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Itt az ideje annak, hogy a munkavállalók érdekeit vegyék elõre!
Kérjük az Európai Unió összes munkavállalóját, hogy 2019 májusában menjen el szavazni, és szavazzon egy olyan Európára,
amely elõsegíti a társadalmi fejlõdést, a szolidaritást, tisztességes munkahelyeket, és jó életminõséget teremt mindenki számára.

NE FELEDD: CSAK AZOKNAK VAN BELESZÓLÁSUK, AKIK SZAVAZNAK!
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A Budapesten megtartott Elnökségi ülésen jelenlé-
võk megvitatták az elõzetesen megküldött Elnök-
ség Ügyrend tervezetét és döntöttek a dokumen-
tum írásbeli szavazással történõ elfogadásáról. 
A résztvevõk megkezdték az EVDSZ 2019. április 25-
én megrendezésre kerülõ VIII. Taggyûlés anyaga-
inak elõkészítését, és javaslatot tettek a helyszínre
(a budapesti Alfa Art Hotel, 1039 Bp., Királyok útja 205.).

A továbbiakban, ajánlást fogalmaztak meg a munkaérte-
kezlet jellegû Taggyûlés napirendjére:

– a 2018. november 29-30-án megtartott VII. Tisztújí-
tó Taggyûlés óta eltelt eseményekrõl szóló beszámo-
ló (ennek középpontjában az érdekérvényesítési te-
vékenység);

– a 2018. évi pénzügyi beszámoló;
– a 2019. évi pénzügyi terv.

A költségvetéssel kapcsolatosan kiemelésre került, hogy
az elõzõ Taggyûlés döntésének következményeként az
ágazati tagdíjbevételek jelentõs csökkenésével kell szá-
molni. A döntést a Taggyûlés annak ismeretében hozta
meg, hogy a jövõben az alábbi költségeket - a gazdálko-
dás egyensúlyának megtartása érdekében - a tagszakszer-
vezetek viselik: 

 a rendezvényeken történõ részvétel költsége;
 a honlap üzemeltetéshez való hozzájárulás;
 a Forró Drót elõállítás és megjelentetés költségeihez

való hozzájárulás;
 a kedvezmények igénybevételével kapcsolatos költ-

ségekhez való hozzájárulás stb.
Számos költségelem mellett az apparátus bérnövekedé-
sét illetõen is egyeztetést folytattak a megjelentek. 
A LIGA-val kapcsolatos aktualitásokról is tárgyalt az 
Elnökség, ahol szóesett:

– a LIGA 2018. évi munkájáról,

– a 2019. áprilisban tervezett LIGA Tanácsülésrõl,
– az EVDSZ 2019. február 7-i rendkívüli SZV ülés em-

lékeztetõjérõl, amely ülésen részt vett Dr. Mészáros
Melinda a LIGA elnök asszonya és Fürjes József,
a LIGA Szakszervezetek egyik társelnöke,

– a kormány által meghirdetett családvédelmi akció-
tervvel kapcsolatban a LIGA Szakszervezetek által ki-
adott szakértõi véleményrõl és az ezzel kapcsolatos
PADOSZ állásfoglalásról,

– a LIGA elnök asszony által aláírt EU-s választással kap-
csolatos felhívásról,

– a FES rendezvényrõl, ahol a német szakszervezeti
szövetség elnöke és az EVDSZ elnök is meghívott
elõadóként vett részt,

– a LIGA elnökasszonya (nem egyszer a Magyar Nemzet
oldalain megjelent) nyilatkozatairól pl. a hazai bérnöve-
kedések és a túlóratörvény alkalmazásának témáiban.

Dr. Szilágyi József felhívta a figyelmet arra, hogy az

EVDSZ-t természetesen azonosítják a LIGA Szakszerve-
zetek tevékenységével, megnyilatkozásaival. A szövet-
ségnek meg kell vitatnia, hogy meddig és milyen mér-
tékben tudja ezt felvállalni. Az Elnök javasolta, hogy
ezt a kérdést a kétnapos SZV ülés is tárgyalja meg. 
Az Egyebek napirendi pont keretében, szó esett még a

– 2018. évi bérmegállapodás teljesülésével kapcsola-
tos tájékoztató adatok véleményezésérõl,

– az NKM átalakításáról és annak kihívásairól (javaslat
született, a konzultáció kezdeményezésérõl a minisz-
tériumok és a két érintett munkáltató felé, az érintett
tagszakszervezeteken kívül - lehetõség szerint - a 
LIGA Szakszervezetek és az MVM TSZSZ bevonásával),

– KVKF ügyekrõl, 
– Paksi Atomerõmûnél történt fegyveres biztonsági

õrség kiszervezésérõl.
Téglás József 

(készült, az elnökségi jegyzõkönyv alapján)

2019. MÁRCIUS 7-én ÜLÉSEZETT AZ EVDSZ ELNÖKSÉGE

RENDKÍVÜLI SZÖVETSÉGI VEZETÕSÉGI ÜLÉS

2019. február 07-én, ülésezett az EVDSZ Szövetségi
Vezetõsége (SZV) Budapesten.

Téglás József levezetõelnök, megállapította az SZV hatá-
rozatképességét és a jelenlévõk, egyhangúlag elfogadták
a rendkívüli SZV ülés napirendjét. 
A második napirendi pont keretében a LIGA Szakszerve-
zetek tevékenységérõl tárgyalt a Szövetségi Vezetõség.
Az EVDSZ elnöke köszöntötte Dr. Mészáros Melinda
LIGA elnök asszonyt, és Fürjes Józsefet, a LIGA
társelnökét, akik elfogadták az EVDSZ meghívását.

A LIGA elnök asszonya mondandójában kitért az aktuá-
lis helyzet kialakulására, kiemelve az Mt. módosítását érin-
tõ elõzményeket:

– az Mt. módosítását kezdeményezõ Kósa Lajos és 
Szathmáry Károly képviselõkkel folytatott egyezte-
tésrõl elmondta, hogy az egyeztetés során, a túlóra-
törvény kapcsán nem került szóba a munkáltató és
a munkavállaló egyéni megállapodásának lehetõsége;

– beszélt a munkaidõkeretrõl, az elszámolásról, az egy
éves elszámolási referencia-idõszak elvérõl, a néhány,
környezõ országokban alkalmazott önkéntes túl-
munka intézményérõl, a KSZ módosítást célzó kez-
deményezésekrõl, illetve ezek hiányáról, a Liga felmé-
résrõl a "rabszolgatörvény" alkalmazására tekintet-
tel, a túlóratörvénnyel összefüggésben szervezett ré-
giós LIGA rendezvényekrõl, a pártsemlegességrõl, a
LIGA OSZD-ban történõ képviseletének ellátásáról,
a demonstrációkról, a sztrájkokról és az országos-,

ágazati- és helyi szintû bértárgyalásokról. 
Az SZV ülésen résztvevõk a LIGA szerepét a
következõre fókuszálva véleményezték: 

– a kormány az összes – munkavállalókat
érintõ – törvénymódosítást a szakszer-
vezetekkel való érdemi tárgyalás, illetve a
szakszervezeti vélemény figyelmen kívül
hagyásával hozta meg (a rabszolgatörvé-
nyen felül ide tartoznak még a béren kí-
vüli juttatások adóztatása, a sztrájktör-
vény, a nyugdíjszabályok, stb.);

– a szakszervezetek követeléseirõl szóló tárgyalások
eredménytelenek, nincs konföderációs összefogás,
tárgyalás és a megegyezés szándékának hiányában
sincs a lobbizáson kívül érdemi érdekérvényesítés,
nem használ a LIGA erõsebb érdekérvényesítõ eszkö-
zöket, amivel ki lehetne kényszeríteni a változásokat!

Számos vélemény mellett (melyek nyilvánosan elérhetõ-
ek a www.vd.hu honlapunkon a fõoldalon található 
Tudástár - EVDSZ EMLÉKEZTETÕK menüpontjában), az
EVDSZ Elnöke az elhangzottakat a következõkkel egészí-
tette ki:

 a LIGA szegénységi bizonyítványa, ha csak a szolida-
ritásáról tudja a tagságát biztosítani és nem képes
ezen túlmenõ érdekérvényesítési eszközök alkalma-
zására;

 véleménye szerint csak azért nem kell lemondani
egy demonstrációról (sem a szervezésérõl, sem a
megtartásáról), mert esetleg megjelenhetnek azon a
pártok vagy a pártpolitika;

 a kormánynak együttmûködési kötelezettsége van a
szociális partnerekkel, ennek ellenére – sajnos – nem
mûködik Magyarországon az országos szociális pár-
beszéd.

Parázs vitát folytattak a résztvevõk, a meghívott vendégek
igyekeztek minden felmerülõ kérdésre válaszolni, így ez
a napirendi pont megtárgyalása igen sokáig elhúzódott!
Az idõ hátralevõ részében a résztvevõk tájékoztatást kap-
tak az OSZD-ban folyó munkáról, a GINOP pályázat ak-
tuális helyzetérõl, megvitatásra kerültek az EVDSZ 
Szabályzatok aktuális módosításai, melyekre elsõsorban
a béren kívüli juttatások adóváltozásait érintõ törvényi
módosítások miatt került sor.
Végezetül dr. Szilágyi József EVDSZ elnök a nemzetközi
ügyek témát érintõen tájékoztatta a Szövetségi Vezetõség
tagjait, hogy az EPSU és az IndustriAll is intenzíven érdek-
lõdik a rabszolgatörvénnyel kapcsolatos fejleményekrõl.

Az SZV ülés jegyzõkönyve alapján készítette:
Téglás József

EVDSZ Elnökhelyettes
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BÉRMEGÁLLAPODÁSOK – KI HOL TBÉRMEGÁLLAPODÁSOK – KI HOL TARART?T?
A BERt-nél a bértárgyalások meg-
kezdõdtek – meg nem is. Mivel a
munkáltató jelezte, hogy a másfél
éve futó KSZ módosítási tárgyalá-

sok lezártát követõen kívánja megkezdeni az idei
bértárgyalásokat, ezért a BESZ bérjavaslatot nyújtott
be február végén, hogy kimozdítsuk errõl az állás-
pontjáról. Ezt követõen kb. két hét elteltével a mun-
káltató szóban elmondta álláspontját a bérjavasla-
tunkról, illetve elképzelését is közölte az idei bér-
emelés mértékét és elosztását illetõen, amely ajánlat
„természetesen” elfogadhatatlan számunkra. Bízunk
abban, hogy a KSZ – tárgyalásoktól függetlenül is –
amennyiben azokat valóban nem tudjuk lezárni (sze-
rintünk nem rajtunk múlik), rövidesen elkezdõdik
az érdemi bértárgyalás is. Nyilvánvaló azonban, hogy
az esetleges további halogatás esetén valamit 
lépnünk kell.

Fazekas Tibor

Sajnálatos módon nálunk még
nincs megállapodás, messze van-
nak az álláspontok. A további lépé-
sekrõl a Forró Drót lapzártája után,
március 28-án döntünk.

Németh Lajos

Az ÉMÁSZ Szakszervezet részérõl
a munkáltatóval a 2019 évre vonat-
kozó bérmegállapodás sajnálatunk-
ra még nem történt meg. Várjuk
a kérésünknek megfelelõ új ajánla-
tot a munkáltató részérõl amelyre
március 28.án kerül sor.

Juhász Gyuláné

A Tiszavíz Vízerõmû Kft-nél - mint ahogy sok más,
többségi állami tulajdonban lévõ vállalatnál is - 2017-

ben a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium engedélyével 3 év-
re szóló bérmegállapodás jött
létre. A tulajdonosi jogokat
gyakorló, Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. Igazgatósága

által elfogadott, a Társaság 2019. évi Üzleti terve, vala-
mint a hivatkozott engedély alapján 5 %-os alapbér
emelésrõl szóló megállapodás megkötésére kerülhe-
tett sor a Tiszavíz Vízerõmû Kft-nél.

Varga Zoltán

A Tatabánya Erõmû Kft-ben a 2019. évi Bér-és Szociá-
lis Megállapodás tárgyalásai még nem fejezõdtek be.
A keret-megállapodást már megkötöttük, mely két lép-
csõs a SZOCHO félévkor történõ 2% pontos csökken-

tésével és annak felhasználásának ösz-
szefüggésében. A tárgyalások jelenleg
az alapbérfejlesztés osztási elveinek ki-
dolgozásánál tartanak. A keretmegálla-
podás lényegi részei az alábbiak:

- A 2019. évre az átlagos alapbér fejlesztés mértéke 8%.
- Az ÖNYP 5,5%-os munkáltatói befizetésének munka-
vállalói többlet adó és járulék terhét a Munkáltató a 8%
keretében felvállalta.
- A bérköltségek forrásainak fedezetére az átlagkere-
set helyett a távolléti díj került bevezetésre.

Kovács Ferenc

A MAVIR ZRt-nél a 2017-ben kötött 3 éves megállapodás-
nak köszönhetõen már korábban tudni lehetett, hogy

2019-ben az alapbérfejlesztés átla-
gos mértéke 8% lesz. Ennek meg-
felelõen „csak” a felosztásról kel-
lett megállapodnunk. A megálla-

podás március közepén megszületett. 2019-ben a MAVIR
ZRt-nél az alapbérfejlesztés egységes mértéke havi 23.000
forint és ezen felül további átlagosan 4% differenciált bér-
emelés kerül végrehajtásra, a teljes munkaidõben foglal-
kozatott munkavállalóknál. Az emelt bérek kifizetésére, ja-
nuárig visszamenõleges hatállyal a március havi bérek ki-
fizetésével együtt kerül sor. Balogh István

Európában egyre többször hallatszik ez
a jelmondat! Az Európai Szakszervezeti
Szövetség (ETUC) kampányt indított, - a
gazdasági válság idején - a tõkejövedel-
mek javára eltolódott elosztási viszonyok
megváltoztatásáért, a bérjövedelmek ará-
nyának növeléséért a megtermelt javak
elosztása során. Olyan jövedelememel-
kedésre van szükség, amely lehetõvé te-
szi a munkavállalók számára Európa szer-
te, hogy méltányos módon részesüljenek
a megtermelt javakból! A régóta fennál-
ló bérszakadékokat és a dolgozói sze-
génységet meg kell szüntetni az EU-n be-
lül. Egyenlõ bérek és munkakörülmé-
nyek szükségesek Európában!

Ennek jegyében indultak a 2019. évre
szóló bértárgyalások a Versenyszféra és a
Kormány Állandó Konzultációs Fórumá-
nak ülésein, és mint köztudott a 
„három 8-as jegyében” 2018. december
30. napján megszületett a két évre szóló
országos megállapodás a minimálbérrõl
és a garantált bérminimumról, valamint
a keresetnövelési ajánlásról. Ennek értel-
mében a minimálbér és a garantált bér-
minimum 2019-ben 8 %-kal emelkedik,
míg a keresetek 8%-os növelésére tesz-
nek ajánlást a szociális partnerek. Az inf-
láció, a GDP, a termelékenység növekedés
és a szociális hozzájárulás csökkenés vá-
rakozás szerinti alakulása esetén ezen ér-
tékek 2020-ra is vonatkoznak, ellenkezõ
esetben újra kell tárgyalni ezekrõl. A meg-
állapodást a Magyar Szakszervezeti Szö-
vetség nem írta alá, kevesellve a mértéke-
ket. A LIGA Szakszervezetek értékelése
szerint a megállapodás mértéke illeszke-
dik a régiós folyamatokba, de ez a mérték
különösen a nettó pozíció szempontjá-
ból nem segítette a felzárkózást. Ennek

oka a minimálbért és a garantált bérmi-
nimumot is terhelõ adók és járulékok ma-
gas mértéke. A nettó jövedelmek fel-
zárkózásához elengedhetetlen a mi-
nimálbért és a garantált bérminimu-
mot terhelõ elvonások megszünte-
tése illetve jelentõs csökkentése! 

Az országos megállapodás vitat-
hatatlan eredménye ugyanakkor,
hogy az elmúlt évek gyakorlatától el-
térõen az átlagkeresetek növekedé-
sére ajánlást fogalmazott meg a ver-
senyszférára vonatkozóan. Ezzel
teljesült a konföderációk által aláírt,
a bérek felzárkóztatásáról szóló 
pozsonyi nyilatkozat egyik pontja!

Az országos megállapodás aláírását kö-
vetõen az ágazatban is kezdeményeztük
a bértárgyalást, amely 2019. február 13-
án sikerrel zárult. Segítette az ágazati bér-
tárgyalást az országos megállapodáson
túl az is, hogy az MVM csoportnak a
2017-2018-2019 évekre szóló hároméves
bérmegállapodása 2019. évre 8% kere-
setnövekedést írt elõ. Ugyanakkor nega-
tívan befolyásolta a tárgyalásokat a bé-
ren kívüli juttatások adójogszabályainak
megváltozása és az Mt. módosítás okán
kialakult közhangulat és események.

Ezért is fontos kiemelni, hogy a szoci-

ális partnerek a megállapodás szándéká-
val ültek asztalhoz. Mindkét oldal részé-
rõl a realitásokat figyelembe véve indul-
tak a tárgyalások és ennek is az eredmé-
nye az, hogy gyorsan sikerült megállapo-
dásra jutni!

Miért jó a „Villamosenergia-ipari Bér
és Szociális Megállapodás a 2019.évre”?

Egyrészt fontos, hogy megszületett,
hogy az iparágra vonatkozóan a szociá-
lis partnerek meg tudtak állapodni a bér
és szociális kérdésekrõl! Nem sok iparág-
ban születik ágazati megállapodás 
Magyarországon!

Másrészt az iparágra vonatkozóan 
– 2015 után – a keresetek növelésére is-
mét született ajánlás!

Harmadrészt – bárcsak jelképes mér-
tékben, de – a garantált bérminimum
mértéke az iparágban magasabb szinten
lett megállapítva, mint országosan.

Negyedrészt a felsõfokú végzettségû-
ek és a diplomások minimálbére az ipar-
ágban olyan mértékben növekedett,
mint a minimálbér.

Ötödrészt ajánlás fogalmazódott meg
a béren kívüli juttatások szabályai válto-
zásának hatásairól való tárgyalásra, azzal,
hogy az egy fõre jutó jóléti szociális 
mutató reálértéke õrzõdjön meg!

Hatodrészt a szociális partnerek meg-
állapodtak, hogy a megállapodás kiter-
jesztését – 2018. évhez hasonlóan - közö-
sen kérik! Nincs másik kiterjesztett ága-
zati bérmegállapodás Magyarországon!

Az elért ágazati megállapodás azért is je-
lentõs, mert teljesülése esetén annak elle-
nére is reálbér növekedés várható az ága-
zatban, hogy az Európai Bizottság Magyar-
országról szóló 2019. évi országjelentése
megállapítja: „A termelékenység növeke-
dése továbbra is mérsékelt. A termelékeny-
ség növekedése egy évtizede elmarad Ma-
gyarország regionális versenytársaiétól”
„A termelékenység növekedése gyor-
sult, de továbbra is elmarad a válság
elõtti mértéktõl, ami korlátozza a jö-
vedelmi felzárkózás lehetõségét.”

Tudjuk, hogy ez nem az ágaza-
tunkra vonatkozik. A villamosener-
gia-ipar jövedelemtermelõ képessé-
ge még a szektorális különadók elle-
nére is jó. Bár tudjuk, hogy a klíma-
barát gazdaságra való átállás, az
energiaipar folyamatos és rövide-
sen nagymértékû átalakulása, sok
kihívással jár, hiszünk benne, hogy
jól szervezett, erõs szakszervezet-
ként ott tudunk lenni minden olyan
döntéshozatalnál, amely befolyás-
sal van a vállalatok jövõjére, a mun-
kahelyekre, a munkavállalók életé-
re. Igaznak kell lenni ennek azokra
a döntésekre is, amelyek a megter-
melt javak elosztásáról szólnak! Mi
tudjuk, hogy eredményeket csak
összefogva tudunk elérni, mert

EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!

Dr. Szilágyi József
EVDSZ Elnök

Tisztességes munkáért tisztességes bért!

Az aláírt, 2019. évre vonatkozó Ágazati Bér- és Szociális megállapodás a 4. oldalon olvasható.
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Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsé-
ge 2019. április 25-én tartja éves Taggyûlését. A VIII. Taggyûlés célja
az EVDSZ VII. (Tisztújító) Taggyûlés által elfogadott program és az 
EVDSZ 2018. évi munkaprogram teljesülésének értékelése, valamint
az idõközbeni változások, kilátások elemzése.

Idõpontja: 2019. április 25. (csütörtök), 10:00 – 16:00
Helyszíne: ALFA ART HOTEL*** Konferenciaterem

1039 Budapest, Királyok útja 205.

RÉSZLETES PROGRAM
9.00-10.00 Regisztráció
9.30-10.00 Vendégköszöntõ kávészünet

10.00-10.05 dr. Szilágyi József EVDSZ Elnök köszönti 
a résztvevõket és megnyitja a Taggyûlést.

10.05-10.10 A VIII. Taggyûlés levezetõ elnökének, a Mandátum-
vizsgáló és Szavazat-számláló Bizottságának 
és a jegyzõkönyv vezetõjének megválasztása
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József

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

elnökének jelentése határozatképességrõl. 
Elõterjesztõ: MSZB elnöke

10.20-10.30 A VIII. Taggyûlés Ügyrendjének elfogadása
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József

10.30-11.00 Beszámoló a 2018 - 2019. évben (VII. Taggyûlés óta)
végzett munkáról
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József

11.00-11.30 Beszámoló vitája

11.30-11.45 Kávészünet

11.45-12.00 2018. évi pénzügyi beszámoló
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József

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

12.10-12.40 Hozzászólások, vita lefolytatása
12.40-13.00 Felügyelõ Bizottság Beszámolója

Elõterjesztõ: Ácsi Péter

13.00-14.00 Ebéd

14.00-14.15 2019. évi Pénzügyi Terv
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József

14.15-14.30 Felügyelõ Bizottság állásfoglalása a Pénzügyi Tervhez
Elõterjesztõ: Ácsi Péter

14.30-15.00 Hozzászólások, vita lefolytatása
15.00-15.15 A VIII. Taggyûlés összegzése, zárása

Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József EVDSZ Elnök, 
Levezetõ elnök

15.15 Hazautazás

KÖZELEDIK 
AZ EVDSZ

VIII. TAGGYÛLÉSE
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2019. február 22. napján a paksi atomerõmû két szak-
szervezete, nevezetesen a Mûszakos Dolgozók Érdek-
védelmi Szervezete Paksi Atomerõmû (MÉSZ) és a
Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete 
(PADOSZ) bejelentették a munkaügyi konfliktust. A
konfliktus tárgyaként a paksi atomerõmû fegyveres
biztonsági õrség kiszervezését jelölték meg. A sztrájk-
követelésben megfogalmazták, hogy a munkáltató a
Fegyveres Biztonsági Õrség tevékenységét ne szer-
vezze ki, illetve a tevékenység kiszervezése esetén
méltányos feltételeket biztosítson a munkavállalók-
nak, mert a munkáltató személyében bekövetkezett
változás miatt a munkavállalókra irányadó munkafel-
tételek lényeges és hátrányos megváltozása következ-
tében a munkaviszonyuk fenntartása számukra hosz-
szútávon aránytalan sérelemmel jár.

A munkáltató 2018. május 25-én levélben tájékoz-
tatta a szakszervezeteket az MVM Paksi Atomerõmû
Zrt. Fegyveres Biztonsági Õrség (FBÕ) tevékenységé-
nek kiszervezési szándékáról, és ezzel együtt tájékoz-
tatta a szakszervezeteket arról is, hogy a tevékenység-
gel együtt átadja a munkavállalókat is munkáltató sze-
mélyében bekövetkezõ változással a kizárólagos tulaj-
donában lévõ Atomix Kft-nek. Ezáltal a kiszervezés-
ben érintett munkavállalók kikerülnek az ágazati kol-
lektív szerzõdés és a paksi atomerõmû kollektív szer-
zõdés hatálya alól, és egy lényegesen szerényebb fog-
lalkoztatási körülményeket garantáló kollektív szerzõ-
dés hatálya alá kerülnek. A munkáltatói tájékoztatás-
ban vázolt kiszervezés egy olyan közigazgatási hatá-
rozatot jelölt meg az intézkedés indokaként, mely
közigazgatási határozat ezt az intézkedést nemcsak
szükségessé nem teszi, de elõ sem írja. Ezt követõen
a szakszervezetek részletes tájékoztatást kértek a
munkáltatótól a szükséges változtatások irányaira és
mértékére, azok lehetséges alternatíváira vonatkozó-
an, ugyanis a fegyveres õrség látja el elsõsorban az
atomerõmû, mint nukleáris létesítmény védelmét. Ez
a testület nem egyenlõ a vagyonõri szolgáltatással. A
szakszervezetek kiemelt szempontja, hogy a nemzet-
biztonsági szempontból is fontos FBÕ tevékenység
színvonalát a tervezett változtatások ne rontsák le,
azaz a tervezett változtatások sem a feladatot ellátó
szakszemélyzet tevékenységének magas színvonalát,
sem a személyzet megelégedettségét, sem pedig a te-
vékenység által megkívánt megfelelõ emberi erõfor-
rás tartalékokat ne érintse hátrányosan. A szakszer-
vezetek szerint ugyanis csak ezek eredõje biztosítja
a nemzetbiztonsági szempontból is fontos FBÕ tevé-
kenység magas színvonalát. Hosszas tárgyalások kö-
vetkeztek, amely során a szakszervezetek egyeztettek
az MVM Zrt. vezérigazgatójával, majd elnök-vezér-
igazgatójával. 2018. november 14. napján a paksi
atomerõmû vezérigazgatója meghozta döntését,
hogy a tevékenységet kiszervezi és 2019. március 22.
napjával a tevékenységet végzõ munkavállalókat is
átadja az Atomix Kft.nek, ahol a foglalkoztatási körül-
mények és munkáltatói juttatások jóval kedvezõtle-
nebbek, mint az MVM Paksi Atomerõmû Zrt-nél. A
döntést követõen a szakszervezetek ismételten foly-
tatták az egyeztetést a munkáltatóval, és Bártfai-Mager
Andrea miniszter asszony segítségét kérték, akitõl
sajnos segítség nem érkezett. A munkáltató az egyez-

tetéseken többször hangoztatta, hogy elsõsorban
nem anyagi megfontolásból döntött a kiszervezés
mellett, de ennek ellenkezõje volt nyomon követhe-
tõ. A szakszervezetek aggályosnak tartják a tapasztalt
munkáltatói hozzáállást. A munkáltató személyében
bekövetkezõ változás miatt a munkáltató és az érdek-
képviseletek közötti tárgyalássorozat a szakszerveze-
tek megítélése szerint nem a megállapodás irányába
haladt, ezért döntöttek arról mind a MÉSZ, mind a
PADOSZ arra felhatalmazott testületei, hogy megala-
kítják közös sztrájkbizottságukat és bejelentik a mun-
kaügyi konfliktust.

A konfliktus bejelentését követõen a szakszerveze-
tek és a munkáltató azonnal megkezdték az egyezte-
tõ bizottságban a tárgyalásokat. A szakszervezetek kö-
vetelése arra irányult, hogy a kiszervezés következ-
ményeként a munkavállalókat érõ éves jövedelem-
csökkenés egy késõbbi idõpontban, több évvel ké-
sõbb és fokozatosan szenvedjék el a munkavállalók.
Ezzel szemben a munkáltató ajánlataiban csak egy
évet jelölt meg a jövedelem csökkenés kompenzáció-
jára. Mivel a tárgyaló felek álláspontjai nem közeled-
tek, ezért a szakszervezetek Bártfai-Mager Andrea
nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli mi-
niszter asszony hivatala elõtt egy demonstrációt szer-
veztek 2019. február 26. napján és egy petíciót is át-
adtak a miniszter asszonynak. A további tárgyalások
alkalmával a szakszervezetek megítélése szerint nem
közeledtek az álláspontok. A munkáltató továbbra is
a kollektív szerzõdések közti különbség kompenzálá-
sának idejére egy évet határozott meg, amelynek egy
éves tartalma is vitatott volt. A munkáltató abból a jog-
alkotói szándékból indul ki, miszerint egyes munka-
vállalók esetében, akik munkáltatójának személyében
változás következik be, a változatlan munkafeltételeket
egy évig fenn kell tartani (MT 282 §), ettõl eltérõ ki-
fizetés a munkáltató véleménye szerint a felelõs 
gazdálkodás körén kívülre esik. A MÉSZ és a PADOSZ

véleménye szerint az MT 282 § a jogszabályi mini-
mum és a fegyveres biztonsági õrség tevékenysége
egy atomerõmûben nem az a munkakör, amelyik bár-
mely kérdésben a jogszabályi minimum nyújtására
adna alapot, ezért bejelentették, hogy 2019. március
2-án a fegyveres biztonsági õrség kiszervezésben érin-
tett munkavállalói két órás figyelmeztetõ sztrájkot tar-
tanak.

A figyelmeztetõ sztrájkban a kiszervezésben érintett
munkára képes állomány minden munkavállalója egy-
ségesen részt vett. A 11 óra és 13 óra közötti idõszak-
ban megtartott figyelmeztetõ sztrájk idején az aznap-
ra munkavégzésre beosztott kiszervezésben érintett
munkavállalók beszüntették a munkát. Az állomány
többi tagjának a szakszervezet tartott tájékoztatót a
paksi atomerõmû elõtt található szoborparkban, ame-
ly lehetõséget a munkáltató is kihasználta és mind szó-
ban, mind írásban tájékoztatta a munkavállalókat a
munkakörülményeik változásáról. A kiszervezésben
érintett munkavállalókat a munkáltató a felmentette a
fegyveres szolgálat teljesítésének kötelezettsége alól
és március 7. napjáig eltekintett a munkavégzési köte-
lezettség teljesítésétõl is. Az intézkedés alapja a szak-
szervezetek feltételezése szerint a folyamatos sztrájk-
tól való félelem. A kiszervezésben érintett munkavál-
lalóknak március 7 és 22 között általános munkarend
szerint reggel 7:00 és délután 15:20 között kellett a
munkaidejüket teljesíteni, amelyen oktatási feladatokat
láttak el. A szakszervezetek és a munkáltató között
megállapodás ugyan nem született a kiszervezés körül-
ményeinek enyhítésérõl, de a munkáltató a munkavál-
lalókkal személyre szabottan egyénileg megállapodott.
2019. március 23. napjától a teljes FBÕ állomány az
Atomix Kft. alkalmazásában folytatja tevékenységét.

Hatvani Jácint Elnök
Mûszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete,

Paksi Atomerõmû

Munkaügyi konfliktus a paksi atomerõmûben
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TTeeggyyüünnkk  aa  nneemmeekk  
kköözzööttttii   eeggyyeennllõõssééggéérrtt!!

(az EPSU felhívása)

A foglalkoztatási trendek 2018-ban ismét azt mutatták, hogy a nõk 
kisebb arányban vannak foglalkoztatva, mint a férfiak, annak ellenére,
hogy a nõk jobb tanulmányi eredményeket érnek el, és magasabb 
végzettséget szereznek. A munkahelyeken pedig a nõk fizetése általában 
alacsonyabb, mint férfitársaiké. 
Az EU-ban a nemek közötti átlagos bérszakadék jelenleg 16% körül van, és a nõk
gyakran olyan ágazatokban dolgoznak, ahol eleve alacsonyabb a bér. A gondozá-
si feladatok terhe nagyrészt rájuk hárul, a gyermekek és az idõsebb családtagok
gondozásából sokkal nagyobb részt vállalnak, mint a férfiak. Végül, amikor nyug-
díjba vonulnak, nagyobb a szegénység kockázata, a nyugdíjakban jelentkezõ kü-
lönbség még mindig 36% körüli a férfiak javára. Ez elfogadhatatlan.

Az EPSU kéri az összes tagszervezetét és az állampolgárokat, hogy 
három konkrét lépéssel támogassák céljait:

1. Ossza meg tájékoztatónkat: „A közszolgáltatások megerõsítése – ket-
tõs nyereség a nemek közötti egyenlõség érdekében”, valamint ossza
meg azokat a kérésfelvetéseinket, amiket az ENSZ Nõk Helyzetével
Foglalkozó Bizottságának a jövõ héten New Yorkban megtartandó ülése
számára fogalmaztunk meg.

Üzeneteink világosak:
Számos közszolgálati területen többségében nõk dolgoznak, munkájukat érté-

kelni kell, biztosítva a tisztességes munkakörülményeket. Ez egyben pozitív hatást
gyakorol a nyújtott szolgáltatások minõségére, és ezáltal a közszolgáltatást felhasz-
nálók – akiknek többsége szintén nõ – életére is.Elengedhetetlen, hogy a közszol-
gáltatások megerõsítése a közszolgáltatások által képviselt értékekkel összhangban
történjen: szolidaritás, egyenlõ hozzáférés, demokratikus kontroll. Csak a progresz-
szív adózásból finanszírozott állami beruházások, és nem a piacalapú alternatívák
(például a köz- és magánszféra közötti partnerségek) segíthetnek a nõk számára
elõnyös újraelosztás megvalósításában, a közjavak létrehozásában, és tisztességes
bérek és munkafeltételek biztosításában az ágazatban dolgozó nõk számára.

2. Kérjük, válaszoljon a nemek közötti bérszakadékról és az egyenlõ
munkáért egyenlõ díjazásról szóló nyilvános konzultációra (https://ec.eu-
ropa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consul-
tation_en) ami a nemek közötti megkülönböztetõ bérezésre vonatkozó uniós jog-
szabályalkotást sürget. Kérjük, írja be a személyes adatait és a 16. kérdés kapcsán
a: „Szükség van új uniós szintû jogalkotásra.” opciót válassza.

Bármely állampolgár válaszolhat a konzultációra, hangját hallathatja, hangosan
és világosan kinyilváníthatja, hogy a nõk megérdemlik az férfiakkal egyenlõ mun-
kabért. Évekig csupán nem kötelezõ jellegû kezdeményezések történtek, amelyek
eredményeként az egyenlõséget sajnos nem sikerült elérni. Bár néhány tagállam
nemzeti szinten alkot jogszabályokat az egyenlõ bérezésrõl, ám az uniós jog min-
den európai munkavállalóra vonatkozna.

3. Menjen el és szavazzon május 26–27-én az Európai Parlamenti válasz-
tásokon. Menjen el és szavazzon azokra a jelöltekre, akik a nemek közöt-
ti egyenlõséget képviselik.A nõk jelenléte a megválasztott pozíciókban még min-
dig alacsony, a politika továbbra is férfiak privilégiuma . Menjen el és szavazzon a
sokszínûségre. Senki sem képviseli erõsebben az egyenlõség ügyét, mint aki maga
is megélte a diszkriminációt: szavazz a nõi jelöltre. Az EPSU támogatja az Európai
Parlamenti választásokra vonatkozó ETUC-kampányt és a nemek közötti egyenlõ-
ség erõsítését kéri. forrás: www.epsu.org

TERVEZETT PROGRAM:
9:00- Érkezés, regisztráció
9:45-10:00 III. EVDSZ Családi Nap megnyitó
10:00-10:30 Elo" adás (szervezés alatt)
10:00-12:00 Lópatkolás bemutató
10:30-14:00 IV. EVDSZ Focikupa
12:00-13:00 Ebéd
13:00-13:30 Lovas díjugratás bemutató
14:30-15:00 Díjátadás

TÉRÍTÉSMENTES PROGRAMOK EGÉSZ NAP:
szakszervezeti tagoknak és családtagjaiknak

 fogatozás, íjászat, kézmu"veskedés, vonatozás, 
 kincskeresés a park területén,
 Pán Péter mesesziget korlátlan használata, 
 3 db korosztályos játszótér,
 interaktív madár tanösvényen túrázási leheto" ség,
 állatsimogató és mini állatpark, nyuszi labirintus (simogató),
 füves focipálya (kézilabda kapus), röplabda pálya,
 2 db speedminton (tollashoz hasonló), ping-pong asztal használata. 

Rossz ido" esetén is, zárt térben szinte minden használható, 
a programok is megvalósításra kerülnek!
Töltsünk együtt egy kellemes napot!

Bo" vebb információt és az elo" zetes jelentkezés feltételeit április 15-to" l 
keresd az EVDSZ honlapján (www.vd.hu) és facebook oldalán, 

valamint a helyi szakszervezeti irodákban!

A helyszínro" l bo" vebb információ a www.seszi.hu oldalon olvasható.

A családi nap mu" sorvezeto" jeként Szikra László, 
a Rádiókabaré és a Showder Klub humoristája is 
szórakoztatja a közönséget.

A mu" sorváltozás jogát fenntartjuk!

EVDSZ III. CSALÁDI NAP
és FOCIKUPA

NNOO"TTIINNCCSS,, 22001199.. 0066.. 2222.. SSZZOOMMBBAATT
Éljünk át egy felejthetetlen kalandot, festo"" i környezetben,

az egyedülálló stílusú Seholsziget Élményparkban! 
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Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény (UNFCCC) keretében létrejött 
Párizsi Megállapodás célja, hogy a globális átlaghõmérséklet emelkedést az

iparosodás elõtti átlaghõmérséklethez képest 2 °C fok alatt tartsa.
A Megállapodáshoz csatlakozó 195 országnak az évszázad közepéig 

szóló stratégiát kell benyújtania 2020-ig.

(az elkészült nyilatkozat alapján, egy kivonatos formát készítettünk, amit most közzé tesszük)
Az EU Bizottság 2011-ben célul tûzte ki, hogy 2050-re, az 1990-es szinthez képest
80-95% kal csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok kibocsájtása. A jelenlegi
2030-ra szóló célkitûzés  (32,5% energiahatékonyság és 32% megújuló energia)
eredménye az lehet, hogy a nettó szén-dioxid-kibocsátás 2050-re 60%-kal csök-
ken. Ez nyilvánvalóan nem lesz elegendõ ahhoz, hogy lelassítsa a potenciálisan
katasztrofális hõmérsékletemelkedést. 
Az Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközi Munkacsoport (IPCC)
legutóbbi, 1,5 °C-ról szóló jelentése egyértelmûvé tette: az emberi tevé-
kenység eddig körülbelül 1 °C-os globális felmelegedést okozott, most
már szélsõséges idõjárási és éghajlati változásokat tapasztalunk, és a hõ-
mérséklet továbbra is emelkedik. Az 1,5 °C-os küszöb átlépése jelentõsen
veszélyeztetni fogja az emberek egészségét és biztonságát, a gazdasági nö-
vekedést, a biológiai sokféleséget, valamint lefelé tartó spirált hoz mûkö-
désbe a szociális sebezhetõség és konfliktusok terén. 2050-et követõen,
a globális kibocsátás nulla nettóra történõ csökkentése az egyetlen mód-
ja annak, hogy a bolygót megmentsük. 
A 2050-ig szóló új stratégia 8 forgatókönyvet tartalmaz, melybõl 5 db 80%-os, 1 db
95%-os csök-kenést érne el és 2 db pedig a nulla nettó kibocsátást célozza meg. 

Az Európai Bizottság 7 építõelemet határozott meg a nulla nettó kibocsátással mû-
ködõ gazdaság megteremtéséhez:
- az energiahatékonyságból származó elõnyök maximalizálása;
- a megújuló energiaforrások fejlesztésének maximalizálása. 2050-re az
energia szükségletben a villamos energia részesedése el kell érje az 53%-ot (ami
akár 2,5-ször nagyobb villamosenergia-termelést jelent) és a villamos energia 80%-
a megújuló energiaforrásokból kell származzon;
- a közlekedés szén-dioxid-mentesítése;
- a digitalizált és körkörös gazdaságra történõ gyors átállás (az újrahaszno-
sítás és az újrafelhasználás csökkenteni fogja az anyagbevitelt. Az energianinten-
zív anyagokat új anyagok (kompozitok, szénszálak) fogják felváltani.  A termelési
folyamatokban a fosszilis tüzelõanyagok villamos energiával, hidrogénnel, megúju-
ló szintetikus tüzelõanyagokkal és biohulladékkal helyettesíthetõk.); 
- a Megfelelõ szintû intelligens hálózati infrastruktúra kiépítése és éghaj-
latbiztossá tétele, transzeurópai közlekedési- és energiahálózatok (beleértve az
intelligens hálózatokat és hidrogénvezetékeket) idõben történõ biztosításával;
- a biogazdaság elõnyeinek teljes körû kihasználása és szén-dioxid-elnye-
lõk létrehozása;
- a fennmaradó CO2-kibocsátás kezelése szén-dioxid leválasztással és 
tárolással; 

Az EU Bizottság által elfogadott klímabarát építõkövek - késõbb - kötelezõ
célokká válhatnak. A klímabarát gazdaság felé vezetõ út hatalmas ipari 
átalakulást igényel.

Az industriAll Europe tisztában van azzal is, hogy a klímabarát gazdaság-
ra történõ átállás során megjelenõ kb. 1 millió új munkahely (az EU Bizott-
ság becslése) mellett is rengeteg munkahely fog megszûnni (a fosszilis tüze-
lõanyagok "fokozatos" megszûnése pl. a szénbányászatban, a fosszilis tüzelõanyag-
kitermelésélben-feldolgozásában), és ez nyugdíjazással nem lesz kezelhetõ. A mun-
kahelyek megszûnése elsõsorban az alacsonyabb GDP-vel rendelkezõ ré-
giókban fog bekövetkezni, hiszen itt koncentrálódik a foglalkoztatás a fosszilis
tüzelõanyag-kitermelési és az energiaintenzív termelési ágazatokban. Ezért kell el-
lenõrizni és kezelni a modernizációs folyamatot, társadalmilag elfogadható átmene-
tet kell biztosítani, amely egyetlen munkavállalót vagy régiót sem hagy magára.

Az industriAll Europe számos kulcsfontosságú követelményt határozott
meg a sikeres átmenet érdekében: 
Elvárások a gazdaság- és iparpolitika területén: 

- az ipar- és a környezetpolitika integrálása,
- a hosszú távú stratégia átültetése operatív rövid távú ipari akciótervekbe,
- átfogó stratégia kidolgozása az energiaintenzív iparágak szén-dioxid-men-

tesítésére,
- a környezetbarát termelési folyamatokba való beruházások támogatása, (Egye-

dül az energiainfrastruktúra esetében, a stratégia 175-290 milliárd kiegészí-
tõ beruházást igényel. Egyértelmûvé kell tenni azt is, hogy az átalakítás költ-
ségei hogyan oszlanak meg a társadalomban és az ipari értékláncok között.)

- Az európai állami támogatásra vonatkozó szabályok felülvizsgálata, az ala-
csony szén-dioxid-kibocsátásra történõ átállást elõsegítõ hatékonyság alapján,

- azon ágazatok és régiók figyelemmel kísérése, amelyekben visszaesés vár-
ható, vagy amelyeknek át kell alakulniuk, 

- a szén-dioxid-semleges politikák elterjesztésének elõsegítése, valamint szo-
ros nemzetközi együttmûködés annak érdekében, hogy a Párizsi Megálla-
podást aláíró felek hosszú távú éghajlatpolitikákat dolgozzanak ki, terjessze-
nek be és hajtsanak végre.

- Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású termékek elõmozdítása fiskális politi-
kákon (adók és támogatások formájában), termékszabványokon, környezet-
barát tervezésen, közbe-szerzéseken keresztül.

Elvárások a szociális politikákban: 
- a tömeges leépítések helyett a zökkenõmentes átmenet biztosítása a mun-

kavállalók számára. A belsõ mobilitás ösztönzése, a szociális védõhálók lét-
rehozása. Megfelelõ idõ és forrás biztosítása a régiók és a munkavál-
lalók számára az alkalmazkodáshoz.

- be kell fektetni a humánerõforrásokba (továbbképzés, átképzés).
biztosítani kell az  alacsony jövedelmû emberek alapvetõ szükségleteinek
(mint pl. a villamos energia) ellátását, az átalakulással járó növekvõ költsé-
gek ellenére is és kezelni kell az energiaszegénységet is! "Igazságos Éghaj-
latváltozási Alapot"-ot kell létrehozni a sebezhetõ régiók és ágazatok
támogatásának biztosítására. 

- a társadalmi feszültségek elkerülését segítõ körkörös gazdaság által terem-
tett munkalehetõségek kihasználása. 

- a szociális párbeszéd kultúrájának megteremtése minden szinten
(vállalati, ágazati, regionális, nemzeti).

Az EVDSZ is számos kérdésben hasonlóan gondolkodik, mint az industriAll Europe.
Erre tekintettel az EVDSZ részérõl is támogatandó az új éghajlatváltozási
stratégia megalkotása során megfogalmazott szlogennel fémjelzett a
"Tiszta bolygót mindenkinek" c. politika, ha a szakszervezeti követelések
teljesülnek.
Nemes cél és egyben gyermekeink iránti kötelezettségünk is, a földünk jó
állapotának megõrzése, még ha a terv végrehajtása nem is lesz könnyû, hi-
szen mélyreható ipari és társadalmi átalakulást igényel! Az EU-ban az ipari
tevékenységek átalakítása, már az elsõ évtizedében is komoly kötelezettség vállalást
jelent a tagállamok számára, ezért fontos annak a jogos elvárásnak a teljesülése mi-
szerint, már ebben az idõszakban is minõségi munkahelyek kell, hogy létrejöjjenek!
A politikailag megvalósítható átmenet biztosításához, döntõ fontosságú
lesz a társadalmilag igazságos átmenet, melynek garanciáit meg kell te-
remteni!

- tj -

Ezért fogalmazták meg a Kelet-Közép-Európai országok villamosener-
gia-ipari ágazataiban szervezõdõ szakszervezetek is a "Szakszerveze-
tek Politikai Nyilatkozata" címû dokumentumot (2017. november 29.),
az EVDSZ kezdeményezésére. Ebben leszögezik
elvárjuk:

- az igazságos átmenet garanciái mellet, a tisztességes átmenet garanciái-
nak megteremtését

- az európai szintû kollektív szabályozások rendszerének kialakítását,
- a hazai erõforrások (energiahordozók, beépített kapacitások, humán erõ-

források) felhasználását biztosító megoldások elérését,
- a biztonságot (ezen belül) a munkahelyek biztonságát is támogató intéz-

kedések kimunkálását,
- EU-s támogatási rendszerek technológia-semlegességét,
- az EU és ezen belül a nemzetállami energiafüggõség csökkentését szol-

gáló technológiák megjelenésének támogatását,
- a technológia-semlegesség elvét szolgáló átalakulást,
- a nemzeti szuverenitás, a tagállami hatáskörök tiszteletben tartását,
- az arányosság elvének az érvényre juttatását,
- energiamix meghatározását biztosító tagállami jogok megõrzését."

Az industriAll Europe üdvözli, hogy az
EU Bizottság 2050-re „klímasemlegessé”

kívánja tenni Európát
A „Tiszta bolygót mindenkinek” c. dokumentum

lehetõséget teremt Európa újraiparosítására
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Így kezdõdik a 2019. évi EP-választásokra kiadott IndustriAll Europe-
manifesztum. Az IndustriAll Europe szerint - amely a fém-, energia-, bá-
nya-, textil-, ruha-, cipõ- és vegyipari  szektorok és kapcsolódó iparágak-
ban szervezõdik és 38 európai ország 177 nemzeti szakszervezetének
mintegy 7 millió férfi és nõi munkavállalóját tömöríti, köztük az 
EVDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagokat is - az Európai Unió válasz-
úthoz ért: vagy újraformálódik egy befogadóbb és szociálisabb 
Európává, vagy összeomlik.
Meg kell õrizni az európai integrációs folyamat eredményeit: a békét
és demokráciát, a megfelelõ színvonalú oktatáshoz való hozzáférést
mindenki számára, a szociális biztonságot, az emberi jogok védelmét,
a szabad véleménynyilvánítást… Ezeket az értékeket nem lehet 
veszélybe sodorni.
Ennek érdekében a szervezet felhívást intézett az Európai Unió
összes munkavállalójához, hogy 2019 májusában menjen el
szavazni, és szavazzon egy olyan Európára, amely elõsegíti a
társadalmi fejlõdést, a szolidaritást, tisztességes munkahelye-
ket, és jó életminõséget teremt mindenki számára.

A szervezet szerint olyan Európára van szükség, amely
 kiáll a munkavállalók jogaiért és garantálja a foglalkoztatás biz-

tonságát,
 elõsegíti a tisztességes és befogadó társadalmak kialakulását, me-

lyek nyitottak, tiszteletteljesek, sokszínûek és küzdenek a sze-
génység ellen,

 megvédi polgárait és küzd a szegénység ellen,
 megõrzi az Európai Unió alapvetõ értékeit: az emberi méltóság

és az emberi jogok tiszteletben tartását, a demokráciát, a szabad-
ságot és egyenlõséget,

 biztosítja az európai intézmények demokratikus és átlátható dön-
téshozatali folyamatát, továbbá az európai politikai döntéshozók
elszámoltathatóságát,

 garantálja a független igazságszolgáltatást, harcol a korrupció 
ellen és biztosítja a jogállamiságot,

 támogatja az európai szociális modellt, melyet világszerte irány-
adónak tekintenek, és amelyet a II. világháború utáni generáci-
ók építettek fel,

 foglalkoztatási kilátásokat és fényes jövõt kínál a fiatalok számára,
 az ENSZ Fenntartható Fejlõdési Céljainak végrehajtásán keresz-

tül foglalkozik az éghajlatváltozással, továbbá a párizsi megállapo-
dásban kitûzött "nettó zéró CO2-kibocsátással", 

 arra törekszik, hogy virágzó ipart tartson fenn határain belül.

Erre tekintettel az industriAll Europe az alábbiakért kampányol:

1. MINÕSÉGI MUNKAHELY MINDENKI SZÁMÁRA

Minõségi munkahelyekre van szükségünk jó fizetéssel, biztos foglal-
koztatással, biztonságos és egészséges munkafeltételekkel és magas
szintû szociális védelemmel. A jelenlegi fellendülés különleges lehetõ-
séget kínál arra, hogy "a bármely munka jobb, mint a munkanélküli-
ség" c. neoliberális mantrát leváltsa a "több, de jobb munkahelyre" irá-
nyuló európai stratégia. Fontos cél a bérverseny és a régóta fennálló
bérszakadékok megszüntetése az EU-n belül. Szükség esetén tisztes
megélhetést biztosító minimálbér bevezetése. A kollektív tárgyalá-
si rendszerek megerõsítése a legjobb módja az egyenlõtlensé-
gek megszüntetésének, a jó munkabérek és -körülmények
biztosításának, amely nemcsak kevesek, hanem sokak javát
szolgálja. 

2. A SZOCIÁLIS IRÁNYBA TÖRTÉNÕ ELMOZDULÁS IDEJE

Az elmúlt évtizedek folyamán nõtt a jövedelmi és társadalmi egyenlõt-
lenség. Ezt a trendet meg kell állítani. Az európai projekt iránti bizalom
csak akkor fog visszatérni, ha Európa hozzájárul egy igazságosabb és
egyenlõbb társadalom megteremtéséhez. Az EU-nak támogatnia kell a
javak és a lehetõségek hatékony és tisztességes újraelosztását, és a szo-
ciális jogokat a gazdasági szabadságokkal azonos szintre kell emelnie.
Egyenlõ bérek és munkakörülmények kellenek és az elfogad-
ható életkorban történõ méltányos nyugdíjazás, különös te-
kintettel a nehéz és veszélyes munkát végzõ munkavállalókra.

3. MUNKAHELYI DEMOKRÁCIA
Az általunk megvédendõ európai szociális modell részeként a mun-
kavállalókat be kell vonni minden olyan döntéshozatali folyamatba,
amely hatással lehet a vállalat jövõjére, a munkahelyekre, és ezáltal az
életükre. Ehhez erõs szakszervezeteknek kell támogatniuk õket, ame-
lyekre szükség van a javak elosztásához, a jó munkakörülmények ga-
rantálásához és a munkavállalói jogok megvédéséhez. A munkahelyi
demokráciára még inkább szükség van akkor, amikor iparágaink ha-
talmas átalakuláson mennek keresztül az egyre fokozódó globalizáció,
a digitalizáció, valamint a társadalmak zöldebbé válása és elöregedé-
se következtében. Várhatóan európai emberek ezreinek munkahelye
fog drasztikus változáson átmenni a következõ években. Nemzeti és
európai szinten is érvényesíteni és erõsíteni kell a munkavál-
lalók tájékoztatáshoz, döntésekben való részvételhez és 
konzultációhoz, továbbá a kollektív tárgyalásokhoz való jogát.

4. FORMÁLJUK MI A JÖVÕNKET!

A válság folyamán 4 millió ipari munkavállaló vesztette el a munkáját
a pénzügyi szektor felelõtlen magatartása következtében. Itt az ideje
az ipari kapacitások helyreállításának, és a "Made in Europe
2030" c. közös és ambiciózus program elindításának, az égetõ-
en szükséges ipari munkahelyek megteremtéséért. Az iparnak
a pozitív társadalmi, ipari és környezeti változás motorjává kell válnia.
A kutatást és fejlesztést fokozottan támogatni kell annak érdekében,
hogy az ipar a technológiai fejlõdés élvonalában maradjon. Az energia-
igényes ágazatok átfogó szén-dioxid-mentesítését támogatni kell. A
körkörös gazdaságot fejleszteni kell, mert ez további munkahelyeket
teremt az újrafeldolgozás, a karbantartás, a javítás, az újrahasznosítás
és az újragyártás területén. A digitális gazdaság által generált kihíváso-
kat kezelni kell és a munkavállalók fel kell készíteni a változásokra.

5. A FENNTARTHATÓ IPARBA TÖRTÉNÕ ÁTMENET, 
AMELY SENKIT NEM HAGY HÁTRA

A fenntartható, körkörös és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazda-
ság felépítése átfogó társadalmi célkitûzés. Ugyanakkor nagy kihívá-
sokat is okoz, amelyekkel foglalkozni kell, a társadalmi elégedetlenség
elkerülése érdekében. Ezért tevékenységeink középpontjában az "igaz-
ságos átmenet" megszervezése áll. Szintén ezt támogatja a párizsi meg-
állapodás preambuluma, amely felkéri a feleket arra, hogy "legyenek
tekintettel az igazságos átmenet munkaerõtõl megkívánt követelmé-
nyeire". Ezért környezetvédelmi törekvéseinkhez ugyanolyan szintû
szociálpolitikai törekvések kell kapcsolódjanak. Fontos a szakmai ok-
tatás és képzés, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz való jog meg-
erõsítése a munkavállalók tovább- és átképzésének biztosításához.
Szükségesek regionális átképzési tervek, a változásokat elõre-
jelzõ szociális párbeszéd, a vállalatok értéklánc-áthelyezésé-
nek támogatása. Mindehhez komoly pénzügyi támogatásra
és európai koordinációra lesz szükség. Az energiarendszer
tisztességes átalakításának megszervezéséhez olyan ambició-
zus célkitûzésekre van szükség az energiahatékonyság és a
megújuló energia területén, amelyek biztos, elegendõ mennyi-
ségû és árú energiaellátást garantálnak mind a polgárok,
mind pedig a vállalatok számára.

AZ EURÓPAI JÖVÕÉRT

Az európai projekt a szociális és gazdasági haladás legjobb biztosíté-
ka az egész kontinensen. Ez egy egyedülálló modell, amely kombinál-
ni tudja a gazdasági fejlõdést a szociális védelemmel, és amely jólétet
és társadalmi kohéziót hozott magával. A neoliberális megszorító és
deregulációs politikák, továbbá a populista és nacionalista erõk által
azonban meggyengült és veszélybe került. Szakszervezetként azt akar-
juk, hogy az európai projekt újra a társadalmi fejlõdés motorja legyen. 
Az együttmûködésen, szolidaritáson és méltányosságon alapuló közös
piac, továbbá a minden polgára számára élhetõ Európa megteremté-
séhez ki kell álljunk és fel kell emeljük hangunkat. Az industriAll 
Europe ezért felhív titeket, hogy – a munkavállalói jogok és a
tisztességes munka támogatása érdekében – 2019 májusában
szavazzatok egy erõs, befogadó és demokratikus Európára!

„Itt az ide„Itt az ideje annakje annak, hogy , hogy 
a munkaa munkavvállalók érállalók érdekdekeit veit vegyék elõregyék elõre!”e!”

NE FELEDJÉTEK: CSAK AZOKNAK VAN BELESZÓLÁSUK, AKIK SZAVAZNAK!
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Miként képesek a szakszer-
vezetek az európai integráció
idején tisztességes és szoli-
dáris módon határokon át-
nyúlóan is dolgozni? Ezeket
és sok más kérdést is megvi-
tattak 2019.02.28-án a FES
által megrendezett „A tisz-
tességes bérek és munkakö-
rülmények az Európai Unión
belül” című konferencián.

A rendezvényen a magyar szakszervezeti képviselõk és tudo-
mányos szakemberek mellett Stefan Körzell - a Német Szakszer-
vezeti Szövetség szövetségi elnökségének tagja - is részt vett.
Körzell szakszervezeti képviselõ vitaindító beszédében beszélt
az európai szakszervezeti együttmûködésrõl az európai parla-
menti választásokkal összefüggésben és az EU-n belüli társadalmi igazságosság je-
lentõségérõl.

A vitaindító elõadást követõ panelbeszélgetés résztvevõi megvitatták a
munkaerõpiaci igazságosság fõbb témáit. Természetesen az új magyar "rabszol-
gatörvény", valamint annak hatása a munkavállalók mindennapi életére is a témák

között szerepeltek. Pontosan ez az oka annak, hogy a magyar szakszervezetek nagy
kihívásokkal szembesülnek, amelyeket csak összehangolt együttmûködéssel tud-
nak megoldani. A magyar szakszervezetek számára hasznos az európai szakszer-
vezetekkel folytatott tapasztalatcsere. A határokon átnyúló szolidaritás javíthatja
a munkavállalók helyzetét Európában.

Azonos
munkáért

azonos
bért!

2019. február 28-án Stefan
Körzell a Német szakszervezeti
Szövetség (DGB) alelnöke közös
nyilatkozatot írt alá az 5 magyar
szakszervezeti szövetséggel,
amelyben a felek egy szociális,
igazságos és a munkavállalói vé-
delmet biztosító Európa iránt kö-
telezték el magunkat.

Stefan Körzell elmondta, eh-
hez hasonló megállapodást már
2016-ban kötött a DGB, akkor a
holland szakszervezeti szövet-
séggel (FNV). Mint fogalmazott,
erre, más szövetségekkel együtt,
építhetnek a munkájuk során.

„Azt szeretnénk, ha az ugyan-
ott és ugyanazon elvégzett mun-
káért mindenütt ugyanazt a bért
fizetnék a vállalkozók”, mondta
az alelnök. „Azt is szeretnénk, ha
az alacsony vagy dömpingbért fi-
zetõ cégek egy közös nyilvántar-
tásban szerepelnének.”

A Jó munkát és tisztességes
mobilitást címû nyilatkozatot a
mellékletben lehet elolvasni.

További információk: 
https://www.facebook.com/

watch/?v=2303360136614994

Az erõs és szociális Európa minden munkavállaló alapvetõ érdeke
Témák: Gazdaság- és szociálpolitika, szakszervezeti együttmûködés

A közös nyilatkozat
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A 2018. évi hozameredmények értékelése

Szektorszinten a Pannónia eredményei a legjobb pénz-
tári teljesítmények közé tartoznak, és hozamaink a ked-
vezõtlen környezetben is többnyire pozitívak.
A Magyar Nemzeti Bank 2019. március 15-én közzétette a
teljes nyugdíjpénztári szektor 2018. évi éves, 10 és 15 éves
hozamadatait, amelyek alapján kijelenthetjük: 2018-ban a
37 önkéntes nyugdíjpénztár 78 portfóliója között a Pan-
nónia teljesítményei a legjobbak közé tartoznak.
A Pénztár 2018-as a hozamai: a Klasszikus portfóliónk éves
nettó hozama +0,09%, a tagi vagyon döntõ hányadát – mint-
egy 86% – tartalmazó Kiegyensúlyozott portfóliónk net-
tó hozama +0,10%, a kockázatosabb Növekedési port-
fóliónk hozama -0,27% lett. 
A hosszú távú hozamaink is az élvonalban vannak:

2018 végén a 37 pénztárban mintegy 1,3 millió tag közel 1400
Mrd forint megtakarítással rendelkezett, vagyon alapján a Pan-
nónia részesedése 8% feletti.
Az MNB hozam-közzétételhez kapcsolódó tájékoztatásában ki-
emeli, hogy „2018-ban a növekvõ tõkepiaci volatilitás nyomán
az önkéntes nyugdíjpénztárak átlagosan -1,8 százalékos net-
tó hozamveszteséget szenvedtek el. A pénztárak teljesítményét
fõképp a nemzetközi tõzsdék rossz szereplése befolyásolta,
az itthoni tõkepiac egy százalék alatti csökkenést mutatott. Az
elmúlt évek jó befektetési eredményei ellensúlyozzák a meg-
torpanást – ezt mutatja az is, hogy a 10 éves átlaghozam 7,41
százalék…”. 
2018-ban az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók döntõ több-
sége (67 portfólió) negatív hozamot ért el, 17 portfólióban -2%
alatti a teljesítmény, a leggyengébb hozam -6,92%.
11 portfólió teljesítménye volt pozitív, ebbõl 2 portfólió
pannóniás, köztük a legnagyobb vagyonú, 94,7 Mrd 
forint értékû Kiegyensúlyozott portfólió is!
(Az MNB tájékoztatása és a pénztári hozamok itt érhetõk el:
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2019-

evi-sajtokozlemenyek/tavaly-negativ-am-az-el-
mult-tiz-evben-bo-het-szazalekos-penztari-at-
laghozam)

A befektetési környezetrõl 
Az MNB tájékoztatása is foglalkozik a befekte-
tési környezettel: „A tavaly romló nemzetközi
befektetõi hangulatot fõként a jelentõs jegy-
bankok monetáris politikájával kapcsolatos vá-
rakozások, a nemzetközi kereskedelempoliti-
kával, az olasz költségvetést övezõ vitával, a
Brexit megállapodással, s a világgazdasági növekedés lassulá-
sával kapcsolatos bizonytalanságok befolyásolták.”
A tavalyi évben a tõzsdeindexek többsége esett, így például:

 a magyar részvénypiac mozgását leíró részvényindexe,
a BUX -0,6 százalékkal,

 az egy évnél hosszabb lejáratú magyar államkötvények
árfolyammozgását leíró MAX index -0,95 százalékkal,

 a régiós CETOP részvényindex -6,4 százalékkal zárt.
Az egyes indexek teljesítménye alapján tehát nem meglepõ a
portfóliók teljesítménye.
A befektetési eredményeket befolyásoló környezet elemeinek
kedvezõtlen alakulásának hatása alól sem a pénztárak és sem
más intézményi befektetõk nem vonhatták ki magukat.
A Pannónia nominális hozamai alacsonyak, de eredményein-
ket a környezetet vizsgálva értékelhetjük megfelelõen, és az
alábbiak figyelembe vételével kaphatunk teljesebb képet:

 a kedvezõtlen hozamkörnyezet a Pannónia Nyugdíjpénz-
táron kívül más piaci szereplõkre is (pl. más nyugdíjpénz-
tárak, befektetési alapok) hatott

 nyugdíjpénztárunk teljesítménye a nyugdíjpénztárak kö-
zött a legjobbak között található, a vagyon döntõ hánya-
dára nézve a hozam enyhén pozitív

 a nyugdíjpénztári hozamokat hosszabb távon érdemes
értékelni, 5-10-15 éves távlatban, egy-egy év eredményé-
bõl szakmailag nem célszerû végleges következtetést le-
vonni

Tájékoztató a munkáltatói befizetések 
adózásának változásáról
2019. január 1-jétõl a béren felüli juttatások adózási rendszere
átalakult, a juttatások döntõ része munkabérrel azonos módon
adózó juttatássá változott (ezért pl. a táppénz alapjául is szolgál).

Az önkéntes pénztárakba fizetett munkáltatói
tagdíjhozzájárulás és az adomány továbbra is
nyújtható,de a bérjövedelemhez hasonlóan brut-
tó juttatás, a magánszemélyt terhelõ adóval és
járulékokkal csökkentett összeg kerül átuta-
lásra a pénztárba. Pozitív változás, hogy a pénz-
tárba fizetett összeg után is jár 20% adójóváírás –
így az önkéntes pénztári megtakarítás támogatása
a jövõben is a legkedvezõbb juttatási formák egyi-
ke marad
Pl. Míg 2018-ban havi 10.000 forint hozzájáru-

lás, adomány teljes egészében átutalásra került a pénztárba,
2019-tõl 33,5% adó- és járulék levonása után 6.650 forint
utalható a pénztárba. Az igényelhetõ adójóváírás 1.330 forint.
Az adójóváírás általános szabályai nem változtak: a kedvez-
mény mértéke 20%, legfeljebb évi 150.000 forint. Az adójó-
váírás alapjába az egyéni befizetést, a munkáltatói tagdíjhoz-
zájárulást és az adományt együttesen kell figyelembe venni. 
Kérjük, hogy az adóvisszatérítés lehetõségével élve a
Pannóniában elhelyezett nyugdíjmegtakarításukat gyara-
pítsák majd tovább pénztártagjaink.

Pénzmesterek online játék
A pénzzel mindenki szeretne jól bánni. Sõt, azt szeretnénk, ha
minél több lenne belõle, hogy legyen mit eredményesen kezel-
nünk. Épp ezért szeretnénk tagjaink figyelmébe ajánlani az Ön-
kéntes Pénztárak Szövetsége (Pénztárszövetség) magas pénz-
díjazású online játékát, amit a 9-10-11. évfolyamra járó kö-
zépiskolás diákok számára szervez.
A versenyzõk igen komoly díjakat nyerhetnek, a Pénzmesterek
játék során összesen 500.000 Ft pénzdíj kerül kiosztásra a
nyerteseknek: az elsõ helyezett 300 ezer forintot, a második 150
ezer forintot, a harmadik pedig 50 ezer forintot vihet haza, de ér-
tékes különdíjak, tárgynyeremények is várják a diákokat. Meg-
éri a Pénzmesterek játékkal játszani.
A Pannónia Nyugdíjpénztár – a Pénztárszövetség tagjaként
– a Pénzmesterek programot tárgynyereményekkel tá-
mogatja. Részletek a penzmesterek.hu és a pannonianyp.hu
oldalon. Kérjük, figyelje internetes oldalunkat:

www.pannonianyp.hu.

Pannónia Nyugdíjpénztár

Portfólió

Klasszikus
Kiegyensúlyozott
Növekedési

Átlagos 10 éves
nettó hozamráta (%)

(2009-2018)
5,60
6,74
8,01

Átlagos 15 éves
nettó hozamráta (%)

(2004-2018)
6,45
6,78
7,37

A Pannónia Nyugdíjpénztár hírei

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉK
A következõ programok:

188. 2019. április 8.
Bogár László: Energetikai háttérkép

189. 2019. május 13.
Pethõ Sándor: Geotermikus erõmûvek

Errõl szóltak a legutóbbi elõadások:

186. 2019. február 11.
Püspöki Zoltán: A hazai szénvagyon 

és alkalmazási lehetõségei.

Az elõadó ismertette a
Magyar Bányászati

és Földtani Szolgálat
által készített, és általa
szerkesztett, a képen látható kiadványt, amely a  következõ

linken minden érdeklõdõ számára elérhetõ:
https://map.mbfsz.gov.hu/szenkataszter/.

Az elõadó ismertette és példákkal bemutatta a kataszter
sokoldalú felhasználási módját.

187. 2019. március 11.
Valaska József: A Mátrai Erõmû jövõje.

A Mátrai Erõmû fejlesztésére vonatkozó lehetõségek elemzése után az elõadó a
várható jövõt a következõkben foglalta össze:

 A digitalizáció, a megújuló energiák és az elektromobilitás az energia szeg-
mens forradalmát indította el.

 Módosul a hagyományos értéklánc: 
 a termelés, szállítás, elosztás folyamatában egyre nagyobb szerepet kap a

tárolás.
 a fogyasztó egyben termelõvé válik
 a hagyományos termelés kockázatai növekednek (CO2, biztosítások, hite-

lek), emiatt újra a nagyvállalatok válnak dominánssá
 Az energiatermelés értékteremtése újra növekszik, az árak emelkednek, a be-

fagyott költségek csökkennek.
 Az idõjárási anomáliák és az atomerõmûveknél jelentkezõ hûtési és nukleáris

biztonsági problémák 2019-ben az állami szerepvállalás megváltozásához ve-
zethet. A liberalizált piac termelõket és kereskedõket terhelõ kockázatai visz-
szahatnak az ellátásbiztonság csökkenésére. Különösen kritikus helyzet áll-
hat elõ 2021-ben az új IED elõírásokat nem teljesítõ szenes blokkok leállása
után, ami megszünteti a rendszerben ma meglévõ felesleges kapacitásokat.

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

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

Információ:
Telefon: 225-8780, 

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

Honlap: www.enpol2000.hu



ETUI 
Szeminárium a

munkavédelemrõl
2019. március 5-6-án Krakkóban tartotta
az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI)
nemzetközi munkavédelmi szemináriu-
mát, Lengyel, Litván, Szlovák, Cseh, Észtor-
szág és Magyar szakszervezeti szakembe-
rek részvételével.

A kétnapos szeminárium levezetõ elnö-
ke Viktor Kempa, az Európai Szakszerve-
zeti Intézet (ETUI) szakértõje, megnyitó
beszédében kiemelte, hogy az új kockáza-
tok megjelenése, új technológiák, digital-
izáció, többlet kockázatot jelent a munka-
vállalók számára. Az ETUI folyamatosan
kampányt indít a munkavállalói kockáza-
tok megismertetésére, úgy, mint a veszé-
lyes anyagok, váz és izomrendszeri meg-
betegedések, a kockázatértékelés, munka-
egészségügy, automatizáció, digitalizáció
témakörében. Kiemelte, fontos cél a mun-
kavédelem kultúrájának növelése, az új
kockázatok feltárása, (pld.: napelem szere-
lés) a pszichoszociális kockázatok figye-
lembe vétele.

Renata Gorna (Összlengyelországi Szak-
szervezeti Szövetség OPZZ) a házigazdák
nevében szólt a Lengyel szakszervezet
munkavédelmi stratégiájáról. A szeminári-
um elsõ napjának második felében a részt-
vevõ országok képviselõi munkacsoport-
okban dolgozva, megfogalmazták az álta-
luk szükségesnek vélt, elõremutató mun-
kavédelmi stratégiai elveket, amelyeket a
résztvevõk megvitattak. Egységesen fogal-
mazódott meg a munkavédelem oktatásá-
nak szükségessége különbözõ képzési
szinteken, és a balesetbiztosítási rendsze-
rek létrehozása, valamint a hatósági ellen-
õrzések elégtelensége. Litván kollégák fel-
vetették a munkaerõ, országok közötti
vándorlásának kockázatát.

A szeminárium második napja a munka-
helyi pszichoszociális kockázatokról szólt.
Wieslaw Owsinski a krakkói munkavédel-
mi felügyelõség vezetõje részletes elõadá-
sában ismertette a felügyelõség tevékeny-
ségét, azon belül a pszichoszociális kocká-
zatok ellenõrzését. Kifejtette, hogy a roha-
nó világban, a fokozott munkateher mel-
lett a felügyelõség mindent megtesz annak
érdekében, hogy a kockázatok értékelése
során hangsúlyt kapjon a pszichoszociális
kockázatok felmérése, kezelése. Szerinte
ezt a kockázatot a munkahelyeken alábe-
csülik. A felügyelõség elsõsorban figyelem
felhívással él a munkáltatók felé a szabály-
talanság megszüntetése érdekében. Ta-
pasztalatuk alapján a munkahelyi stressz
többlet táppénzt jelent. Elõadásában kitért
a munkahelyi zaklatásra (mobbing), mint
fennálló kockázatra, rámutatva a munkál-
tatók felelõsségére. Beszélt a stressz nega-
tív hatásairól. A felügyelõség segíti a mun-
kavállalókat és a munkáltatókat az ismere-
tek megszerzésében, a társadalmi munka-
védelmi felügyelõk képzésével, tájékozta-
tók, leporellók, CD lemezek átadásával.

A részvevõ országok küldöttei egysége-
sen fogalmazták meg a szakmai alkalmas-
sági vizsgálatok, a jelenlévõ és növekvõ
pszichoszociális kockázatok csökkentésé-
nek szükségességét.

Miskéri László
A cikk és a kép forrása: vkdszsz.hu
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MEGHÍVÓ
„A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE A „D” – 
VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATBAN” TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelettel meghívjuk az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)
és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek) konzorcium GINOP-
5.3.4-16-2018-00040 azonosító számú, Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektjének
tájékoztató rendezvényére, amelyet 2019. május 10-én tartunk az alábbi programmal, a Hotel Wella-
marin Zamárdi (8621 Zamárdi, Eötvös utca 15/1) helyszínen.
Arendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, hogy írás-
ban jelezze név, telefonszám, munkáltató és munkakör megadásával 2019. április 12-ig az evdsz@vd.hu
címre írt levélben.

PROGRAM:

08:30 - 09:00 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ

09:00 - 09:10 KONFERENCIA MEGNYITÁSA
DR. SZILÁGYI JÓZSEF EVDSZ ELNÖK

09:10 - 10:10 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TANANYAGAA VILLAMOSENERGIA-IPARBAN
PÉTERFY GABRIELLA VEGYIPROP KFT. ÜGYVEZETÕ

10:10 - 10:30 KÁVÉSZÜNET

10:30 - 11:50 A MUNKABALESETEK A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN 
A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN JELLEMZÕ MUNKABALESETEK,
KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE ÉS LEHETSÉGES MEGELÕZÉSE
KOVÁCS ANDRÁS SZAKÉRTÕ ÉS KOVÁCS JÁNOS VIMFÓ ELNÖK 

12:00 - 13:00 EBÉD

13:00 - 14:00 A VILLAMOSENERGIA-IPAR TERÜLETÉN DOLGOZÓ IDÕSÖDÕ 
MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELÕSEGITÉSÉVEL
KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI FELADATOK
DR. ERÕSNÉ DR. BERECZKI EDITSZAKÉRTÕ ÉS KOVÁCS JÁNOS VIMFÓ ELNÖK

14:00 - 14:30 KÁVÉSZÜNET

14:30 - 15:30 KONZULTÁCIÓ, TAPASZTALATCSERE, RENDEZVÉNY LEZÁRÁSA

Újabb munkavédelmi konferenciát szervez az EVDSZ és a LIGA Szakszervezetek
A 2018. novemberében tartott elsõ konferencia
után újabb konferenciára várjuk az érdeklõdõket
a GINOP-5.3.4-16-2018-00040 projekt keretében,
2019. május 10-én Zamárdiban. A konferencia té-
mái a villamosenergia-iparra vonatkozóan több té-
makört is felölelnek a munkavédelem területén.
Elõadóink tájékoztatást adnak – többek között – a
projekt keretében megvalósuló tananyagról, a
munkabalesetek, kockázatok felmérésérõl és le-
hetséges megelõzésérõl, valamint az idõsödõ mun-
kavállalók foglalkoztatásának elõsegítésével kap-
csolatos feladatokról.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. A részletes program és a jelentke-
zés módja az alábbi meghívóban olvasható.
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Hatvan évnyi szakszervezeti tagság.
Önzetlen fáradozás, viszonzásként a
közösség megbecsülése, köszönete.
Majoros János szakszervezeti múltja
és jelene összegezhetõ így e pár mon-
datban. A Paksi Atomerõmû nyugdí-
jasainak társképviselõje, a PADOSZ
Nyugdíjas Tagozatának vezetõje 2018
novemberében rangos elismerés-
ben részesült, átvette a villamosipari
szakszervezeti dolgozók legmaga-
sabb kitüntetését, a VD aranygyûrût.
Majoros János tevékenységével hosz-
szú idõn át aktívan segítette az Egye-
sült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége céljainak
megvalósulását, eredményeinek el-
érését, és a kiemelkedõ értékû mun-
kát végzett a tagság érdekében, kép-
viseletében.

– 1958-ban, az általános iskola befejezé-
sét követõen jármû-mozdony-lakatos sza-
kon tanultam tovább, és ipari tanulónak
jelentkeztem a sztálinvárosi vasút fûtõhá-
zába – kezdi visszaemlékezését János. –
Ott egy nagy tiszteletben álló mozdonyve-
zetõtõl, kaptam egy lapot, hogy töltsem ki.
Ez a szakszervezeti belépési nyilatkozat
volt. Addig soha nem hallottam a szakszer-
vezetrõl, és bár nem lett volna muszáj be-
lépni, de mert az emberek szemléletében
azt állt, hogy a munkásosztály egyet jelent
a szakszervezettel, ezért én is csatlakoz-
tam. Aztán szakszervezeti bizalmi lettem,
tagsági bélyegeket osztottam az ipari ta-
nuló társaim között, és ha kellett, kiálltam
értük. Tulajdonképpen ezzel kezdõdött a
többiekért való megmozdulásom, közös-
ségi munkám. 

– A késõbbiek során milyen kihívá-
sok, megbízatások találtak rád? 

– Miután 1961-ben elvégeztem a szak-
munkásiskolát, a vasútnál helyezkedtem
el, mint mozdonylakatos. Aztán katona-
ként a határõrséghez kerültem. Leszerelé-
sem után a székesfehérvári Könnyûfém-
mûben dolgoztam. Természetesen ismét
szakszervezeti tag lettem, és tevékenyked-
tem a KISZ bizottságban is. 1966-ban be-
szerveztek munkásõrnek, ahol raj-, majd
szakasz- és tanfolyamparancsnokká ne-
veztek ki. Közben tanultam, képeztem
magam. Elvégeztem a színesfémipari
technikumot. Technikusból rendészeti
osztályvezetõ-helyettesnek, majd osztály-
vezetõnek léptettek elõ. 

– Az atomerõmûves pályád miként
alakult?

– 1981-ben jöttem a Paksi Atomerõ-
mûbe. Részt vettem a szakszervezeti élet-
ben, ahol tudtam, segítettem. Rendezvé-
nyeken, majálisokon vállaltam feladatot,
majd késõbb fõbizalmi lettem. Sokféle
feladat adódott, nem volt egyszerû annak
idején a béremelések rendezése, de a
sztrájkban való részvétel sem. A szállítá-
si osztály kft-be való kiszervezése idején
összegyûjtöttem a dolgozók véleményét,
javaslatait, amelyeket jó tárgyalási alap-
ként lehetett felhasználni. Amikor egy a
dolgozók közös ügyét szívén viselõ mun-
katársunk elhunyt, úgy éreztem, szól-
nom kell a megemlékezésérõl, és írtam
egy nekrológot. Az emberek ezt értékel-
ték, és késõbb már felkértek nekrológok
írására, és olyan is volt, hogy a temetésen
nekem kellett a gyászbeszédet elmonda-
nom.

Szakszervezeti feladatomat a rendésze-
ti munkám mellett a biztonsági igazgató
egyetértésével, támogatásával végeztem.
Büszke voltam a csapatomra, mert a legna-
gyobb létszámú karbantartási igazgatóság
után nekünk, a biztonsági igazgatóságnak
volt a legtöbb szakszervezeti tagunk. Min-
den munkaterületre szerveztem bizalmi
csoportot, és sikerült megfelelõ embere-
ket találni az élükre. A fegyveres õrségnél
is minden váltásban volt bizalmi csoport. 

Sikerként élem meg, hogy kezdeménye-
zésemre valósultak meg a céges nyugdí-
jas-találkozók. 2006-ban tartottuk az elsõt,
majd 2011-ben és 2015-ben a következõ-
ket. A tervek szerint 2020-ban ismét lesz
erõmûves nyugdíjas találkozó. Részem volt
a céges nyugdíjas búcsúztató ünnepség

hagyományának megteremtésében.
2006. szeptember 12-én megalakítottuk a
PADOSZ Nyugdíjas Tagozatát 111 fõvel.
Ma 334 tagja van a tagozatunknak. Össze-
kötõi rendszert alakítottunk ki, odafigye-
lünk a nyugdíjas társainkra. 

2011-ben, a második nyugdíjas találko-
zón a Paksi Atomerõmû valamennyi nyug-
díjasa érdekeinek képviseletére választot-
tak meg bennünket dr. Germán Endrével.
Azóta is rendszeresen tartunk megbeszé-
lést az erõmû humán igazgatójával, és az
eredményekrõl tájékoztatjuk az erõmû
nyugdíjasait. 

– Számos elismerést, kitüntetést
kaptál, amelyek azt bizonyítják, hogy
munkádat jól végezted, értékelték fá-
radozásodat.

– 45 év 1 hónapot dolgoztam 1958
szeptemberétõl 2003 októberéig, a nyug-
díjba vonulásomig. Nagyon büszke va-
gyok a Céggyûrû kitüntetésemre, és
örömmel vettem át a VD aranygyûrû ki-
tüntetést is. Az elsõk között kaptam meg
a 2003-ban alapított PADOSZ Kiváló Akti-
vistája plakettet. A 20 éves PADOSZ-
tagságért járó karóra után megkaptam az
50 éves jubileumi plakettet is. Jó érzés
ezért a jó csapatért dolgozni! Amíg egész-
ségem engedi, teszem a dolgom. 2018-ban
ismét megválasztottak a tagozat élére, de
a következõ ciklusban már mindenkép-
pen szeretném átadni egy fiatalabb kollé-
gának ezt a feladatot.  

Lovásziné Anna

(A cikk teljes terjedelemben megjelent az
EVDSZ honlapja Portré sorozatában,
www.vd.hu/portre  alatt.)

Hatvan évnyi szakszervezeti tagság
Majoros János munkásságának elismerése

Évi rendes közgyûlését tartotta március 7-én a 
PADOSZ Nyugdíjas Tagozata. A megjelenteket 
Majoros János tagozatvezetõ köszöntötte, a közgyû-
lést Vida György tagozatvezetõ-helyettes vezette le. 

Lõrincz László, a PADOSZ elnöke a tisztségviselõ-válasz-
tásról és a Fegyveres Biztonsági Õrség helyzetének ala-
kulásáról szólt. Bocsor István, a PADOSZ elnökhelyette-
se a karácsonyi és a rendszeres étkezési támogatás vár-
ható változásáról adott ismertetést, majd Harmath Péter,
a PADOSZ másik, újonnan megválasztott elnökhelyette-
se tartott rövid bemutatkozást. Majoros János a tagozat
elmúlt évi eseményei kapcsán kitért a csoport-összekö-
tõk munkaértekezleteire, a balatonfüredi továbbképzés-
re, a tavalyi közgyûlésre, a majálisra, és beszámolt a segé-
lyezésekrõl is. Elmondta, hogy közremûködtek a „Jövõ-
kép” munkabizottságban, részt vettek az EVDSZ VIII.
Kongresszusán és az EVDSZ VII. Tisztújító taggyûlésén.
Az októberi PADOSZ bálon két tag kapta meg „A 
PADOSZ kiváló aktivistája” kitüntetõ plakettet. A tagozat
nyugdíjasai részt vettek a budapesti és a szekszárdi de-
monstráción. A közgyûlésen köszöntötték azokat, akik a
szakszervezeti megmozdulásokon való aktív közremû-
ködésük miatt felvételt nyertek a PADOSZ Nyugdíjas 
Tagozatába. A továbbiakban Weisz Mátyás a PADOSZ 
korábbi elnökhelyettese üdvözölte az ülés résztvevõit,
majd Begitter Henrikné az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatá-
nak elnöke adott tájékoztatást tevékenységükrõl és a
nyugdíjasok országos helyzetérõl. Dr. Germán Endre az
MVM Paksi Atomerõmû Zrt. nyugdíjasainak társképvise-
lõjeként kiemelte, Majoros Jánossal együtt feladatuk,
hogy az erõmû valamennyi nyugdíjasának érdekeit kép-
viseljék. A cég vezetõivel történt megbeszélés alapján

többek között elmondta, hogy az üdülési lehetõségek
bár szûkített módon, de elérhetõek a nyugdíjasok szá-
mára, és korlátozás nélkül vehetnek részt a majálison. 
A Humán Alapítvány támogatásait továbbra is igényelhe-
tik a nyugdíjasok. Kedvezõtlenült alakult a szerzõdéses 
járatok igénybevételére vonatkozó kérelmük, továbbá az
internet, a telefonszolgáltatások és az étkezési támogatás
terén sem várható biztató változás. 

A közgyûlésen 26 fõ kapta meg az „Öt Évtizedes Szak-
szervezeti Tagság” emlékplaketteket: Amtmann Jenõné,
Bánki Ede, Bunkóczi András, Csúzné Asztalos Julianna,
Domonkos József, Dömötör Imréné, Falusy István, Haáz

János, Haáz Jánosné, Hevesiné Hipszki Ilona, Kapinya 
István, Kerepesi Ottó, Kónya András, Kovács József, Nagy
Istvánné, Pétersz János, Stiglincz Ferenc, Szabó Sándor,
Szemere László, Tóth Tamás, Tóth István, Varga Lászlóné,
Vida Györgyné, Virtin Ferencné, Zelfel Istvánné, Zsebõk
Jenõ.

Lovásziné Anna

(A PADOSZ Nyugdíjas Tagozatának közgyûlésérõl szó-
ló beszámoló teljes terjedelmében olvasható a
www.vd.hu honlapunkon a Tagszervezetek menüpont-
ban a PADOSZ tagszervezetünk hírei között.)

Megtartotta közgyûlését PADOSZ Nyugdíjas Tagozata
Beküldött fotó

Beküldött fotó
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Nõnap aaz AADÉSZ-nnál 

Az idei évindító képzési programnak is fontos
része volt az elmúlt évet értékelõ és a várható
eseményekrõl, feladatokról szóló tájékoztatók
mellett a kapcsolódó kérdések megvitatása.

Bolvári László, a Vitamin Egészség- és Önsegélyezõ
Pénztár (VIT EÖP) ügyvezetõ igazgatója, a mutató-

számokat területenként tag-
laló vetített prezentációval
kísérte elõadását. Részlete-
sen bemutatta a pénztár
2018. évi tevékenységét és
eredményeit, összefoglalta a
további mûködésre irányu-
ló intézkedéseket, célkitûzé-
seket és válaszolt a feltett
kérdésekre.

Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnöke a szervezet el-
múlt évi tevékenységét értékelve kiemelte a legfonto-

sabb eseményeket, áttekin-
tette az elért eredményeket.
Ismertette az EVDSZ éves
programtervét, felsorolta az
aktuális feladatokat és célki-
tûzéseket. Megvalósult a Vil-
lamosenergia-ipari Ágazati
Kollektív Szerzõdés (VKSZ)
kiterjesztése, ezzel biztosí-
tott, hogy az abban rögzített
feltételektõl a helyi KSZ-ek-

ben is kizárólag a munkavállalók javára lehet eltérni.
Azonban további kemény munkát kíván a bér- és szo-
ciális megállapodás megkötése a kitûzött keresetszín-
vonal növekedéssel. A béren kívüli juttatásokat sújtó
adótörvény változás és a „rabszolga törvény” ilyen fel-
tételrendszerrel elfogadhatatlan, el kell érni ezek mó-
dosítását.

Kovács Pál, az MVM PA Zrt. Igazgatóságának elnöke
kötetlen beszélgetés keretében ismertette a társaságot

érintõ idõszerû és jövõre irá-
nyuló feladatokat. A több lá-
bon álló energiatermelés,
energiaellátás tekintetében
a megújulók jelentõségét
szem elõtt tartva egyúttal
hangsúlyozta az atomener-
gia meghatározó szerepét.
Beszélt Paks I. és Paks II.
együttmûködésének fontos-

ságáról. Kiemelte, hogy az új blokkok üzembe helye-
zése, üzemeltetése során szükség lesz az újonnan kép-
zett és a tapasztalt szakemberek összefogására. A be-
szélgetés során kérdéseinkre is válaszolt és feljegyez-
te azokat a felvetett problémákat, amelyekre megol-
dást kell találni.

Az ADÉSZ Elnökségi ülésén Néber Tibor elnök és
Ózner József elnökhelyettes beszámolóit követõen
megtörtént a KSZ és egyes eljárásrendek módosításá-
ra vonatkozó munkáltatói javaslatokkal kapcsolatos
állásfoglalás kialakítása, valamint az aktuális és éves
feladatok, programtervek megbeszélése.

A Nemzetközi Nõnap méltó megün-
neplésére idén is összehívtak minket az
ADÉSZ elnökség férfiú tagjai.

Amint helyet foglaltunk a teremben,
máris kínálták a frissítõ italokat és tálal-
ták a finom ebédet.

A desszert elõtti kis szünetet felhasz-
nálva elnökünk, Néber Tibor egyszerû,
bensõséges szavakkal köszöntötte a lá-
nyokat, asszonyokat a férfi tagtársak ne-
vében. Természetesen szép idézetekkel
is készült, nõkrõl, nõkhöz szóló költe-
ményekbõl.

Kedves emlékként álljon itt egy az el-
hangzottak közül:

Arany Viktor: A NÕ-nek
Életem, végzetem,

Fájdalmam, örömöm,
Másik felem Te vagy.

Nélküled nem dobog a szív,
És nem forog az agy.

Vidám csevegéssel, a legutóbbi csalá-
di hírek, események megbeszélésével

hamar eltelt a kellemes dél-
után, eljött a búcsúzás ideje.
Kezünkben az ajándék vi-
rággal még gyorsan összeáll-
tunk a csoportképhez.

Köszönjük a „fiúknak” a
kedves megemlékezést!

Reméljük, még több elkö-
vetkezõ Nõnapon is együtt
ünnepelhetünk!

Szalai Zsófia

ADÉSZ tisztségviselõk képzése
Balatonfüred, 2019. január 30 – február 01. Szerzõ: Szalai Zsófia

Beküldött képek

Beküldött képek
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2255%% kkeeddvveezzmméénnyy EEVVDDSSZZ sszzaakksszzeerrvveezzeettii ttaaggookknnaakk!!
Bõvebb iinformáció éés jjegyrendelõ nnyomtatvány:

www.vd.hu ––> Tagkártya ––> Fõvárosi NNagycirkusz

HASZNÁLD TE IS AZ EVDSZ
TAGKÁRTYA NYÚJTOTTA ELÕNYÖKET!

Összesen több, mint 1300 elfogadóhely 
országszerte, amelybõl közel 150 helyen
egyedi EVDSZ tagkártya kedvezmények!

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

menüpontban áttekinthetõek, kereshetõek.  

Április
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Sportágak                               Rendezõ                     Lebonyolító              Fõrendezõ                     Idõpont                          Helyszín

A VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTTALÁLKOZÓK VERSENYNAPTÁRA 2019.

F E L H Í V Á S
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 mû-
ködéséhez segítséget nyújtott az által, hogy az 1996. évi CXXVI. Tv. adta lehetõsé-
geket 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 hely-
rõl kap adományt alapítványunk, ami rendkívüli módon nehezíti munkánkat. 2018
évben a 10,9 millió forintos összes bevételünk mellett kiadásaink 13,1 millió forin-
tot tettek ki. 

Súlyos baleset következtében támogatásban 1 fõ részesült, 100.000,- Ft ráfordí-
tással. 6 fõ részére járadékot fizettünk összesen 2.640.000,- Ft értékben. A koráb-
bi 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 koráb-
biaknál szerényebb mértékben de eleget tudott tenni alap célkitûzéseinek, 
melyhez az Önök 1 %-os felajánlása is nagy mértékben hozzájárult.

Jelen felhívásunkban arra szeretnénk kér-
ni Önöket, hogy a 2018. évrõl szóló adóbeval-
lásukban az adójuk 1 %-át az EGYMÁSÉRT-
EGYÜTT alapítvány javára ajánlják fel a ren-
delkezõ nyilatkozat felhasználásával.

Ahhoz, hogy a törvényben megfogalmazottak-
nak megfelelõen érvényesen tehessen felajánlást
adója 1 %-áról az alábbi teendõk valamelyike 
szükséges:

Önadózó munkavállaló esetében ezt a nyi-
latkozatot az adóbevallásával egy idõben, a beval-
láshoz 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, lakcímé-
vel, adóazonosító jelével ellátott postai szabványméretû borítékban. A boríték hát-
oldalán, annak záró felületén a nyilatkozatot tevõ aláírása kell, hogy szerepeljen. 

Az EGYMÁSÉRT – EGYÜTT Alapítvány adószáma:

19677000-1-43
számlaszáma: 10102103-04396104-00000009

KÉRJÜK SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Budapest, 2018. január 
Egymásért-Együtt Alapítvány kuratóriuma

Bárdos Béla a Mátrai Erõmû ZRt. titkár-
ság és PR osztályvezetõje, ahol 1982-tõl
tevékenykedik. A sportolás végigkísérte
életpályáját. A Mátra Sportegyesület ala-
pító tagja, amelynek vezetõségében so-
káig szakosztály vezetõként is tevékeny-
kedett. Nyitott személyisége, szociális
érzékenysége, a mozgás szeretete révén
a társasági sportélet egyik fõszervezõjé-
vé vált, s több év óta, mint a társaság
sportkoordinátora, szervezi a mátrások
részvételét az iparági sporttalálkozókon,
s képviseli õket az iparági Sportértekez-
leteken.

A sítalálkozók rendezõje hagyományosan

a Mátrai Erõmû Zrt. Bárdos Béla már
2001-tõl aktívan részt vett a szervezõ
munkában és 2003-tól minden évben a
rendezvény fõszervezõje. Jelentõs része
volt abban, hogy a sí találkozók az egyik
legnagyobb létszámú, legjobb elismert-
ségû iparági rendezvényekké nõtték ki
magukat.  

Bárdos Béla a VITSPORT Alapítvány
kuratóriumának létrejötte óta tevékeny
tagja. 

Béla számára a kitüntetést Várhelyi
Géza, a VITSPORT Alapítvány kuratóri-
umának elnöke az idei sí találkozó kere-
tében adta át.
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Mátrai Erõmû Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Áh. Zrt.
VITSPORT Alapítvány
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
ELMÛ-ÉMÁSZ
E.ON Észak-dunántúli Áh. Zrt
MVM Zrt.
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Áh. Zrt
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NKM Áramszolgáltató Zrt.
MAVIR Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Áh. Zrt.
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
NÜSZ Zrt.

Sí
Fallabda
Sakk
Labdarúgás selejtezõ: Déli csoport
Asztalitenisz
Labdarúgás selejtezõ: Északi csoport
Természetbarát
Horgász
Tenisz
Kajak-kenu
Sárkányhajó
Vitorlás
Labdarúgás
Futás
Teke

Mátrai Erõmû Zrt.
Gyõri Elektromos VSK
VITSPORT Alapítvány
Atomerõmû SE
Budapesti Elektromos SE
Gyõri Elektromos VSK
MVM SE
Atomerõmû SE
Pécsi Elektromos SE
NKM Elektromos SE
NKM Elektromos SE
MAVIR SE
Gyõri Elektromos VSK
Atomerõmû SE
NÜSZ Zrt.

Bárdos Béla
Popp Szilárd
Várhelyi Géza
Lengyel József
Pallagi Róbert
Bányai Balázs
dr. Cseh Tamás
Rácz István
Varga János
Márton Sándor 
Márton Sándor 
Mayer Milán
Bányai Balázs
Jobbágy Gyula
Pásztor Béla

2019. február 1-3.
2019. április 13-14.
2019. május 11-12.
2019. június 01/08.
2019. június 14-16.
2019. május 25.
2019. július 26-28.
2019. június 22-23.
2019. augusztus 9-11. 
2019. augusztus 31- szeptember 1.
2019. szeptember 6-8.
2019. szeptember 12-15.
2019. szeptember 20-22.
2019. október 5-6.
2019. október 11-13.

Kékestetõ
Gyõr
Mezõkövesd
Paks
Tata
Gyõr
Gödöllõ
Paks
Pécs
Szeged, Maty-ér
Szeged, Maty-ér
Balatonfüred
Gyõr
Paks
Tata

BÁRDOS BÉLA A „SPORTÉRT ÉS AZ IPARÁGI
KOLLÉGÁKÉRT” KITÜNTETÉS 2019. ÉVI DÍJAZOTTJA

BÁRDOS BÉLA A „SPORTÉRT ÉS AZ IPARÁGI
KOLLÉGÁKÉRT” KITÜNTETÉS 2019. ÉVI DÍJAZOTTJA

A Magyar Villamos Mûvek Zrt. és Sportegyesülete, az MVM SE szervezésében kerül sor Gödöllõn és környékén a 69. Villamosenergia-ipari
Országos Természetbarát Találkozóra július 26-28. között, melyre minden kedves Sportbarátot szeretettel várunk!

BEKÜLDÖTT FOTÓ
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Magyarországon, hazai síterepen megrendezni a síta-
lálkozót sokkal rizikósabbnak tûnik, mintha egy
hóbiztos helyre, Ausztriába vagy Szlovákiába tennénk
azt, de a szerencse ismét mellénk állt! Hamar bebizo-
nyosodott az is, hogy a sízõink hazai versenyre is szí-
vesen eljönnek. 

Igaz, a péntek esti záporesõ végleg megijesztett
mindenkit, de a verseny kezdetére, elhárult minden
akadály, remek verseny elé nézhettünk.

Elõször is a tények: a XXXVI. Villamosenergia-ipa-
ri Sí Találkozó február 1 és 3 között Kékestetõn került
megrendezésre a Mátrai Erõmû szervezésében.

A rendezvény a péntek esti síelésbõl, edzésbõl, a
szombati versenybõl az esti záró rendezvénybõl, vala-
mint a vasárnapi fakultatív síelésbõl állt. A részvevõk
száma 311 fõ volt, akik 13 cég képviseletében verse-
nyeztek. 

Sok múlott a Kékesi Sí Centrum munkatársain, akik
a nehéz idõjárási viszonyok ellenére megfelelõ állapo-
tú pályát biztosítottak. Csak a mi résztvevõink használ-
hatták a déli sípályát és a parkolót. Kijár nekik a dicsé-
ret, ami legyen az õ saját szlogenjük:

Magasan a legjobb! 
A verseny zökkenõmentesen és fõleg balesetmen-

tesen zajlott. Komoly versengés alakult ki, hisz az ipar-
ágban igazán sok jó versenyzõ található. Jól jelzi ezt a
tény is , hogy megtört a mátrás hegemónia, hisz 
„A Pálya Ördöge Díj”, mely a leggyorsabb versenyzõ
elismerése, dr. Újhelyi Péterhez, a Mavir versenyzõjé-
hez került. 

A szervezés során figyelembe vettük a sportbizott-
ság ajánlását is,azáltal, hogy meghagytuk a szállás önál-
ló megválasztásának lehetõségét. Így az is tudta csök-
kenteni a költségeit, akinek kevesebb erõforrás állt
rendelkezésre. A négycsillagos mátraházi Lifestyle ho-
telt a résztvevõk 85 %-a választotta. Ez a hotel szolgál-
tatásaival felveszi a versenyt a korábbi években szál-
lást biztosító szállodákkal is, bár a versenyhétvége szo-
ros menetrendje nem sok idõt hagyott a varázslatos
környezet és a szálloda nevébõl is adódó minõségi ki-
kapcsolódások igénybevételére.  

Itt került sor a záró rendezvényre is. Jó hangulatban
telt a közös esti vacsora, a fergeteges hangulatú ered-
ményhirdetés és sokáig táncoltak a discoban a fárad-
hatatlan sportolóink.

Néhány szó az eredményekrõl: a hagyomá-
nyos pontversenyt a Mátrai Erõmû Zrt. nyerte
a Mavir és NKM elõtt. A családi kupa a Záprel
családhoz került, akik az Ormódi és Schaffer

családot elõzték meg. 
A kis- és középvállala-

tok eredményességében
a Budapesti Erõmûhöz, a
nagyvállalati kategóriá-
ban a Mátrai Erõmûhöz
került a vándor kupa. 

A részletes eredmé-
nyek a Vitsport Alapít-
vány honlapján megte-
kinthetõk.

A sítalálkozó befejezté-
vel elmondható, hogy
egy hazai rendezésû talál-
kozó is lehet jó hangula-
tú, remek eredményeket

hozó, emlékezetes rendezvény. Köszönet ezért a részt-
vevõknek, a sípálya és a szálloda kollektívájának és a
rendezõ csapatnak. Bárdos Béla

Kedves Kollégák, Sportbarátok!
A VITSPORT Alapítvány kéri a villa-
mosenergia-ipari sporttalálkozók iránt
elkötelezett iparági munkatársakat,
nyugdíjasokat és családtagjaikat,
hogy az SZJA-juk1%-ával támogas-
sák sportmozgalmunk értékes hagyo-
mányának megõrzését, folytatását! A befolyó támogatáso-
kat honlapunk, a vitsport.hu mûködtetésére fordítjuk.

Adószámunk: 18475537-1-06
Köszönettel:   

Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Kuratóriuma

Magasan a legjobb -- Sítalálkozó KKékestetõn

Beküldött képek
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