az Egymásért Együtt Alapítvány kuratóriumának elnöke,
Bakai Lehel a taggyûlés résztvevõinek segítségét kérte abban,
hogy a villamosenergia-iparban dolgozók segélyezését végzõ,
a rehabilitációját támogató alapítvány tevékenysége ismertebb legyen az iparágban. A szolgáltatásaik népszerûsítése
azért is szükséges, mert az 1%-os bevételük az elmúlt 5 évben
drasztikusan csökkent, ezzel az alapítvány támogatási, szolgáltatásai lehetõségei is csökkenõ tendenciát mutatnak. A Taggyûlés résztvevõi biztosították az alapítvány elnökét, hogy lehetõségeikhez mérten támogatják az Alapítványt.
Az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának beszámolójához Begitter
Henrikné szóbeli kiegészítést tett, majd a Felügyelõ Bizottság 2015ben történt megválasztása utáni munkáját összegezte Ácsi Péter.
A tájékoztatás, hozzászólások, kiegészítések után a VII. Taggyûlés a beszámolót és annak minden mellékletét egyhangúlag elfogadta.
Az EVDSZ VII. (Tisztújító) Taggyûlésének elsõ napja az elismerések átadásával, és a tagszervezési verseny eredményének kihirdetésével, díjátadóval, majd vacsorával fejezõdött be.
Az elismeréseket dr. Szilágyi József EVDSZ elnök és Téglás
József EVDSZ elnökhelyettes adta át.
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Sturcz László, Fliegh Tamás, Pinczés Ernõ, Skuczi Ágnes és Majoros János

Varga Bálint, Varga Imre Miklósné, Szabó Zoltán, Juhász Gyuláné,
Dombi Jenõ, Tumpek István és Bertafalvi Hortenzia Fanni

Bátki László és Réffi Péter

Varga Zoltán, Wolf Attila, Juhász Gyuláné
TISZAVÍZ
MÉSZ
ÉMÁSZ
Szakszervezet
Szakszervezet

Balogh István
VIRÜSZ

Az elismert személyek méltatása hamarosan olvasható a www.vd.hu honlapunkon. Fotók: Urvölgyi József és T.A.T.

Folytatás a 4. oldalon
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Kiss Tamás, Szabóné Petrovics Gabriella, Schaffer Csaba, Balogh István
és Urvölgyi József
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E V D S Z V I I . ( T I S Z T Ú J Í T Ó ) TAG G Y Û L É S
Székesfehérvár, 2018. november 29-30.
A VII. (Tisztújító) Taggyûlés második napját a
Választási Bizottság elnöke nyitotta azzal, hogy
elmondta, a választásra jogosultak 100%-a jelen
van.
A taggyûlés a 2018-2023 idõszakra vonatkozó programalkotással folytatódott. Dr. Szilágyi József elmondta, hogy nagyon fontos feladata a VII. Taggyûlésnek,
hogy meghatározza a következõ 5 évre vonatkozóan
azt, hogy mit gondolunk mi az EVDSZ-rõl, mik az alapvetõ céljaink, valamint meghatározzuk a célokhoz
szükséges eszközöket.
Medveczki Zsolt ismertette a programalkotással
kapcsolatos nézeteit. Picit csalódott, mert a szervezete által megfogalmazott nézeteket nem támogatta a
Szövetségi Vezetõség többsége . Véleménye az, hogy
a bérmegállapodás kérdése megint meg fogja osztani
a szövetséget, fõleg a béren kívüli juttatások miatt.
Nem lát érdemi változást az elfogadásra javasolt programban az elõzõ idõszak programjához képest. Nagy
kihívásnak érzi, hogy a következõ 5 évben együtt maradjunk. Kérte a taggyûlést és a szövetséget, hogy találjunk megoldást arra, hogy a kisebb szervezeteket is
a szövetségen belül tartsuk, még úgyis, hogyha nem
akarnak aktívan részt venni a munkánkban, csak tájékoztatást szeretnének.
A hozzászólások után 26 tartózkodás mellett fogadta el a VII. Taggyûlés a következõ 5 éves programot,
amely a www.vd.hu oldalunkon a taggyûlési és az alapdokumentumok között olvasható.
A programalkotás után az EVDSZ Alapszabály módosítására került sor. Hat pontban történt pontosítás, amelybõl az egyik legnagyobb változás, hogy az
EVDSZ tagdíj mértéke 2019. január 1-tõl 0,20%-ra
csökken 0,25%-ról. Az egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabályt a taggyûlés 8 tartózkodás mellett elfogadta. (honlapunkon ez a dokumentum is olvasható).
A feladatok végeztével került sor a tisztújító választásokra.
Kovács Ferenc beszámolt a Választási Bizottság elõkészítõ munkájáról, majd ismertette a beérkezett jelöléseket, a választás menetét. A szavazatok leadásának
idejére, és a Választási Bizottságnak a kiértékelésre
idõt adva a levezetõ elnök szünetet rendelt el.
Ebéd után a VB elnöke összegezte a szavazás eredményét, azt érvényesnek nyilvánította.
A VII. (Tisztújító) Taggyûlés az EVDSZ Elnökének
ismét dr. Szilágyi Józsefet, Elnökhelyettesének pedig
Téglás Józsefet választotta. Az EVDSZ Elnökségének
és Szövetségi Vezetõségének összetétele változott, a

Felügyelõ Bizottság elnöke és tagjai tisztségükben
maradtak.
A megválasztott tisztségviselõket az elõzõ oldalon és
az alábbiakban mutatjuk be.
A választások után dr. Szilágyi József gratulált minden megválasztott tisztségviselõnek és reményének
adott hangot, hogy együtt jól fognak tudni dolgozni a
szakszervezeti tagság érdekében. Megköszönte a bizalmat és úgy értékelte, hogy a taggyûlés az elmúlt két
napban elvégezte a feladatát. Végezetül megköszönte
a taggyûlés, a levezetõ elnök, a Választási Bizottság és
az EVDSZ apparátusának a munkáját.
A levezetõ elnök ezt követõen bezárta a taggyûlést.
A két nap eseményeirõl további képek és dokumentumok honlapunkon találhatóak.

Az EVDSZ Elnöksége

Téglás József (EVDSZ Elnökhelyettes), Hatvani Jácint (MÉSZ), Lõrincz László (PADOSZ), Nagy Sándor (DÉMÁSZ Szakszervezet),
dr. Szilágyi József (EVDSZ Elnök), Ózner József (ADÉSZ), Pinczés Ernõ (TIVISZ)

Az EVDSZ Felügyelõ Bizottsága

Dr. Tölli László (FB tag, TIVISZ), Ácsi Péter (FB Elnök, VD-DUVISZ), Dózsa-Szabó Mónika (FB tag, DÉMÁSZ Szakszervezet),
Magi Imréné (FB tag,VD-DUVISZ), Wolf Attila (FB tag, MÉSZ)
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Ú J R AVÁ L A S Z T O T T E V D S Z
T IS Z TS É GVISELÕKET KÉRDEZTÜNK
Gratulálunk dr. Szilágyi Józsefnek az
elmúlt és a következõ 5 éves ciklus elnökének!
– Hogyan értékeled a Taggyûlés
munkáját?

– Azt gondolom, hogy a taggyûlés egy
nagyon jól elõkészített taggyûlés volt,
köszönhetõen a sok-sok munkának,
amelyet a testületek és az apparátus beletett az elõkészületi folyamatba. Ez a
sok elõkészítõ munka tette lehetõvé,
hogy egy egységes EVDSZ jelenjen meg
a taggyûlésen. A beszámolót 100%-osan, egyhangúlag fogadta el a taggyûlés,
amely azt mutatja, hogy az elmúlt öt
évet ugyanúgy látjuk. Egy sikeres 5 éven
vagyunk túl. Ezt erõsítette meg a taggyûlés azzal, hogy az elõterjesztett programpontok elfogadásával és a régi vezetés megújításával tulajdonképpen az eddig követett útnak a folytatása mellett
döntött. Ennek személyesen is nagyon
örülök, mert ebben azt gondolom, nekem is van részem.
– Beszéltél a beszámoló kapcsán
az eredményekrõl. Mit gondolsz az
érdekvédelmi tevékenységben mi
volt akár siker vagy a kudarc az
elmúlt 5 évben, és mit tartasz elvégzendõ feladatnak a következõ 5 évre akár az Elnökség akár az SZV
részérõl?
– Két részre kell bontani egy szakszervezet mûködését: egyrészt vizsgálni kell a szakszervezet érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekérvényesítési tevékenységének eredményességét, másrészt a szervezet mûködtetését. Az érdekvédelem területén a legnagyobb sikernek azt tartom, hogy az ágazati kollektív szerzõdés módosítására irányuló
tárgyalások sikerrel zárultak le, sikerült
megtalálni a kompromisszumokat a
munkáltatókkal. Még nagyobb siker,
hogy ezt az ágazati kollektív szerzõdést
kiterjesztették a ciklus alatt. Ebbõl a
szempontból az ágazat egyedülálló Magyarországon: a jelenlegi hatályos Munka Törvénykönyvhöz illeszkedõ hatályos ágazati kollektív szerzõdéssel ren-

delkezik, amely olyan garanciális elemeket tartalmaz, amelyet a rajtunk kívül meglévõ két másik ágazati kollektív
szerzõdés nem és fõleg nem rendelkeznek az egész ágazatra történõ kiterjesztéssel. Ezt tartom a legnagyobb érdekvédelmi eredménynek, ugyanakkor
meg kell említenem azt is, mint fontos
eredményt, hogy a ciklus alatt sikerült
az egyik tisztségviselõnket megvédeni
munkaügyi konfliktusa során! Az
EVDSZ mûködése szempontjából a legnagyobb eredménynek azt tartom,
hogy továbbra is együtt vagyunk! Voltak
olyan jelek az elmúlt 5 év alatt, amikor
bizonyos ellenérdekek mutatkoztak
egyes tagszervezetek között és ez az
egységet, a szolidaritást egymás iránt
veszélyeztette. Ezeket sikerült kezelni
és megint ott tartunk, hogy egy irányba húzzuk a szekeret. Ez nagy örömmel
tölt el engem és alapot ad arra, bízzam
benne: az EVDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagok és az EVDSZ jövõje is sikeres lesz!
– Köszönjük szépen és még egyszer gratulálunk!

A jelenlegi elnök után Gál Rezsõt
kérdeztem, az MVM TSZSZ elnökét, aki
az EVDSZ-nek 2013-ig volt az elnöke.

– Hogyan értékeled az elmúlt két
napban lezajlott taggyûlést?
– Én úgy látom, hogy ez egy jó hangulatú taggyûlés volt, amely közbensõ
állomásán az elvégzett munkát értékelte és a jövõre vonatkozó feladatokat
határozta meg. Konstruktív is volt, jók
voltak az elõterjesztések.
– Az MVM TSZSZ és az EVDSZ az
elmúlt ciklusban együttmûködési
megállapodást kötött. Hogyan értékeled a megállapodást, hogyan
sikerült megvalósítani az abban
foglalt feladatokat az elmúlt öt évben? Mik lehetnek a közös munkának a jövõbeli irányai, feladatai?
– Az MVM TSZSZ az EVDSZ szerves
része, tagjai az EVDSZ-nek is tagjai egyaránt. Vannak speciális kihívások az
állami szektorban. Az együttmûködés

jó volt, lehetne azonban tovább fejleszteni az együttmûködés formáját, pl. a finanszírozás oldalának kitalálása. Hogy
jó példát is mondjak: a novemberi közös tüntetés mind a finanszírozás, mind
az együttmûködés és a szervezés szempontjából is egy jól sikerült tüntetés
volt. Ezen az úton kell továbbhaladni.

Juhász Gyuláné Jutkát, az ÉMÁSZ
Szakszervezet vezetõjét is a taggyûlés
szünetében kérdeztük, és egyúttal
gratuláltunk a tagszervezési versenyben elért egyéni és tagszervezeti eredményekhez.

– Segítette-e valamilyen módon az
EVDSZ a tagszervezési versenyben
elért eredményt?
– Köszönöm szépen az elismerést. A
szakszervezeti tisztségviselõkkel együtt
sokat tettünk azért, hogy a tagszervezési akció keretén belül elsõ helyezést érjünk el. Nagy örömömre szolgál, hogy a
Társaságcsoporthoz belépõ fiatalokat
sikerült megnyernünk. 2013-tól vagyok
az ÉMÁSZ Szakszervezet elnöke. Munkámhoz nekem is szükségem volt az
EVDSZ támogatására, valamint a TÁMOP projekt keretében lezajlott oktatásban való részvételre. Az EVDSZ kiadványait sokat tanulmányoztam, mely segített a még nem szakszervezeti tagok
meggyõzésében, hogy miért érdemes
tagnak lenni.

Végül, de nem utolsó sorban Pinczés
Ernõt kérdeztem, a TIVISZ elnökét, az
EVDSZ Szövetségi Vezetõségének és
Elnökségének ugyancsak újraválasztott
tagját.
– Hogyan értékeled a taggyûlés
munkáját?
– Azt gondolom, hogy sikeres és eredményes volt. Különösebb meglepetés
nem történt, a taggyûlés egységesen
elfogadta a beszámolót és a következõ
5 éves programot. A rendezvény gyönyörû helyen, jó hangulatban zajlott le,
ahogy annak lennie kell.

– Sokat segít, hogy Te képviseled
az EVDSZ-t a nemzetközi kapcsolatok terén. Hogy látod az elmúlt
5 évet, mi volt a nemzetközi munka
eredménye? Mi lehet a következõ
5 év feladata?
– Valószínû, hogy a befektetett munka késõbb térül majd meg. Nem tudjuk, hogy milyen események várhatóak
a nemzetközi szintéren. Ha nálunk történik bármi, bármelyik cégnél, amely
összefüggésben van nemzetközi multi
cégekkel, testülettel, Európai Tanáccsal,
akkor akár szolidaritás, segítségnyújtás
terén egy lehetõség számunkra a nemzetközi szervezetekhez fordulás. Korábban Gál Rezsõ munkája alapozta meg az
EVDSZ nemzetközi kapcsolatait; ezt
folytatva végzem a munkát. Kellenek
ezek a kapcsolatok, ez a jó irány. A rendezvényünkre meghívottak közül az
Industriall-tól és az EPSU-tól is jelen voltak a taggyûlésen, akik pozitív véleményeket fogalmaztak meg a szövetség
nemzetközi munkájáról.
Az elmúlt években zajlott nemzetközi
együttmûködés eredményeibõl pár példát említenék:
 Pakson 850 dogozó elküldését
sikerült megakadályozni a brüsszeli tüntetéssel;
 Folyamatban van az EPH tulajdonlású BERT-nél az Európai Üzemi
Tanács létrehozása, melyben sokat
segítenek a cseh kollégák;
 Felvettük a kapcsolatot a belarusz
szakszervezettel, az érdekvédelem
mellett a közös sporttevékenység
érdekében is, amelynek már van
eredménye. Ezt az irányt kell folytatni, ez a közös jövõnk mind a
V4-ekkel, mind az európai szakszervezetekkel.
Köszönjük a válaszokat, gratulálunk az újraválasztásokhoz és az
elismerésekhez, eredményes érdekvédelmi munkát kívánunk valamennyi EVDSZ vezetõségi tagnak!
Riportok: T.A.T.
Kézirat: B. H. F.
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NEM KÉRÜNK AZ ADÓEMELÉSBŐL! – TÜNTETÉS
A béren kívüli juttatások adózási
szabályainak megváltozása ellen
már ez év júniusa óta tiltakozunk.
E témában szeptemberben volt egy
megelõzõ tüntetés, mely figyelmeztetõ
jellegû volt. Errõl a Forró Drótban, az
MVMTSZSZ és az EVDSZ honlapján is
beszámoltunk. A szeptember 20-i tüntetésnek kettõs üzenete volt, egyfelõl
felhívta a figyelmet a problémára, másfelõl bemutatott egy pozitív példát, a
lengyelekét. Ott a kormány nem elvesz,
hanem ad. A lengyel nagykövetség elõtt
jelentettük be, hogy ha nem lesz változás, ismét az utcára vonulunk.
Állásfoglalást hoztak a Konföderációk együttesen, a VKF munkavállalói oldala, a LIGA Szakszervezetek, az EVDSZ,
az MVM TSZSZ és más ágazati, illetve
munkahelyi szakszervezetek.
A kormányzat nem vette figyelembe
ezen állásfoglalásban foglaltakat annak
ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Bank
és a Pénzügyminisztérium is jelezte a
béren kívüli juttatások adózásának változásával kapcsolatos fenntartásait. Folyamatosan tárgyalásokkal kecsegtetett
a kormányzat, érdemi elõrelépés azonban nem történt!
Tiltakozásként aláírásgyûjtési akciót
indítottunk, amely akcióban közel
negyven ezren fejezték ki a változással
kapcsolatos elégedetlenségüket.
ÉRTHETETLEN!!!!! Hogyan lehet,
hogy a mostani politikai vezetõink, akik
a választók bizalmát harmadszor is megszerezték, saját – korábban meghirdetett – elveiket most semmibe veszik ...?
Öngondoskodás, takarékoskodás idõs
korra, otthonteremtés, egészségbiztosítás ... stb. Ha ezekre gyûjtesz, s azt a
munkáltatód is támogatja, akkor ez jövõre büntetõadót érdemel?
FEJENKÉNT TÖBB SZÁZEZER
FORINT A TÉT...!!!!!!
Hagyhatjuk, hogy érdemi
párbeszéd nélkül, elhibázva
döntsenek rólunk?
Ezen kérdések, gondolatok mentén,
a korábban jelzett akciósorozat következõ állomásaként - az aláírásgyûjtés
mellett - demonstrációt szerveztünk.
A tüntetést bejelentõ szervezõ: Hatvani Jácint volt, a paksi Mûszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (MÉSZ)

Fotók: EVDSZ

elnöke. A Fõvédnökök: LIGA Szakszervezetek, MASZSZ konföderációk, de
több konföderáció és számos szakszervezet is csatlakozott a tüntetéshez. A
szeptemberi demonstráció után egy
tartalmában hasonló, de szervezésében és létszámában más tüntetés valósult meg. Az elõkészületekben és a tün-

tetésben a MÉSZ és az EVDSZ mellett,
a VDSZ (Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokonszakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége), és a BDSZ
(Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete) is aktív szerepet vállalt. A lengyel nagykövetség elõtt kb.
200-an voltunk, itt pedig 4-5 ezren.

A felszólaló szakszervezeti vezetõk a
béren kívüli juttatások megadóztatásának eltörlését követelték. A tüntetés moderátora Gál Rezsõ volt, az MVM TSZSZ
elnöke. Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök,
LIGA társelnök mellett az MNB Székház
elõtt tiltakozásának felszólalásában is
hangot adott Rabi Ferenc BDSZ elnök,
és Pinczés Ernõ, a TIVISZ elnöke is.
Dr. Szilágyi József, az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (EVDSZ) elnöke arról beszélt, hogy a szakszervezetek a
cafeteria elemek kedvezményes adózásának visszaállítását követelik a családok
támogatása, a mobilitás ösztönzése és a
munkaerõhiány kezelése érdekében.
Folytatás a 8. oldalon
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NEM KÉRÜNK AZ ADÓEMELÉSBŐL! – TÜNTETÉS
Folytatás a 7. oldalról
Elnök úr elmondta, hogy az MNB a jövõ évi költségvetést véleményezõ írásában rámutatott, hogy több mint 2 millió
munkavállalónak csökkenhet a nettó jövedelme az adótörvények megváltozása
miatt, ami ugyanakkor a költségvetésnek
nem jár érdemi bevétel növekedéssel.
Petícióval fordultunk Matolcsy György
jegybankelnökhöz, amelyben jeleztük:
a demonstrációt szervezõ és azon magukat képviseltetõ szakszervezetek egyetértenek abban, hogy béren kívüli juttatások rendszerét szûkítõ jogszabályok a
munkavállalók számára jelentõs érdeksérelemmel és jövedelemcsökkenéssel
járnak. A juttatások esetleges megszüntetése a munkaerõ megtartása, az életés munkakörülmények javítása, az
egészségmegõrzés és a hosszú távú öngondoskodás ellen hat. A szakszervezeti konföderációk határozottan kiállnak
a juttatások megõrzése mellett, továbbá arra kérik Matolcsy Györgyöt, hogy
lehetõségeihez mérten segítse a szakszervezeti konföderációk törekvéseit a
béren kívüli juttatások megõrzése érdekében. A petíciót a jegybank részérõl
nem vette át senki, így azt Székely Tamás
(MASZSZ-VDSZ) és dr. Szilágyi József
(LIGA-EVDSZ) az épület bejárati ajtajára
ragasztották.
Ezután egy különleges hangulatú vonulás kezdõdött az Országházhoz a Szabadság tér -> Sas utca -> Arany János utca -> Bajcsy-Zsilinszky út -> Alkotmány

Fotók: EVDSZ

utca -> Kossuth tér útvonalon. Szóltak a
dobok, sípok, kereplõk. Vonulás közben látszott igazán, hogy milyen nagy az
elégedetlenségének a tüntetésen is hangot adók száma. Több tv társaság online médiafelületein élõben követte az
eseményeket.
A parlamenttel szemben felállított
színpadhoz érve ismét felszólalások következtek. Az esemény fõszervezõje,
Hatvani Jácint, a Mûszakos Dolgozók
Érdekvédelmi Szervezetének elnöke kijelentette, hogy sok politikus nem ismeri a munka világát, de az új adójogszabályokkal "durván beleavatkoztak a
munka világába". A fejlett munkakultúrát és juttatási rendszert biztosító, jelentõs értéket elõállító munkaadóknál akarnak radikális változást elérni az autóiparban, az energetikában, gyógyszeriparban vagy a vegyiparban - tette hozzá.
Csóti Csaba, a KKDSZ Közmûvelõdési és Közgyûjteményi Dolgozók

Szakszervezetének elnöke felszólította
a kormányt, hogy mutasson példát és
béresítse az állami munkavállalók cafeteria-juttatásait úgy, hogy abból ne
vesszen el semmi. Szerinte az állam a
legrosszabb munkáltató Magyarországon, hiszen - mint mondta - nem tárgyal a munkavállalókkal és nem fizet
nekik tisztességes bért, most pedig a
cafeteriát is elveszi.
Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók
Szakszervezetének elnöke szerint a dolgozók helyzetét tovább rontó változásokról a kormány érdemben nem egyeztetett a munkavállalói érdekképviseletekkel. Kijelentette, a béren kívüli juttatások rendszere nem luxus, hanem az
alapvetõ emberi szükségleteket biztosítja, ezért azt nem szabad agyonadóztatni.
A vegyipari szakszervezet vezetõje azt
ígérte, hogy a munkahelyeken folytatják a tiltakozást és mindenhol kiállnak a
tervezett változtatások ellen.

A tüntetés végén dr. Szilágyi József és
Székely Tamás petíciót adott át a Miniszterelnökség munkatársának. A dokumentumot Orbán Viktor miniszterelnöknek címeztük, és hasonló kéréssel
fordultunk a kormányfõhöz, mint
Matolcsy Györgyhöz.
A tüntetésrõl az MVM TSZSZ készített egy összefoglaló videót magyar
nyelven és angol felirattal is, amely az
EVDSZ honlapján és a youtube-on megtekinthetõ.
Mindenki várja, mi is fog történni...
Tüntetés ide vagy oda, a munkavállalók
jó része még ma sem érti, milyen veszteség van kilátásban. Az új adójogszabály nehezen érthetõ. A kormány úgy
kommunikál, mintha adna, pedig elvesz. A dolgozók elõbb-utóbb (ha nem
lesz változás) szembesülnek a veszteségekkel és az eddigieknél még nagyobb
tömeg lesz az utcán…

Tüntetés a rabszolgatörvény ellen is!

zeti Szövetség december 8-ra – egy
hónappal az elõzõ tüntetés után –
demonstrációt hirdetett.
A hatalom a társadalom széles rétegei ellen indított támadást: a
jelenlegi évi kettõszázötven nap
helyett négyszáz óra túlmunkára
köteleznék a munkavállalókat (ha
önként vállalják?), a jelenleginél
is kiszolgáltatottabb helyzetbe
kényszerítenék a közszolgákat, s
veszélybe kerülhet a tudományos
kutatás szabadsága és a tanszabadság is. Ezért a Magyar Szakszerve-

A LIGA Elnöksége által elfogadott határozat (2018. november 30.) értelmében,
az egyeztetések eredménytelensége miatt, a LIGA Szakszervezetek csatlakozott a Magyar Szakszervezeti Szövetség
által 2018. december 8. napjára szervezett demonstrációhoz. Az EVDSZ VII.
Taggyûlése is határozott: tekintettel arra, hogy a hatalom már megint az érdemi párbeszéd nélkül kíván a munkavállalók és szakszervezeteik feje felett –
számukra – kedvezõtlen döntést hozni

és még a cafetéria harcban sem értük el
a konföderációk által is megfogalmazott követelések teljesülését, ott kell lennünk közösen a harcban!
A szervezõ Magyar Szakszervezeti
Szövetséghez csatlakoztak a LIGA, a
SZEF, az ÉSZT és a Munkástanácsok tagszervezetei és más szakszervezetek, civil szervezetek.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség egy
nappal a szombati tüntetés elõtt, pénteken délután félpályás útlezárást tartott
Veszprémben. A tüntetés napján sem
csak a fõvárosban tiltakoztak a dolgozókat
kizsigerelõ törvénymódosítás ellen, Debrecenben is demonstrációt tartottak.

2018. december 8-án 10 órától gyülekeztek a tiltakozók Budapesten a Jászai
Mari téren. A tér közepén álló emelvényen elhelyezett mikrofonban bárki elmondhatta, hogy miért jött ki a tüntetésre. Kálmán Olga több érdekvédelmi
képviselõt, résztvevõt is kérdezett a
helyszínen, és számos tv online adásban tudósított a teljes tüntetésrõl.
11 órakor elindult a tízezresre duzzadt tömeg a térrõl. A vonulás elején a
MASZSZ vezetõsége vitte a tüntetés molinóját a Jászai Mari tér - Szent István
körút - Nyugati pályaudvar - Bajcsy-Zsilinszky út - Alkotmány utca útvonalon.
Eredetileg a Kossuth tér volt a vonulás
célállomása, de a rendõrség tájékoztatta a szervezõket a tér lezárásáról, így ebbõl nem is adódott a szervezéskor konfliktus a hatósággal. A vonulás végállomása az Alkotmány utca Kossuth tér felõli vége volt, a színpadot is itt állították
fel a szervezõk. A menet vége még a
Jászai Mari térrõl indult, amikor a tiltakozó vonulás elején haladók bekanyarodtak az Alkotmány utcába, így a színpadi beszédek kezdetekor a tömeg teljes szélességében és hosszában megtöltötte a parlamenttel szemben lévõ utcát.
Folytatás a 9. odalon
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Tüntetés a rabszolgatörvény ellen is!
Folytatás a 8. oldalról
Megtelt az Alkotmány utca, és a Bajcsy-Zsilinszky út
felsõ része a Nyugati pályaudvarig. A tömött sorok
egészen a Nagy Ignác utcáig álltak, de utánuk is folyamatosan érkeztek az emberek. Elõl az Audi Független
Szakszervezet és a Vasas Szövetség, de a tömeg végeláthatatlannak tûnt.
A hangulat nagyon felfokozott volt, az érdekvédelmi szervezetek nagyon nagy számban jelen voltak, dudákkal és más eszközökkel csináltunk hangulatot.
Magyar kollégáik mellé álltak nemzetközi érdekképviseletek. Az Alkotmány utcában felállított színpadon
a felszólalások elõtt a magyar dolgozók tüntetését támogató külföldi szakszervezetek szolidaritási nyilatkozatait hallhattuk. Támogató levelet küldtek mások mellett a cseh, a szlovák, az orosz, a német és francia, valamint a nemzetközi és az európai szakszervezeti szövetségek. Videó üzenetet küldött Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti Szövetség fõtitkára, valamint
Gabriele Bischoff, az Európai Szociális és Gazdasági
Bizottság elnöke is. Elõbbi szerint nem szabad, hogy
Magyarország az olcsó munkaerõ országa legyen!
Az elsõ felszólaló Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke volt. Kérte a jelenlévõket,
hogy együtt mondjuk ki azt: elég volt! Arról is beszélt,
Magyarországon „mi viseljük a legnagyobb terhet, közben pedig Európa legkisebb bérét kapjuk.” Európai
béreket követelt a magyar dolgozóknak. Szerinte ma
már a cseh, szlovák román bérek, sõt a román egészségügyi bérek is magasabbak, mint a magyar fizetések.
Felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem küzdenek
most meg a dolgozók jogaikért „rabszolgaként fognak élni.”
Célokként a következõket fogalmazta meg:
1. Azonnali hatállyal vonják vissza a rabszolgatörvényt.
2. Minimum kétszámjegyû béremelést 2019 januárjától
3. Adják vissza a kafetéria megszüntetett elemeit.
Kihangsúlyozta, a szervezkedésnek tovább kell folytatódnia. „A kormány elárult minket és nem áll mellénk
a tõkével vívott harcunkban, ezért együtt kell visszaszereznünk a jogainkat.”
Megismételte, hogy hétfõtõl folytatódnak az országos
útlezárások, a törvényt pedig semmi szín alatt nem engedjük alkalmazni.
„Ha kell, gyárról gyárra fogunk megharcolni
az igazunkért, ott leszünk minden gyárkapuban
és minden munkahelyen ahol be akarják vezetni ezt a förtelmet! Együtt tudjuk elérni hogy ne
legyünk rabszolgák a saját hazánkban!”
Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnöke, a Liga Szakszervezetek társelnöke, második felszólalóként elmondta, hogy azért jöttünk ki, hogy elmondjuk „semmit rólunk nélkülünk”. Ez így nem mehet tovább! Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a törvényjavaslatot a kormány érdemi szociális párbeszéd megkerülésével terjessze az Országgyûlés elé.
Követeljük, hogy osszák meg velünk azt a világot, amit mi teremtünk!
A sztrájktörvény 2010-es módosítása elérte, hogy ne lehessen jogszerûen sztrájkolni Magyarországon. A munkavállalók másik nagy arculcsapása a korkedvezményes
nyugdíj eltörlése volt. Hogy másszanak oszlopra a 60 év
feletti villanyszerelõink télvíz idején? Hogy üldözze a bûnözõt a rendõr 60 év felett? Hogy mentsen életeket a tûzoltó 60 év felett? Mi lesz azzal a 60 év feletti mozdonyvezetõvel, aki elhasználódott, de nem mehet el nyugdíjba?
Biztonságban lesznek az utasok? – kérdezte.
2012-ben megváltoztatták a Munka Törvénykönyvét, 2018-ban egy tollvonással kivégezték a kafetéria-
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rendszert, most pedig a rabszolgatörvénnyel nehezítik
tovább a munkavállalók életét.
Míg Európában a technológiai haladás eredményeként munkaidõ csökkentésrõl beszélnek, így könnyebb
lesz a munkavállalók élete is, addig Magyarországon
még több munkára akarják kényszeríteni a munkavállalókat.

NEM VAGYUNK ROBOTOK!

Senki nem halhat meg rossz jogi normák, vagy éppen jogi normák hiánya miatt!
Eörsi Nóra a Hallgatói Szakszervezet részérõl arról
beszélt, hogy miért fontos a diákok és a dolgozók szövetsége. Mint mondta, a rabszolgatörvény apropója immáron a sokadik alkalom, hogy összegyûlik a tömeg,
de mindeddig tehetetlenek voltak a tiltakozók, a hatalom nem hallotta meg a kritikát. Mindazonáltal megköszönte a tömegnek, hogy sokadszorra is eljöttek, a mikor a diákok szorultak támogatásra. Arról beszélt, hogy
az elnyomást most mindenki a saját bõrén érzi, és azért
kell kiállnia a diákoknak is, mert az elnyomás közös.
Folytatni kell a pár hete – a CEU-ért szervezett tüntetésen – megkezdett együttmûködést, és gondolkozni kell
a cselekvés lehetõségeirõl.
„A rabszolgatörvénynek pusztulnia kell!”
Ezzel kezdte Mezei Tibor a külügyminisztériumi
dolgozók képviselõje. Szerinte az állami szféra és a versenyszféra dolgozóinak össze kell fogniuk, mert csak
így érhetnek el közös eredményt.
Emlékeztetett, a közalkalmazottakra vonatkozó törvények is a munkaidõ növelésére irányulnak, tehát a cél
a rabszolgatörvénnyel azonos. Ráadásul az állami szférában a sokkal kevesebb embernek kell sokkal több
munkát elvégeznie.
Az átlagos béremelkedés Mezei szerint azt jelenti náluk, hogy az államtitkárok kapnak 2 milliót, az alkalmazottak meg plusz tíz forintot. Ráadásul szerinte az új közalkalmazotti törvény még a bürokrácia szerkezetét sem
alakítja át, nem teszi átláthatóvá, éppen csak kevesebb
ember tud ugyanannyi ügyet elintézni, így még lassabbá téve azt. Ezenkívül a kormány elveszi a béren kívüli
juttatásokat, de nem emeli a béreket. Kiemelte, hogy

a rabszolgatörvénnyel együtt ennek a törvénynek is
pusztulnia kell!
Székely Tamás a Magyar Szakszervezeti Szövetség
alelnöke szerint a szakszervezetek nyújtanak igazi
védelmet.
„A mi kollégáink korán halnak meg, nem úgy mint
a benzinkártyás, közpénzen élõ politikus urak!”
Míg máshol heti 28 órás munkaidõben állapodnak
meg, itt a 40 óra kerül veszélybe. Tudja ezt Kósa és Szatmáry Kristóf is – hangsúlyozta Székely Tamás. Beszéde végén Székely Tamás felszólította a képviselõket,
hogy ne szavazzák meg a törvényjavaslatot.
A beszédek után a demonstráció moderátora bejelentette, hogy a tüntetés véget ért, megkért mindenkit,
hogy rendezetten hagyja el a helyszínt.
Ezt követõen az MSZP-s Komjáthi Imre – a szervezõk
legnagyobb meglepetésére és tudta nélkül – felszólította a tömeget a Kossuth tér elfoglalására. Ennek hatására a tüntetõ tömeg egy része (mintegy 2-300-an) a rendõrsorfalat áttörve benyomult a lengyel parlament alsóházi elnökének, Marek Kuchcinski látogatása miatt lezárt Kossuth térre, a rendõrök az Országház lépcsõjéhez húzódtak vissza. A rendõrsorfal áttörésében kulcsszerepet vállaltak a dolgozókkal szolidaritást vállaló
diákok, akik néhány tucatnyian körbeültek a tér közepén, és egyfajta spontán fórumot kezdtek tartani.
A Forró Drót lapzárjának napján a kormány az ellenzéki, civil és érdekvédelmi tiltakozások ellenére több
más törvénymódosítással együtt elfogadta az MT
módosítást.
Amennyiben a Köztársasági Elnök nem küldi vissza
a törvénytervezetet, úgy az alábbiak lépnek életbe 2019.
január 1-tõl:
Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf javaslata úgy módosította a Munka Törvénykönyvét, hogy az engedélyezett
túlórák számát a mostani évi 250-rõl 400 órára emelnék. Mindezt a munkaadók kollektív szerzõdés nélkül,
a munkavállalóval kötött megállapodás alapján is megtehetik. Kollektív szerzõdés rendelkezése alapján
továbbra is legfeljebb évi 300 óra rendkívüli munkaidõ
rendelhetõ el, de ezen felül ha a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodik, naptári évenként legfeljebb 100 óra rendkívüli munkaidõ, önként vállalt
túlmunka elrendelhetõ. Ezen túl a munkaidõkeret
hossza – KSZ megállapodás alapján – az eddigi egy év
helyett 3 év lehet.

Továbbra is mindent megteszünk azért,
hogy ez a törvény ne
kerüljön alkalmazásra!
NEM VAGYUNK RABSZOLGÁK!!!
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Bemutatkozott a VIMFÓ-n az E.ON
munkavédelmi szervezete

ki Biztonsági Szabályzat 40/2017
NGM rendelet 1.sz. melléklete hatályos 2018.január 1. írásban vagy elektronikusan 1 példányban elegendõ benyújtani, szabályszegések: figyelmeztetés, közigazgatási bírság, elkobzás,
egyéb szankció, jellemzõ szabálytalanságok, nem megfelelõen méretezett
szerelvények, teljes feszültségmentesítés hibás értelmezése, erõátviteli
rendszerek indíthatóságának nem
megfelelõ biztosítása, álmennyezet
alatti közmûvezetés problémaköre, IP
védelem folytonosságának hiánya
rendszerben értelmezve, piros gomb
nem jó, piros gomba kell! létra balesetek, 1 m-nél magasabb munkavégzés
esetén leesés elleni biztosítás kötelezõ
létrák vizsgálata fél-1 évente.

Huszadik alkalommal ülésezett a
Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselõk Fóruma 2018.
november 08-án Debrecenben.
A résztvevõket Kovács János VIMFÓ elnök és Pinczés Ernõ TIVISZ elnök köszöntötték.
Délelõtt elõadásokra került sor.
Oláh Attila a Debreceni Áramhálózat üzemvezetõje bemutatta az EON
Magyarországi szerepét, az értékajánlatokról és az irányokról: az új energia
hálózatokról, a megújuló energia ügyfélmegoldásokról, a jövõképrõl: értékeikrõl (5500 kolléga Magyarországon, 2,5 millió ügyfél. Vállalatai: 3
áramszolgáltató 2 gázszolgáltató, energiakereskedelem). AZ E.ON úttörõ
energiaszolgáltató Magyarországon
áramhálózat teljes hossz: 84000 km.
sok energiamegújuló erõmû épül, Új
kérdések vetõdnek fel: Hogyan kell kezelni azokat, akik nem fogyasztanak,
hanem termelnek? Az alapérték a biztonság tudat nem változott.
Ügyfélmegoldás ajánlatunk: közvilágítási innováció, energia életbiztosítás, képzett, dedikált és szakértõ munkavállalók, fejlesztési irányok 20172019: vezetõk minden szinten demonstrálják az elkötelezettségüket és
ösztönözzék a folyamatos fejlõdést,
munkatársak, kockázatkezelés, ügyfélbiztonság, környezetvédelem tisztább
szolgáltatások és termékek, egészségvédelem fizikális és mentális egészség
megõrzése. 2018-as fejlesztési terv, cél:
eredmény, teljesítmény javulás, balesetek számának csökkentése, preventív
intézkedések, kockázatkezelés javítása.

Az E.ON Csoport munkavédelmének helyzete, aktuális kérdések címmel Gráfel Sándor munkavédelmi
szakreferens tartott elõadást. A baleseti intézkedések mérése, balesetek kivizsgálása, intézkedések. Határozzuk
meg a balesethez kötõdõ okokat,
szüntessük meg a kockázatokat, intézkedéseket megfogalmazni, végrehajtani, ismétlõdések a feltárt eltérések és
a baleseti okok. Önértékelés: speciális
kérdõívek alapján képet kapjunk a tanulságokat levonva, hosszú távú fenntartás, beépülés a mûködésbe, akciók
megfogalmazása, intézkedések megfigyelése, érintettek: minden szakterület, cél, módszer, érintettek.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoz-

tatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Fõosztály; Munkavédelmi Ellenõrzési
Osztály Tájékoztatója Mazák Józef
szakfelügyelõ Munkavédelmi Ellenõrzési Osztály képviseletében. Általános
közigazgatási rendszer szerint dolgozunk, elsõfokú hatóság a Felügyelõ,
másodfokú nincs, (csak bíróságon lehet megtámadni a munkaügyi pert,)
végleges határozatot hoz. A hatósági
ellenõrzés határideje 30 nap, ügyintézési határidõ 60 nap, hatósági ellenõrzés 45 nap (ha munkabaleset kivizsgálás van) munkaeszközt lehet felfüggeszteni, munkát lehet felfüggeszteni, nem terjed ki a bányabiztonságra
és az 1000 Hz feletti vezetékekre. Változások: munkabiztonsági szakemberek foglalkoztatása 1-9 A; 9-50 B; 501000 C ;1000 felett D; Villamos Mûsza-

Pósalaki László EON központi munkavédelmi bizottság elnöke tájékoztatta a résztvevõket a 10 cégcsoport
összesen 43 fõvel képviseli az 5500
munkatársat. Eltörölték a zéró toleranciát, az összes munkavállalót lefedõ értékrendet alkottak, mind a fizikai
mind a mûszaki munkavállalóra érvényes elkötelezettséget kötöttek, nem
csak a szerelõkre vonatkozik a TABU
szabály!
Ebéd után Bella Elek, Horváth András, Kovács János és Prókai Gábor a
VIMFÓ elnöksége vezetésével konzultációra és tapasztalat cserére kerültsor az iparág helyes gyakorlatainak bemutatásával.
A fórum az esti közös vacsorával ért
véget.
Kovács János
VIMFÓ Elnök
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PROJEKTINDÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ
„A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE A „D” –
VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATBAN”
Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek) konzorcium GINOP5.3.4-16-2018-00040 azonosító számú, Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektjének projektindító tájékoztató rendezvényét 2018. november 9-én tartottuk az
Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotelben. A rendezvényen a részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött volt.
A program szerint haladva regisztráció után dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnöke nyitotta
meg a konferenciát, majd részletes tájékoztatást adott a projektrõl. Elõadása után Péterffy
Gabriella, a Vegyiprop Kft. ügyvezetõje beszélt a projektünk pszichoszociális aspektusairól a villamosenergia-iparágon belül, majd Kovács János VIMFÓ elnök a munkavédelmi
képviselõk feladatait mutatta be. A konferencia zárásaként konzultációra és tapasztalatcserére került sor.
A projektrõl bõvebb információt az EVDSZ honlapján kialakított alhonlapon lehet megtekinteni, a www.vd.hu oldal jobb sarkában található Széchenyi 2020 logóra kattintással.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE
(EVDSZ) ÉS A FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DEMOKRATIKUS LIGÁJA (LIGA
SZAKSZERVEZETEK) KONZORCIUM „A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
FEJLESZTÉSE A „D” – VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATBAN” CÍMÛ PROJEKTJÉRÕL
2018.07.01.
A GINOP-5.3.4-16-2018-00040 azonosító számú nyertes pályázatunk a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 49,49 millió forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével.
A projekt megvalósulási idõszaka 2018.07.01 – 2019.12.31.
Jelen projekt célja a villamosenergia-ipari alágazati dolgozók munkavédelmének, munkabiztonságának erõsítése, s ezzel hatékonyságuk növelése, az ott dolgozó munkavállalók jóléte, biztonságának biztosítása. A „D” ágazathoz tartozó
további alágazatok (352 Gázellátás és 353 Gõzellátás, légkondicionálás) képviselõi is részt vesznek a tájékoztatásban
azzal, hogy meghívást kapnak a projekt tervezett eseményeire és lehetõséget kapnak a projekt során elkészült „termékek” (e-learning tananyag, kiadványok) használatára.
A projekt megvalósítása során a fejlesztés eredményeként:
11 darab termék készül el:
2 kiadvány, 5 szórólap, 1 plakát, 1 tananyag, 1 e-learning tananyag,
1 munkaegészségügyi online módszer és eszköz a pszichoszociális kockázatok beazonosítására és kezelésére
25 munkáltató kap tájékoztatást, 400 fõ részesül tájékoztatásban, és 25 fõ részesül szakmai képzésben.
A projekt keretében megvalósuló események (3 tájékoztató rendezvény és 1 képzés) résztvevõi a konvergencia
régiókból kerülnek bevonásra.
A projekt megvalósulásának helyszínei a konvergencia régiókban:

Dél-Dunántúli régió:
LIGA Szakszervezetek Dél-Dunántúli Regionális Iroda, 7623 Pécs, Király u. 42.
Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) 7030 Paks, hrsz. 8803/17

Észak-Alföldi régió:
Tiszántúli Villamosenegia-ipari Szakszervezet (TIVISZ), 4024 Debrecen, Kossuth L. u.41.

Dél-Alföldi régió:
DÉMÁSZ Szakszervezet, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt.64-66.
A projektrõl bõvebb információt a www.vd.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhetõ:
Tóth Andrea Terézia
EVDSZ kommunikációs munkatárs
+36 1 202 1092
evdsz@vd.hu
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A LIGA Szakszervezetek 30 éve
2018. november 22-én a LIGA Szakszervezetek ünnepi LIGA Tanács
ülést tartott, amely keretében megemlékezett a szervezet fennállásának 30. évfordulójáról.
A vendégeket Kautzky Armand köszöntötte, majd a szakmákat és a LIGA
Szakszervezeteket megjelenítõ homokanimációs mûsor után Doszpolyné
Dr. Mészáros Melinda mondta el ünnepi beszédét.
Az elnök asszony a szervezet elsõ elnökét, Forgács Pált idézte, aki szerint
olyan szakszervezetet kell létre hozni,
„amely fölött senkinek nem kell gyámkodnia, amely szakít a dogmákkal és a
merev, hierarchikus felépítéssel, amelynek nincsenek az érdekvédelemmel ellentétes feladatai, amelyben a tagság a
maga érdekeit demokratikus módon,
korlátozás nélkül érvényre juttathatja.”
Hozzátette, a LIGA alapítói egy olyan
szociális piacgazdaságot célzó programot fogalmaztak meg, amely
intézményesített beleszólási lehetõséget biztosított a munkavállalóknak sorsuk alakulásába.
Mészáros Melinda végigtekintett a szervezet eddigi mûködésének néhány meghatározó
eseményén (útlezárások, TBmentés) és szólt arról is, hogy a
Munka Törvénykönyve jelentõsen korlátozó lett, a sztrájktörvény módosítása pedig leszûkítette a szakszervezetek érdekérvényesítési lehetõségeit.
Végül méltatta azokat a tisztségviselõket, akiknek a vállán
nyugszik a szervezet napi mûködése, akik „megmagyarázhatatlan lelkesedéssel” végzik a
napi teendõiket.
Ezt követõen Luca Visentini,
az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) fõtitkára videoüzenetben köszöntötte az ünnepi megemlékezés résztvevõit.
A fõtitkár méltatta a LIGA Szakszervezetek jelentõségét, 30
éves tevékenységét, újító megoldásait, amelyek példaként szolgálhatnak nem csak a kelet-európai, de az európai szakszervezeti mozgalom számára is. Elmondta, a LIGA Szakszervezetek mindig számíthat az ESZSZ
támogatására, ha a szakszervezeti vagy a munkavállalói jogok
védelmérõl van szó.
A kormány nevében Bodó
Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és
vállalati kapcsolatokért felelõs
államtitkára köszöntötte a
LIGA Szakszervezeteket. Elmondta, a szervezetek alapításához szaktudás, kreativitás, ötlet és mindenek elõtt a munkavállalókra való odafigyelés

szükséges, és úgy látja a LIGA Szakszervezetekben mindez megvolt az elmúlt
idõszakban. A rendszerváltásra utalva
hozzátette, a politikai szabadságért áldozatokat kellett hozni a társadalomnak,
de azok az alapértékek, amelyeket a LIGA Szakszervezetek megfogalmazott,
nem változtak. Elmondta, a munkaerõpiac megváltozott, és ezért a kormány
a munkáltatók és a munkavállalók partnere abban, hogy milyen módon lehet
a megváltozott körülményekhez a legjobban alkalmazkodni.
Dr. Rolek Ferenc, a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetsége elnöke a munkáltatói oldal nevében üdvözölte az egybegyûlteket. Elmondta, a
LIGA Szakszervezetek egyidõs a rendszerváltással és a magyar érdekegyeztetéssel, az MGYOSZ korrekt partnere,
nem csak a magyar, de a nemzetközi
programokban is. Kalandosnak értékelte az elmúlt 30 évet, méltatta a LIGA
Szakszervezetek helytállását, és kiemelte a technika és a munkaerõpiac változásaira adandó közös válaszok szükségességét.
Kordás László a szakszervezeti oldal részérõl, a Magyar Szakszervezeti Szövegség elnökeként köszöntötte
a konföderációt. Elmondta, a LIGA
Szakszervezetek megalakulásakor
olyan alapelveket fogalmazott meg a
függetlenségrõl vagy a szakszervezetek társadalmi szerepérõl, amelyek
máig megállják a helyüket. Kiemelte,
a LIGA Szakszervezetekkel sok vitái
voltak a társkonföderációknak, de azt
elismerik, hogy a LIGA vezetése mindig konstruktív javaslatokkal és a
megállapodás szándékával ült le a tárgyalóasztalhoz.
Palkovics Imre, a Munkástanácsok
Országos Szövetsége elnöke hozzátette, a LIGA Szakszervezetek fontos
elve volt, hogy a munkavállalóknak
és nem az elitnek kell meghatározni,
hogy merre haladjon a társadalom.
Hozzátette, a LIGA Szakszervezetekkel hagyományosan jó kapcsolatokat
ápolt a szervezete, és a jövõben is szövetségesként tekinthet rá.
A beszédeket követõen a Hot Jazz
Band adott ünnepi mûsort az ünnepség több mint 200 résztvevõjének.
Forrás: liganet.hu
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4. Nemzetközi Szakszervezeti
Konföderációk Világkongresszusa
A nemzetközi Szakszervezeti Szövetség IV Kongresszusán lévõ magyar
(LIGA és MASZSZ) delegáció, valamint (középen dr. Szilágyi József mellett)
Sharon Burrow az újjáválasztott elnök asszony

A 207 millió munkavállalót képviselõ ITUC Koppenhágában ülésezett 2018. december 2-7-ig, amelyen
több mint 1200 delegált vett részt
132 országból.
A világszervezet négyévente sorra kerülõ, programalkotó és új vezetést választó legmagasabb szintû fórumán részt
vett a MASZSZ és a LIGA Szakszervezetek delegációja. A konföderációnkat
dr. Szilágyi József, Tóth Zsuzsanna és
Szabó-Zsura Brigitta képviselték.
A IV. Kongresszus jelszava: „Erõsítsük a munkavállalókat, változtassuk
meg a szabályokat!”.
A megnyitó ünnepségre december
2-án, vasárnap délután 16 órakor került
sor, amelynek keretében felszólalt a dán
miniszterelnök, Lars Lokke Rasmussen;
Frank Jensen koppenhágai polgármester; A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Guy Ryder fõigazgatója; LO-Dánia
elnöke, Lizette Risgaard; és az ITUC elnöke, Joao Antonio Felicio.
Lars Rasmussen, Dánia miniszterelnöke bevezetõjében tovább gondolva a kongresszus jelmondatát hangsúlyozta: változtassuk meg a világot úgy,
hogy az igazságosabb legyen. A jobb és
a bal együtt tegyen egy jobb életért.
Azt látjuk, hogy új falak épültek, kevesebb az együttmûködés. Azokat kell támogatnunk, akik szükséget szenvednek. Az egyenlõ hozzáférést és a javak
egyenlõbb elosztását szorgalmazta.
Nem csak a rövidtávú érdekeket kell
követni, törõdni kell a jövõvel is – ez
az, amit a dán szakszervezetek tesznek.
A modernizáció és a digitalizáció elindult, megállíthatatlan folyamat. Változik a világ, és ezt mi jobbá tehetjük –
zárta köszöntõ beszédét a dán miniszterelnök.

A Kongresszus programja négy fõ téma köré szervezõdött:
Béke, demokrácia és jogok
A gazdasági hatalom szabályozása
Globális változás – Igazságos átmenet
Egyenlõség.
A fenti témák mellett három alcsoportban tárgyalták a résztvevõk a munka
jövõje, a szervezés és a béregyenlõtlenségek témaköröket.
Ezeken túl sor került az ITUC fõtitkárának megválasztására. Az errõl szóló szavazás december 5-én, szerdán

zajlott le. A posztra két jelölés érkezett: Sharon Burrow és Susanna
Camusso. Az ausztrál Sharon Burrow
az elmúlt nyolc évben töltötte be a fõtitkári tisztséget. Suzanna Camusso az
olasz CGIL szakszervezet jelöltje elsõ
alkalommal pályázott erre. A küldöttek Sharon Burrow-t választották újra
fõtitkárnak.
Öt sürgõs állásfoglalást fogadtak el:
 az emberi jogok és a béke Kolumbiában;
 szolidaritás az iráni dolgozókkal és
diákokkal;







a munkajogi reformok
Magyarországon;
a munkajogi és a szolidaritás a független szakszervezetekkel Kazahsztánban; és
Lula szabadsága.

A kongresszus elfogadta az ITUC
szakpolitikáját és cselekvési tervét a következõ négy évre.
A kongresszusról bõvebb információ az alábbi linken olvasható:
https://congress2018.ituc-csi.org/
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ÉV VÉGI KALKULÁCIÓ
ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSSEL TOVÁBB NÖVELHETI NYUGDÍJÁT
Az önkéntes nyugdíjpénztári tag a számlájára egyénileg (nem kafetéria keretében)
az adóévben befizetett összegek, valamint a számláján jóváírt támogatói adomány
után adó-visszatérítést igényelhet. Ennek mértéke 20%, de legfeljebb 150.000
forint, amely 750.000 forint éves egyéni befizetéssel és/vagy támogatói adománynyal érhetõ el.

Extra befizetés: 20% extra haszon
Javasoljuk, növelje tovább önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását év végi eseti befizetése 20%-ával is, így nyugdíjas éveiben magasabb összegû szolgáltatásra tarthat igényt!
Az adó-visszatérítés 100%-ban az Ön megtakarítását
növeli: az adókedvezmény összegét az adóhatóság az Ön által az adóbevallásában megjelölt olyan önkéntes pénztárba utalja, ahol történt kedvezményre jogosító befizetés, esemény. A Pénztárhoz utalt adó-visszatérítés költséglevonás nélkül az Ön pénztári megtakarítását fogja gyarapítani!

NE HAGYJA AZ UTOLSÓ PILLANATRA!
Amennyiben lehetõségei engedik és még nem tette meg, éljen 2018. december 28-áig az adó-visszatérítés maximális érvényesítésének lehetõségével!
Fontos: 2018. évi befizetésnek az számít, amit a Pénztár
bankszámláján 2018. december 28-áig (az év utolsó banki
napjáig) jóváírnak, 2018. évi adóigazolás errõl állítható ki!

Hogyan utalhatja eseti befizetését?
Pannónia Nyugdíjpénztár UniCredit Banknál vezetett
tagdíj számla: 10918001-00000129-05831007
Egyéni befizetés (banki utalás) esetén a pontos azonosítás érdekében szíveskedjen feltüntetni az adóazonosító jelét vagy pénztári azonosítóját és a tagdíjbefizetés jogcímet.

Tagdíjbefizetés bankkártyával
Honlapunkon keresztül fizetheti tagdíját, eseti befizetését bankkártyával is!
A bankkártyás tagdíjbefizetés bankkártyával történõ fizetésnek minõsül, ezért a befizetõt semmilyen költség nem terheli, a költséget a Pénztár viseli.
Felhívjuk a figyelmet, hogy bankkártyával történõ befizetés esetén a befizetett
összeg a tranzakciót követõ harmadik munkanapig kerül a Pénztár számlájára, és a kedvezményre jogosító igazolás szempontjából ez minõsül a befizetési dátumnak is. Éppen ezért kérjük, bankkártyás fizetést 2018. december
20-a után már ne indítson!

Ajándéksorsolás
2018. decemberben az öngondoskodás elõsegítése és erõsítése érdekében, továbbá a bankkártyás tagdíjbefizetés népszerûsítése érdekében ajándéksorsolással egybekötött akciókat hirdettünk:



„Megtakarítás növelõ” akciónk keretében a legalább
400.000 forint egyéni befizetést teljesítõ tagjaink vesznek részt és értékes ajándékokat nyerhetnek. A fõdíj 100 ezer forint értékû wellness szálloda utalvány.
Befizetésnek az egyéni banki átutalással és/vagy bankkártyával történõ
olyan befizetés számít, amelynek a Pénztár számláján történõ jóváírása
2018. december 6. és 28. között megtörténik.
 „Bankkártyával egyszerûbb” akciónk keretében a legalább 100.000 forint egyéni tagdíjbefizetést bankkártyával teljesítõ tagjaink vesznek részt. A
nyeremény 15 db 10 ezer forintos ajándékutalvány
Az akcióban a 2018. december 5. 00.00 óra és 2018. december 20. 24.00
óra idõszakban indított (és sikeres) bankkártyás tranzakciók vesznek részt.
A tájékoztatás nem teljes körû, az akciók részletes szabályainak megismeréséért
látogasson el honlapunkra: www.pannonianyp.hu.

Pannónia Nyugdíjpénztár

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉK
A villanyszolgáltatás csak szén- és gázerõmûvek üzemeltetésével tartható fenn,
ezért nem tudják elérni a 2020-ig megfogalmazott 40 százalékos CO2 kibocsá186. 2019. február 11.
tás-csökkentési célt. Ezzel szemben egy
Püspöki Zoltán: A hazai szénvagyon és alkalmazási lehetõségei
új nukleáris reneszánsz részesei vagyunk: a világon 454 blokk üzemel, 17 orErrõl szóltak a legutóbbi elõadások:
minden hónap második hétfõjén. szágban 54 épül, a jövõben pedig továb182. 2018. október 8.
Bp. V. Veres Pálné u. 10. sz. I. em. bi közel 500 új blokk építése várható.
Kimpián Aladár: Kanada és Alaszka villamosenergia-rendszerei
Mindezek alapján minõsítette európai köInformáció:
vetendõ példának a paksi beruházást. Az
Tel./Fax: 225-8780,
Kimpián Aladár hatalmas munkával
ábrán a paksi új blokkok belépési és a meglévõk leállítási idõpontjai.
Mobil: 30/ 41 52 072.
megalapozott szakszerû elõadásai a
E-mail: info@enpol2000.hu
184. 2018. december 12.
világ távoli országaiba visznek el benHonlap: www.enpol2000.hu
Dr. Tombor Antal: E-mobilitás – az érem másik oldala
nünket. Nemcsak szakmai alkotásokat ismerünk meg, de betekintést kaA villanyautók helyileg csökkentik a CO2 kibocsápunk a bemutatott ország történeltást. Az országos érték attól függ, hogy mibõl álmébe és kultúrájába is. Ebbe a hátlítják elõ a villanyt; lásd az ábrát. A belsõégésû motérbe illeszkednek a szakmai kérdétorhoz képest kevesebb alkatrészbõl állnak, olsek. Ez az elõadás Kanada és Alaszcsóbb a gyártásuk és csökken a meghibásodáka villamosenergia-rendszereit mutatsuk valószínûsége. Menettulajdonságaik kedveta be. A képen az Ontario Hydro Nizõk, jó a hatásfokuk -140.000 db e-mobil eseagara vízerõmûve látható.
tén az esti csúcsban 3,7 kW/db. értéket figyelembe véve 518 MW teljesítményt igényelnek. A
183. 2018. november 12.
jelenlegi közép és kisfeszültségû hálózatok néHárfás Zsolt: A követendõ európai példa Paks II.
hány százezer villanyautót bõvítés nélkül ki tudnak szolgálni. Dilemmák: az e-mobil jelentõsen
Ismertette a Paks II. fontosabb jellemzõit, kijelentve, hogy, a projekt az elmúlt években 6 uni- drágább, korlátozott hatótáv, gyenge a töltési infrastruktúra. Az e-mobil terjedését a tárolás korós zöld lámpát kapott. Ez azt jelenti, hogy kormányunknak a két új orosz blokk megépítésé- látozza. Az akkumulátor gyártása óriási CO2 kibocsátással jár. ritka földfémeket igényel.
vel kapcsolatos döntése szakmailag helyes és az európai jognak is megfelelõ volt. A 2011Az elõadások prezentációja és videó felvételei elérhetõk a társulat
ben Németország politikai döntést hozott az atomerõmûvek fokozatos leállításáról és a meghonlapján: www. enpol2000.hu
újuló energiaforrások, nagyarányú fejlesztésérõl, amely program mára zsákutcába került.
A következõ programok:
185. 2019. január 14.
Dr. Gerse Károly: Energiatárolás.
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SZILVESZTER TÁLLYÁN

Az egyedülálló Oroszlános Borhotel & Étterem
Tokaj-Hegyalján csak Önökre vár!

(kivéve az ünnepi idõszakban)

Szilveszteri ajánlatunk:
Szállás kétágyas szobában büféreggelivel
 Korlátlan wellness használat
 Welcome drink
 December 30-án délután forralt bor, forró tea
és bejgli az udvaron
 December 30-án vacsora (létszám függvényében
büfé vagy 3 fogásos menü jelleggel)
 December 31-én 5 fogásos borvacsora
 December 31-én Ó év búcsúztató és Új év köszöntõ buli Dj-vel a pinceteremben
 Éjfélkor svédasztalos éjféli menü pezsgõs koccintással
 Január 1-jén svédasztalos reggeli, késõi kijelentkezés

HASZNÁLD TE IS AZ EVDSZ TAGKÁRTYA NYÚJTOTTA ELÕNYÖKET!
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A következõ évi érvényesítõ matricák megrendelése folyamatban van, kérünk minden szakszervezeti tagunkat, hogy 2019. januárban kérje matricáját a helyi szakszervezeti irodában!
Összesen több, mint 1300 elfogadóhely országszerte, amelybõl közel
150 helyen egyedi EVDSZ tagkártya kedvezmények!
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.

Írj egy e-mailt a szerkesztoseg@vd.hu címre, és értesülj elsõként a friss szolgáltatói akciókról, kedvezményekrõl!

Felelősségbiztosítás
és jogi képviselet
minden
szakszervezeti
tagunknak

A szolgáltatók részletes, egyedi ajánlatai a www.vd.hu honlapunkon a TAGKÁRTYA menüpontban áttekinthetõek, kereshetõek.

www.vd.hu
KERESD FEL!
OLVASD!
HASZNÁLD!

 Érdekvédelem  Tagszakszervezeti Hírek
 Hasznos, ingyenes képzési anyagok
 Online lapozható Forró Drót újság
 Tagkártya Szolgáltatások részletesen
KERESD FEL AZ EVDSZ facebook OLDALÁT IS!

NYUGDÍJAS TALÁLKOZ Ó
A PANNON HÕERÕMÛ
ZRT.-NÉL
A korábbi évekhez hasonlóan 2018. szeptember 28-án, immár hagyományokkal
rendelkezõ nyugdíjas találkozót szerveztünk. A korábban kiküldött több mint 200
meghívólevelet nagyon sokan örömmel fogadták, és el is jöttek a találkozóra.
A találkozón az erõmû vezérigazgatója tájékoztatást adott az erõmû jelenlegi helyzetérõl, a jövõbeni feladatokról, fejlesztésekrõl.
A továbbiakban egy finom ebéd mellett folyt a sokoldalú beszélgetés, a múlt idõkre való visszaemlékezés.
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Beszámoló az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának õszi ülésérõl
Az EVDSZ Nyugdíjas Tagozata 2018.
október elsején tartotta õszi ülését,
amelyen elõször Begitterné Hédike
elnök asszony üdvözölte a megjelenteket, majd a napirendi pontok
szerint haladtunk.
Elsõ napirendi pont: dr. Szilágyi
József EVDSZ elnök tájékoztatója a
májusi ülés óta eltelt idõszak fontos
eseményeirõl:
– Elõször is beszámolt arról, hogy a
Fõvárosi Törvényszék hiánypótlásra kötelezte az EVDSZ-t. Ehhez újra
kongresszust kellett összehívni egy
alapszabály módosítás elfogadása
miatt (két pontot kifogásoltak: megszûnés esetén a vagyon feletti rendelkezés szabályozását és a kizárás miatti fellebbezési eljárás idején a tagsági jogok
felfüggesztését). A testületek elfogadták a módosításokat, amely beadásra
került a Törvényszékre.
– Beszélt arról, hogy az új adótörvény a
juttatásokat nagyon megnyirbálta, és
hogy a különbözõ keresetek mellett ez
rétegenként máshogy érinti a munkavállalókat, legtöbb esetben nettó jövedelemcsökkenést okoz. A törvény komoly „belenyúlás” a munka világába. A
támogatások, pl. lakásépítési, iskolakezdési, diákhitel törlesztés, stb. gyakorlatilag ellehetetlenednek. A munkaadók is
ellenezték a módosítást. Nálunk, az
iparágban a Villamosenergia-ipari
Alágazati Kollektív Szerzõdés szerinti juttatások miatt is jelentõs problémákat okoz ez az intézkedés! A
felzárkóztatási bérprogram sérül! Az állami tulajdonban lévõk hároméves bérmegállapodása is sérül! Komoly vonzatai lesznek!
– Elmondta, hogy a Lengyel Nagykövetség elõtt szimpátia tüntetést tartott több konföderáció a lengyeleknél most bevezetendõ nyugdíjkassza támogatására
és az ezzel ellentétes magyar tendenciákra való figyelem felhívás végett.
– Bérek ügyében - a munkavállalói oldal szerint - a minimálbér és a garantált bérminimum emelése szükséges! A LIGA koncepcióban ajánlás szerepel a keresetszínvonal emelkedésre is. Ágazati szinten az MVM
csoport ez évre vonatkozó megállapodása szerinti
8% az irányadó.
– Beszélt még az EVDSZ-nél a programalkotásról, és a
közelgõ tisztújító taggyûlésrõl, választásokról (tisztségek: elnök, elnökhelyettes, felügyelõbizottság és
szövetségi vezetõség).
– Elmondta, hogy a VKSZ kiterjesztési kérelmének
ügye több, mint másfél éve húzódik (az ülés után novemberben tudtuk meg, hogy a kiterjesztést a Pénzügyminiszter Úr aláírta).
– A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos helyzetre
tekintettel aláírásgyûjtés kezdõdik. Mindenki

támogassa az adótörvény módosítás felülvizsgálatát!
Teljes együttmûködés kellene a konföderációk között, hiszen ha ez keresztül megy a kiszolgáltatottság
gyorsan növekszik.
Második napirendi pont: Begitter Henrikné beszámolt a LIGA FES konferencia -Az ifjúság és az idõsödõ generáció közötti híd - Mátrafüredi rendezvényérõl, melynek célja a generációk közötti viszony javítása. Kifejezte sajnálatát azzal kapcsolatban, hogy ugyan a rendezvény a résztvevõknek ingyenes volt és hétvégére tervezték,
ennek ellenére az EVDSZ részérõl csak Medveczki Zsolt
/MEVISZ elnöke/ és személye vett részt a konferencián.
A rendezvény bevezetõjében Doszpolyné Dr. Mészáros
Melinda a LIGA szakszervezetek elnöke és Németh Edit
a FES tudományos munkatársa adott tájékoztatást a konferencia idõszerûségérõl, illetve szükségességérõl.
– A konferencia elsõ elõadója Farkas András „Nyugdíj
guru” az idõs társadalom életkorának meghosszabbodásáról és annak következményérõl tartott magas
színvonalú elõadást. A férfiak életkora jelenleg átlagosan 72 év, míg a nõké 79 év. A század végére az életkor férfiak esetében 90 év, hölgyek esetében akár
120 év is lehet.
Magyarországon jelenleg 870 ezer egyedülálló nyugdíjas
van. Az alaptörvény a rászoruló idõsek eltartását,

gondozását teljes egészben
a gyermekeikre, családokra hárítja.
Gazdasági válság esetén a
„NYUGDÍJ” az elsõ, amihez
hozzányúlnak!
Nagy gond, hogy a jelen
generációk nem gondolnak az idõskorra, divat az
„ÉLJ a MÁNAK!” / Öngondoskodás hiánya /
Nagy Viktória a SZEF IFI
Tagozatának elnöke, egyben az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ Ifjúsági Bizottságának elnöke
tájékoztatást adott a fiatalok helyzetérõl az EU-ban.
Munkahelyek tûnnek el a
digitalizáció nagymértékû
térnyerése miatt! 3,5 millió
munkanélküli fiatal van az
EU-ban, sok esetben nem
találnak munkát, a társadalom perifériájára szorulnak. Felhívta a figyelmet a
mentorprogramok szükségességére.
Készül az új Európai Ifjúsági Stratégia. Új szervezetként alakul az EU Ifjúsági
Koordinátor, melynek feladata a források felhasználásának követése lesz.
Mayer Lajos, a SZEF Nyugdíjas Tagozatának képviselõje ismertette „Az aktív idõskor és generációk közötti megközelítés elnevezésû, az
európai szociális partnerek által aláírt megállapodás fõ
mondanivalóját, miszerint az aktív idõsödést számítsák a
munkavállalás pillanatától!
Meretei Barbara, /Corvinus Egyetem/ Generációs különbségek a munkahelyen címmel tartott elõadást. Amit
mindenki szeretne, idõs és fiatal egyaránt: biztonságos
munkahely, izgalmas szellemi munka, azonnali visszajelzés az elvégzett munkáról.
Fontos a munka és a magánélet egyensúlya. A fiatal generációnak nagyobb az igénye a hitelességre.
Egyebek napirendi pontban az EVDSZ Nyugdíjas
Tagozatának megcsappant létszáma volt a téma.
Elnök asszony összeállított egy levelet, melyet a VII. /Tisztújító/ Taggyûlés részére „Beszámolónak” készített. Lényegét tekintve, a szavaival élve: segélykiáltás, figyelem
felhívás a szakszervezeti vezetés és a tagság felé. A Beszámoló a jelenlévõknek kiosztásra került, melyet szavazással, egyhangúlag elfogadtunk .
Begitter Henrikné, Hédi végezetül megköszönte
dr. Szilágyi József EVDSZ elnök mindenre kiterjedõ, alapos beszámolóját és megköszönve a jelenlétünket, bezárta az ülést.
Vida György
EVDSZ Nyugdíjas Tagozat elnökhelyettes

Találkozás Pekárik Géza vezérigazgató úrral
A nyugdíjasok érdekeinek társ-képviselõi,
Majoros János és dr. Germán Endre találkozót kezdeményeztek Pekárik Géza vezérigazgató úrral, az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. augusztus 15-tõl kinevezett új elsõ számú vezetõjével, melyre november
14-én került sor. A megbeszélésen részt
vett Aradi János humán igazgató úr is, aki
már korábban a képviselõk tárgyalópartnere volt.
Mint régi erõmûves kollégáknak, a protokolláris bemutatkozást mellõzni lehetett.
Majoros János néhány szóban ismertette
a nyugdíjas képviselet kialakulásának történetét és célját, majd köszönetet mondott

az elõzõ vezérigazgatónak, Hamvas István
úrnak az eddigi, immár hét éve tartó
együttmûködés kereteinek biztosításáért.
A továbbiakban a képviselõk röviden vázolták a mintegy 1850 nyugdíjast érintõ
problémák helyzetét. Legfontosabb célnak azt tartják, hogy az eddig jól mûködõ,
a nyugdíjasok számára kedvezõ juttatások
az országgyûlés által a minap elfogadott új
adótörvények okozta nehezítõ körülmények között is – a lehetõségek adta szinten
– továbbra is megmaradjanak. Nem könynyû a feladat, mivel a jövõben várhatóan
adózni kell a különbözõ juttatások után,
mint az üdülési lehetõségek, a szociális jel-

legû étkezési támogatás, a karácsonyi ajándékutalvány, az orvosi vizsgálatok. A jövõben is törekedni fog az Atomerõmû a
nyugdíjas kluboknak juttatott támogatás,
a Humán Alapítvány által nyújtott támogatás, a május 1-i majálison és a Családi Napon való részvétel, valamint az 5 évenkénti Nyugdíjas Találkozó megtartásáról.
A vezérigazgató úr érdeklõdéssel hallgatva méltányolta a képviselõk által mondottakat, de megoldást csak az adótörvények alapos megismerése – amire még
nem lehetett elegendõ idõ – és a lehetõségek felkutatása után ígérhetett. A részletek kimunkálása továbbra is az Aradi Já-

nos humán igazgató úrral és dr. Kovács
Antal kommunikációs igazgató úrral való
konzultációk keretében történik majd, s
velük a soron következõ megbeszélésre
még ebben az évben sor kerül.
A társ-képviselõk köszönetet mondanak a kötetlen, közvetlen hangulatú megbeszélésért, amely jó folytatást ígér a
nyugdíjasok érdekeinek további eredményes képviseletéhez
.
Paks, 2018. 11. 14.
Germán Endre
a nyugdíjasok érdekeinek
társ-képviselõje
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A VIII. Villamosenergia-ipari Futó Találkozót 2018.
szeptember 29-30. közt Gyõrben rendezte az E.ON
Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából a
Gyõri Elektromos Vasas Sportkör.
Szeptember utolsó hétvégéjén lelkes rendezõgárda
és kellemes futóidõ fogadta a gyõri egyetemi campus
területére érkezõ versenyzõket.

A gyors regisztrációt a szállások elfoglalása követte, majd a csapatvezetõk részt vettek a technikai,
majd a sportági értekezleten. A versenyzõk eközben, illetve a csapatvezetõk ezután elfogyasztották
a könnyû ebédet, majd mindenki megkezdte felkészülését a versenyekre.
Kiss Attila az E.ON Hungária ZRt. elnök, vezérigazgatója, valamint Albert Zoltán a Gyõri Elektromos SE elnöke nyitotta meg délután a rendezvényt.
A közös bemelegítést követõen délután fél háromkor indult a 2 km-es, majd három órakor a 7-14-21
km-es tömegrajt. A rendezõk ismét nagyon kellemes 7 km-es „futókört” jelöltek ki a Mosoni Duna
árterét körülvevõ Püspök erdõ gátjának tetején,
melybõl 1-2 vagy 3 kört lehetett a saját vállalásának
és nevezésének megfelelõen a versenyzõknek megtenni.
Jó volt látni a boldogan futó gyermekeket, együtt
sportoló családokat, egymásért izguló váltótársakat!
Az ellátás kifogástalanra, a szombat esti bankett
pedig jó hangulatura sikeredett! Akik nem fáradtak
el eléggé a futásban, azok az eredményhirdetés után
még jócskán mozoghattak a „táncparketten”!
A találkozó létszáma állandósult. Idén 21 szervezettõl 257 fõ nevezett, és vett részt a versenyen valamelyik versenytáv teljesítésével. Ezzel a futás ismét a harmadik legnépszerûbb sporttalálkozó lett a villamosenergia-ipari versenyek közt!

És végül álljanak példaként itt a legjobban teljesítõ csapatok:
„Legeredményesebb társaság”: MAVIR Zrt.
„Mi vagyunk a legjobbak” kis- és közepes vállalati kategóriában: Alpiq Csepel
„Mi vagyunk a legjobbak” nagyvállalati kategóriában: NKM Társaságcsoport
EON-ÉDÁSZ

A XXXVI. Villamosenergia-iiparági labdarúgó találkozó
A XXXVI. iparági labdarúgó találkozót a Paksi
Atomerõmû ZRT. szervezte Balatonfüreden,
2018. szeptember 21-23. napjain. A mérkõzéseket a
Balatonfüred SC pályáján rendeztük, a szállásunk
pedig a Paksi Atomerõmû Rekreációs központjában és a Hotel Lídó szállodában volt. A nyár elején megrendezett két területi selejtezõbõl 4-4 csapat
kvalifikálta magát, valamint rajtuk kívül a tavalyi címvédõ és a torna szervezõje alkotta a döntõ tíz csapatát.
A résztvevõk péntek délután folyamatosan érkeztek
a szállásra, és elkezdték a rá hangolódást a másnapi
küzdelmekre.
A kötelezõ programokat, mint a Sportági - és a technikai értekezlet, még pénteken este megtartottuk. A
kiküldött napirendi pontoknak megfelelõen a Sportági Bizottság választására is sor került. A Sportági Bizottság Bányai Balázzsal kiegészülve, egyhangú szavazattal három évre újra bizalmat kapott.
Az „új” Sportági Bizottság:
Bányai Balázs,
Donka Sándor (elnök),
Erdei László (elnök-h.) és
Lengyel József.
A Sportági Bizottságnak sikeres munkát kívánok.
Szombaton kerültek lebonyolításra a csoportmérkõzések. Rövid köszöntés után, egy utolsó technikai
megbeszélést követõen kezdõdtek a mérkõzések két
öt csapatos csoportban.
Útjára indult a labda. Az elsõ mérkõzésen egymásnak feszült a tavalyi elsõ második helyezettje.
Potyogtak a gólok, nagy küzdelmek, de sportszerû összecsapások zajlottak a négy mûfüves pályán. Lassan kialakultak a csoportok végeredményei.
A csoport: 1. E.ON ÉDÁSZ, MVM NET, MAVIR, NKM
ÁSZ, OVIT
B. csoport: 1. MVM, 2. PAKSI ATOMERÕMÛ, 3. BAKONYI ERÕMÛ, ELMÛ-ÉMÁSZ. E.ON HUNGÁRIA
A szombat esti vacsorát követõen a szervezõk kü-

lönbözõ játékokra (póker, csocsó, rex, biliárd) invitálták a jelenlévõket. A fáradtabbak inkább a hastáncos
mûvésznõk mûsorát kísérték nagy figyelemmel.
A mûsort követõen Bányai Balázs felvezetését
követõen dr. Czirbus Tamás a Vitsport kuratórium tagja „A SPORTÉRT ÉS AZ IPARÁGI KOLLÉGÁKÉRT KITÜNTETÉS” elnevezésû elismerést
nyújtott át Donka Sándornak a Sportági Bizottság elnökének.
A vasárnapi helyosztók és keresztbe játszások után
a döntõt a B csoport elsõ második helyezettje játszotta. Küzdelmes játékot hozott a döntõ. A rendes játékidõ döntetlennel zárult, ezért hétméteresekkel dõlt el

a bajnokság.
A 2018 év bajnoka a PAKSI ATOMERÕMÛ,
2. MVM 4TCS, 3. E.ON ÉDÁSZ, 4. MVM NET, 5. MAVIR,
6. BAKONYI ERÕMÛ, 7. ELMÛ-ÉMÁSZ, 8. NKM ÁSZ,
9. OVIT, 10. E.ON HUNGÁRIA
A hagyományoknak megfelelõen a tornán külön
díjakat is kiosztottunk.
– A legjobb kapus KANCZLER LASZLO
(BAKONYI ERÕMÛ),
– a torna gólkirálya: PERNESZ ZOLTÁN
(BAKONYI ERÕMÛ),
– a torna legjobb játékosa: FÜLÖP DÁNIEL.
(MVM 4TCS),
– a Fair Play díjat az E. ON HUNGÁRIA,
– a legeredményesebb csapat díját a Paksi
Atomerõmû Zrt. csapata vihette haza.
Eredményhirdetés után a csapatok kissé fáradtan,
de remélem jó élményekkel indultak haza. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a rekreációs központ dolgozóinak, és a rendezõknek a kimagasló munkájukért, és a csapatnak, hogy bearanyozták a születésnapomat!
Paks, 2018. 09. 27.

Lengyel József sk.
fõszervezõ
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XXIX. Villamosenergia-ipari Teketalálkozó
Mondhatjuk, hogy immár a hagyományokhoz, és a
szép emlékekhez híven, ismét a Tatai Olimpiai Központ adott otthont az idei „iparági” tekének. Az õszi
erdõ színes, változatos hangulatát idézõ, Cseke-tó parti létesítmény, Tata zöldövezetében, egy 220 éves õspark területén fekszik. A tatai edzõtábor, az ország
egyik legismertebb sportlétesítménye. „Tata” fogalom
a versenyzõk és a sportban dolgozók számára. Megszámlálni is lehetetlen, hány nemzetközi sportsiker,
olimpiai vagy világbajnoki érem alapjait rakták le itt a
magyar sportolók.
Ebben az évben, az ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport
és a Budapesti Elektromos Sportegyesület rendezésében zajlott a rendezvény, amelyen az iparági kapcsolatok öregbítésén és a sportbarátságok ápolásán túl,
az aktív pihenés népszerûsítése, mint megfogalma-

Az eredményeket tekintve, a Soproni Alteo NyRt. az
1000 fõnél kisebb társaságoknál, az MVM Paksi Atomerõmû ZRt. pedig az 1000 fõnél nagyobb létszámú társaságoknál megvédte a „Mi vagyunk a legjobbak” alapítványi vándorkupát. Nõi egyéni: 1. Balogh Mária E.On
Tiszántúli Áramhálózati Zrt., 2. Nagy Andrea Mátrai Erõmû Zrt., 3. Savanya Jánosné Bakonyi Erõmû Zrt. Férfi
egyéni: 1. Tóth József, 2. Zsirai Gyula, 3. Turner Miklós
ALTEO Nyrt. Sopron. Nõi csapat: 1. ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, 2. Mátrai Erõmû Zrt., 3. Bakonyi Erõmû
Zrt. Férfi Csapat: 1. Alteo Nyrt., 2. MVM Paksi Atomerõmû Zrt., 3. MVM Zrt. Összetett csapat: 1. MVM Paksi
Atomerõmû Zrt., 2. Bakonyi Erõmû Zrt, 3. ELMÛ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport. Vegyes páros: 1. ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, 2. MVM Zrt., 3. Mátrai Erõmû Zrt. Eredmények Részletezve, névre szólóan: http://www.vitsport.hu/reszletes-eredmenyek-teke-2018.html
ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport

zott cél valósult meg. A 47 nõ és 106 férfi versenyzõ
rendkívül jó hangulatban, nagyon sportszerûen és lelkesen teljesítette a megmérettetést. A csapat és egyéni versenyek pénteken 13:00-tól indultak és egész
szombaton is zajlottak, az egyéni döntõbe jutásért,
ahová 20 hölgy és 36 férfi kvalifikálta magát.
Fakultatív program keretében a rendezõk a Kuny
Domonkos múzeumban biztosítottak látogatást a versenyen résztvevõk számára a szombati napon. A múzeum 1,1 km távolságra van a verseny helyszínétõl a
tatai Öreg-tó partján. A kötetlen és felszabadult hangulatról pénteken és szombaton este zenés táncos program igyekezett gondoskodni, a központ nagytermében. Külön meg kell emlékeznünk az esemény hivatalos, szombat reggeli megnyitójáról, ahol a résztvevõk igen komoly, rendkívüli felkészültséget igénylõ
elõadást hallgathattak meg a teke történelmérõl és a
sportág magyar múltjáról és jelenérõl.

A VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTTALÁLKOZÓK VERSENYNAPTÁRA 2019.
Sportágak

Rendezõ

Idõpont

Helyszín

36. Sí
7. Fallabda
50. Sakk
Labdarúgás selejtezõ: Északi csoport
Labdarúgás selejtezõ: Déli csoport
30. Asztalitenisz
37. Horgász
69. Természetbarát

Mátrai Erõmû Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
VITSPORT Alapítvány.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
ELMÛ-ÉMÁSZ
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
?

2019. február 1-3.
2019. április 13-14.
2019. május 11-12.
2019. május 25.
2019. június 1/8.
2019. június 14-16.
2019. június 22-23.
2019. ?

Kékestetõ
Budapest/Gyõr
Budapest (?)
Gyõr
Paks
Tata
Paks
?

34.
41.
9.
48.
37.
9.
30.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
NKM Áramszolgáltató Zrt.
NKM Áramszolgáltató Zrt.
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
NÜSZ Zrt.

2019. augusztus 2-4. (?)
2019. aug. 31- szept. 1. (?)
2019. szeptember 6-8.
2019. szeptember 12-15.
2019. szeptember 20-22.
2019. október 5-6.
2019. október 11-13.

Pécs
Szeged, Maty-ér
Szeged, Maty-ér
Balatonfüred
Gyõr
Paks
Tata

Tenisz
Kajak-kenu
Sárkányhajó
Vitorlás
Labdarúgás
Futás
Teke
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