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Mit is mond a GKI!?
Derûs statisztika, borús várakozások

A magyar gazdaság növekedése az április-májusi adatok szerint a második negyedévben lassulni kezdett a re-
kordsebességû elsõ negyedévhez képest. A fékezõdés mértéke azonban a vártnál kisebb. Emellett a jelek sze-
rint az idõjárás is a korábbinál jobban segíti a mezõgazdaságot. Ezért a GKI 4%-ról 4,3%-ra emelte idei GDP-
növekedési elõrejelzését. Ezen belül azonban a második félévben markáns, 3,5% körülire történõ lassulást va-
lószínûsít. Ennek fontos oka, hogy a már tavaly is magas szint miatt csökken az EU-támogatások beruházás-
serkentõ hatása, s csökken a lakosság vásárlóerejének emelkedése is. Emellett az EU konjunktúra-indexe csak-
nem hároméves, a magyar két és fél éves, a magyar szempontból fontos német ipari bizalmi index pedig öt-
éves mélypontján van.

Mi alapján döntik el a cégek, hogy mek-
kora béremelést szükséges adniuk? 
Hogyan eshet meg gyakran, hogy ugyan-
abban munkakörökben még 100 kilo-
méterrel arrébb is csak pár ezer forint-
tal magasabb fizetést lehet kialkudni? Az
ehhez hasonló kérdésekre lelhetünk vá-
laszt, ha megismerjük nagyvállalatoknál
igen széles körben elterjedt munkakör
értékelési és fizetésbesorolási rendszere-
ket. Ezek a nyilvánosság számára „látha-
tatlan” szabályozók iránymutatást adnak
a bérek meghatározásánál. Számos elõ-
nyük mellett komoly hátulütõik is lehet-
nek – olvasható a napi.hu-n.

Miközben a KSH kereseti és mun-
kaerõ-piaci jelentései hónapról hónap-
ra óriási nyilvánosságot kapnak, a mun-
ka világának döntéshozói szinte egyál-
talán nem hasznosítják ezeket az adato-
kat a gyakorlatban. E rendkívüli alapossággal és háttér-
munkával összeállított statisztikák aligha alkalmazhatók
életszerûen a munkapiac számára, ellenben a nagyobb
vállalatok többségénél mégis szinte pontosan tudják,
hogy a legalsó beosztotti szintektõl a legfelsõbb me-
nedzsment szintekig egy adott iparágban, régióban, mik-
rokörnyezetben a konkurenseik mekkora fizetést kínál-
nak munkatársaiknak.

Ebben a kulcsot a munkakör értékelési és besorolási
rendszerek jelentik, amelyek csak az elõfizetõk számára
teszik lehetõvé, hogy egyes pozíciók és cégek aktuális
béradatai nagyon széleskörû szûrési kategóriák mentén
összehasonlíthatóak legyenek és iránymutatásként, iga-
zodási pontként szolgáljanak a fizetések „belövésénél”,
vagy éppen a béremelések során, amikor az erre szánt tel-
jes bértömeget el kell osztani az alkalmazottak között.

Magyarországon több hr-tanácsadó mûködtet ilyen
rendszereket - viszonylag elterjedt például a Mercer és a
Watson Wyatt megoldása - a leggyakrabban alkalmazott
és legnagyobb figyelemnek örvendõ szolgáltatás azon-
ban a Hay Group Hay Guide Chart besorolási rendsze-
re, illetve az erre épülõ Pay Net fizetési adatbázis. …

…Jelenleg csak becsléseink vannak arról, hogy a Hay-
rendszer mennyire elterjedt a magyar cégek körében:
úgy tudjuk, hogy a versenyszféra nagyvállalatai - ezen be-
lül is fõleg a multinacionális cégek - többsége alkalmaz-
za, de a legnagyobb állami vállalatok között szintén is-
mert olyan, amelyik megrendelõje a szolgáltatásnak. Nem
megerõsített értesülésünk szerint kormányzati szinten is
számításba veszik a Hay-adatokat az országos minimálbér-
tárgyalások során.

Ám hiába kiemelt e rendszerek jelentõsége, a közvéle-
mény elõtt eléggé rejtve maradtak, nyilvános kutatás er-
rõl a piacról nem érhetõ el a Napi.hu ismeretei szerint.

A vélemények eléggé megosztottak
Szakszervezeti körökben - több oknál fogva is - nega-

tív a Hay-módszer megítélése, míg hr-oldalról inkább a
szolgáltatás hasznosságát, elõnyeit emelték ki, bár itt is
akadtak negatív vélemények, fõképp a hibás, egyoldalú 
alkalmazás kapcsán.

A munkáltatók érdekeltek abban, hogy egy ilyen infor-
mációs bázist összerakjanak, hiszen az megóvja õket at-
tól, hogy indokolatlanul túlfizessék dolgozóikat. Ez egy
nyomásgyakorló eszköz, amely leszûkíti az alternatíva 

lehetõségét arra, ha egy munkavállaló a lábával kíván 
szavazni, amennyiben elégedetlen a bérével. Nagy bérkü-
lönbségek emiatt ritkán jöhetnek létre, ezért az iparvál-
lalatoknál gyakori fluktuáció is inkább a munkahelyi köz-
érzetrõl szól. Ha például összeülnek egy ipari parkban a
cégek képviselõi és közösen rögzítik, hogy egy targon-
cás alapbére nem lehet több bruttó 198 ezer forintnál, ak-
kor az törvényileg kartellezésnek számít. Ám egy ilyen
rendszerre, mint a Hay-é senki nem mond ilyet! A bértár-
gyalásoknál különösen probléma, hogy a szakszervezetek
nem kaphatnak hozzáférési jogot a rendszer adataihoz -
értékeltek az egyik munkavállalói képviseletnél.

Egy vezetõ hr-szolgáltató cég menedzsere szerint 
viszont éppen az ellenkezõ igaz: jelenleg olyan szintû ver-
seny folyik a dolgozókért, hogy a cégek igenis igyekeznek
egymás fölé licitálni, melyben sok segítséget nyújthat a
Hay adatbázisa.

„Aki nem követi le a béremeléseket, annak elõbb-
utóbb nem lesz megfelelõ emberállománya, sõt, lehet,
hogy nem is lesznek emberei. Ezek a felmérések jó tám-
pontot, benchmarkot adnak, akkor is, ha egy vállalat csak
felületesen követi az eseményeket. A rendszer kizárja az
egyéni alkukat, a "susmusolást", így nem lesznek bér-
aránytalanságok az egyes munkakörökön belül, hiszen
egyértelmûen meg van adva a bérsáv. Így az egyazon sáv-
ba tartozó, hasonló munkát végzõ emberek ugyanabban
a szenioritásban, ugyanannyi fizetést kaphatnak. Persze
késõbb a teljesítmény függvényében a bérek eltérhet-
nek. Amennyiben egy multicégnek van motivációs poli-
tikája - például tudja hogyan akarja megtartani, fejleszte-
ni az embereit-, akkor folyamatosan szondáznia kell a 
piacot, el kell térnie a kormányzat, a szakszervezetek ál-
tal diktált megoldásoktól, mégpedig fölfelé” - magyarázta.

Hogyan mûködtetik a rendszert?
A módszer lényege, hogy megpróbálja az egyes cége-

ket és az ezeknél meglévõ pozíciókat egymással össze-
hasonlítható szintre hozni. A folyamat ott kezdõdik,
hogy számos kritérium mentén, interjúk segítségével
alaposan fölmérik, majd elemzik a munkaköröket a szer-
vezeteknél. Ez a folyamat egy nagyvállalat esetén merõ-
ben bonyolult és hónapokat vesz igénybe. Maga a szol-
gáltatás – hasonlóan a többi hasonló nemzetközi rend-
szerhez – jelentõs kiadással jár a megrendelõk részérõl,
ami persze függ a vállalatmérettõl is. Az átfogó felmérés

elvégzése több millió forint-
ba kerülhet.

A cégek gyakran nem is
évente, hanem két-három-
évente végeznek ilyen nagy
felmérést. Emellett folyama-
tosan futnak kisebb kutatá-
sok is, amelyek nem összes-
ségében a céget analizálják,
hanem például általánosan
megvizsgálják a munkakörö-
ket iparági összevetésben.
Ezek néhány százezer forin-
tos kiadással járnak. Ha egy
társaság kifejezetten néhány
munkakörre szabva kér egy
ilyen környezeti elemzést, az
már 300-800 ezer forint 
körüli költség….

A munkáltatók feltöltik,
hogy az õ területükön, különbözõ munkakörökben mi-
lyen bérsávok vannak - az összesítés során pedig kiderül-
het például, hogy Vas megyében az autóipari beszállítók-
nál, milyen tól-ig határok léteznek a fizetéseknél. Az ada-
tok feltöltésében akár fél év csúszás is megjelenhet. Jelen-
leg általában a cégek a magas fluktuáció miatt kénytele-
nek korrigálni, ám ez nem minden esetben történik meg.

Melyek a szisztéma erõsségei?
Az információ hatalom elve szerint a rendszer nagy elõ-

nye az országos nagyvállalati lefedettség, a relatív pontos-
ság és a nemzetközi szintû összehasonlíthatóság. A piac
számára jóval relevánsabb adatokat közöl, mint a statisz-
tikai hivatal, vagy bármely hatóság. Egyebek közt a vizs-
gált ágazati kategóriák is sokkal életszerûbbek, mint a
TEÁOR-szerinti besorolások - lásd például „Villamosen-
ergia-, gáz-, gõzellátás, légkondicionálás”.

A Hay-rendszert a kkv-szektorban jellemzõen nem
használják, amelynek oka nemcsak az lehet, hogy a kicsik
számára aligha megfizethetõ, hanem az is, hogy ezek a vál-
lalatok inkább a bérköltség minimumra szorítására törek-
szenek a hosszú távú bérpolitika helyett. Mindez elõny-
ként is jelentkezhet, hiszen a KSH adatait jelentõsen tor-
zítja a szürkefoglalkoztatás: a kkv-szektorban több száz-
ezer minimálbéres dolgozó fizetése ténylegesen maga-
sabb, mint a hivatalosan bejelentett bérük.

Beszámolóink szerint a hátrányok akkor jelentkezhet-
nek a használat során, ha egy vállalat rosszul lõ be egy
adott szakmakategóriát, vagy hibásan tölti fel az adatokat.

Nem tanácsos kizárólag rá támaszkodni.
Az elmúlt néhány évben teljesen megváltozott a mun-

kaerõpiac, ám a Hay-féle kategóriák épp a békeidõkben
hasznosak, amikor nincs ekkora munkaerõhiány, ilyen
nagy árérzékenység, nincs ennyi hiány-, vagy egyenesen
kihalófélben lévõ szakma. Ma a piac sokkal szenzitíveb-
ben mûködik annál, minthogy statisztikai szintû összeha-
sonlítások alapján keressünk embereket. Nem lehet min-
dent pénzben összehasonlítani! Létezik munkahely, aho-
vá kevesebbért is elmennek dolgozni, mert például van
home office, kutyabarát minõsítés, vagy épp nagy figyel-
met fordít a kismamákra. Amellett, hogy a rendszer alap-
vetõ benchmarknak alkalmas, rajta kívül érdemes más 
tényezõket is fontolóra venni.

A cikk forrása, ahol teljes terjedelmében 
olvasható: szakszervezetek.hu

Kiszivárgott, hogy döntenek a magyar fizetésekrõl
A munkakör értékelési rendszerek elõnyei és hátrányai
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A Szövetségi Vezetõség az elõzõ évek-
ben sikerrel megrendezett EVDSZ 
Családi Nap tapasztalatai alapján úgy
döntött, hogy 2019-ben is az iskolaidõ-
szak vége után, de a nyári szabadság-
dömping idõszak elõtt rendezzük meg
a harmadik családi napot. Igyekeztünk
minél alaposabban elõkészíteni a ren-
dezvényt: plakátot és térképet készítet-
tünk, a kiválasztott helyszínnel egyez-
tettünk, nagyon szorítottunk a jó idõért
és az elõzetes jelentkezést igyekeztünk
zökkenõmentessé tenni annak érdeké-
ben, hogy minél többen jól érezzük ma-
gunkat együtt 2019. június 22-én Buda-
pesttõl nem messze, Nõtincsen, a festõi
környezetben található Seholsziget 
Élményparkban.

Napsütéses szombat reggel virradt
ránk, amikor lázas készülõdéssel helyez-
tük ki a zászlókat, térképeket és prog-
ramleírásokat a rendezvény helyszíné-
nek több pontján. Már 8 órától a szak-
szervezeti tagok is egyre többen érkez-
tek, regisztráltak és vették át a szolgál-
tatásokra jogosító kuponokat tartalma-
zó borítékjaikat az EVDSZ munkatársa-
itól, így szép számú közönség gyûlt ösz-
sze a fedett lovardában. Az EVDSZ III.
Családi napjának megnyitásaként elõ-
ször a nap mûsorvezetõje, Szikra Lász-
ló humorista lelkesítette a jelenlévõket,
majd dr. Szilágyi József EVDSZ elnök
családi napot megnyitó szavait, aztán
Széll Barnabás, a Seholsziget Élmény-
park vezetõjének szolgáltatásokról szó-
ló ismertetõjét hallhattuk. A megnyitó

után megkezdõdött a lópatkolás
bemutató, valamint a focicsapatok
átvonultak a Nõtincs SE pályájára,
ahol megkezdõdött az EVDSZ IV. 
focikupája (amelyrõl külön cikkben
számolunk be részletesen).

Nagy népszerûségnek örvendtek az
elõre meghirdetett programok. Sok 
család ment végig a kincskeresõ útvona-
lakon, a nap folyamán egészen 16 óráig
folyamatosan rótta a köröket a 
lovaskocsi, a festõi környéket bemuta-
tó kisvonat, valamint a Pán Péter Mese-
sziget is egész nap gyermekzsivajtól volt
hangos. Az íjászat és a kézmûveskedés
is sok résztvevõt vonzott, valamint az
állat- és nyuszi-simogató, a mini állat-
park, a madár-tanösvény és a 3 korosz-
tályos játszótér is egész napos kikap-
csolódásra adott lehetõséget. Két
tagkártyaszolgáltató élt a bemutatkozás
lehetõségével és kínálta kedvezménye-
sen termékét, szolgáltatását. 

A finom ebéd közben – amelyet na-
gyon gördülékenyen szervíroztak és a

fedett lovardában sokan tudtunk egy-
szerre elfogyasztani – látványos díjug-
ratás szórakoztatta a résztvevõket, 
amely már a bemelegítés alatt is vonzot-
ta a nézõket. A rendezvény végén Szik-
ra László megosztotta velünk a falusi
élettel kapcsolatos tapasztalatait, majd
a focikupa eredményhirdetése után
Téglás József EVDSZ elnökhelyettes be-
szélt a program zárásaként.

Köszönet az EVDSZ apparátus hoz-
zátartozóinak, akik segítették ren-
dezvény lebonyolítását. Köszönet a Se-
holsziget Élménypark valamennyi mun-
katársának, akik az egész napos progra-
mok és az étkeztetés teljesen zökkenõ-
mentes lebonyolításával az EVDSZ III.
Családi napját – véleményem szerint –
nagyon szép és boldog emlékké tették

minden résztvevõ számára. Végül, de
nem utolsó sorban köszönjük a bizal-
mukkal bennünket megtisztelõ, a ren-
dezvényen résztvevõ szakszervezeti ta-
goknak, hogy elfogadták meghívásun-
kat, és családjukkal együtt velünk töltöt-
ték ezt a június végi napot! 

Bízunk benne, hogy a résztvevõk
szép élményekkel gazdagodtak, és ez a
rendezvény is erõsítette, hogy 

EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!
A rendezvényen készült fényképek

megtekinthetõek a www.vd.hu 
oldalunk fotótárában. 

T.A.T. - 

Több mint ötszázan voltunk a Seholsziget Élményparkban
EVDSZ III. Családi Nap - 2019. június 22. - Nõtincs
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2019. július 16.

Újabb demonstrációval igyekszik jelez-
ni a Vasas Szakszervezet az esztergomi
Suzuki gyár dolgozóinak és menedzs-
mentjének: igenis léteznek. Az EVDSZ
vezetõi is ott voltak.

Félpályás útlezárással tiltakozott az esz-
tergomi Suzuki gyár körül 2019. július
15-én hétfõ kora délután a Vasas Szak-
szervezeti Szövetség, véleményük sze-
rint ugyanis a cég továbbra sem tartja
be a munkavállalók jogait biztosító törvé-
nyeket. A szakszervezet nem elõször vá-
lasztja a tiltakozás ezen formáját. A Vasas
és a cég menedzsmentje ugyanis hóna-
pok óta vitában áll egymással: a Suzuki a
Vasas helyi tagszervezetének februári
megalakulása óta vitatja annak létezését,
nem engedi be az érdekvédõket a gyár-
ba, és tárgyalni is csak postai levelezés
formájában hajlandó velük. A legutóbbi
demonstráció alkalmával a gyár vezetõ-
sége a hátsó kapukon vitte ki a dolgozó-
kat, hogy ne találkozzanak a szakszerve-
zeti vezetõkkel. Hétfõn ezért már három
gyár körüli útszakaszon szerveztük a
„meglepetésszerû” a tiltakozó akciót –
mondta a Népszava érdeklõdésére Lász-
ló Zoltán, a Vasas alelnöke. 

Az újabb demonstrációnak egyébként
az adta az apropót, hogy a helyi tagszer-
vezet vezetõjének választott, de a megala-
kulásnak másnapján kirúgott esztergo-
mi dolgozó munkaügyi perében lezajlott
a második forduló is. Itt is az érzõdött,
hogy a Suzuki nem tudja megindokolni
az elbocsátást – jegyezte meg László Zol-
tán. Szerinte a cégvezetés válogat, hogy
mely munkaügyi jogszabályokat tart be
és melyeket nem, aszerint, hogy az neki
kedvezõ-e vagy sem. Fel kell tenni a kér-
dést: ugyanezen elv mentén zajlik-e a
gyártás is a Suzukinál? – fûzte hozzá.

László Zoltán azt mondja: a szakszerve-
zet létezését a Suzukinál szintén a bíró-
sággal lesznek kénytelenek kimondatni,
már ennek érdekében is megtették a
szükséges lépéseket. A szakszervezeti ve-

zetõ értetlenül áll a kialakult helyzet elõtt,
hiszen – mint mondta – õk párbeszédet
szeretnének. A munkaadóknak meg kel-
lene becsülniük azokat a dolgozókat,
akik a szakszervezetbe lépve szeretné-
nek javítani a munkakörülményeken, hi-
szen az azt jelenti, hogy az adott cégnél
szeretnének dolgozni, ott képzelik el a jö-
võjüket - vélekedett.

A Vasas februárban megalakult eszter-
gomi tagszervezetének már több száz
tagja van, többeknek pedig a Suzuki von-
ja le a bérébõl és továbbítja a szakszerve-
zeti tagdíjat – jegyezte meg a Vasas alel-
nöke. Ha pedig ezt megteszi, hogyan kér-
dõjelezheti meg a szakszervezet létezé-
sét? – vetette fel. Hangsúlyozta: ha egy
munkahelyen egyetlen egy tagja is van
egy szakszervezetnek, akkor a hatályos
törvények szerint oda bemehetnek az
érdekvédelmi vezetõk. A Suzuki mégsem
engedi be õket a gyár területére.

A fentiekkel kapcsolatban korábban
Fejesné Gyurján Ildikó, a Suzuki Zrt. HR-
ügyekért is felelõs operatív igazgatója azt
mondta a Népszavának: az érintett dol-
gozó elbocsátása a munkájával függött
össze, ezt bíróságon is készek bizonyíta-
ni. Ennél többet a folyamatban lévõ per-
re tekintettel nem kívánt közölni. Azt vi-
szont - a cég korábbi kommunikációjá-
nak megfelelõen - elismételte: ha a szak-
szervezet hitelt érdemlõ dokumentu-
mokkal bizonyítja a tagság létezését, ak-
kor biztosítják számukra a törvényben

garantált mûködést. Ilyen dokumentu-
mokat azonban szerinte mindeddig
nem kaptak.

A Vasas ugyanakkor az alapszabályt és
az alakuló jegyzõkönyvet – a tagok neve-
inek kitakarásával – már megküldte a
Suzukinak. Hogy ez miért nem elég, illet-
ve pontosan milyen dokumentumot sze-
retnének látni, arra az operatív igazgató-
tól nem kaptunk egyértelmû választ.
Mint mondta: ez jogi kérdés, egy ilyen
szervezet létrejöttének megvan a maga
hivatalos dokumentációja. Szerinte az,

hogy több szakszervezeti tagnak a Suzu-
ki vonja le a bérébõl és továbbítja a tag-
díjat a szakszervezetnek, még nem bizo-
nyító erejû a tagság meglétére.

A Suzuki Zrt. a demonstrációra most
egy közleményben reagált, amelyben azt
írták: büszkék rá, hogy dolgozóik 71 szá-
zaléka több mint 10 éve a vállalatnál dol-
gozik. „Munkatársaink tiszteletet érde-
melnek, ezért a Magyar Suzuki nagyon
komolyan veszi a munkavállalóit. Ennek
megfelelõen a vállalat az elmúlt években
számos olyan intézkedést hozott, ame-
lyet a dolgozóinkkal és az Üzemi Tanács-
csal folytatott állandó és fejlõdõ párbe-
széd eredményezett. A vállalat 2018-ban
és 2019-ben együttesen 30,5 százalékos
bérfejlesztést hajtott végre a fizikai dolgo-
zók körében.” – írták.

A 27 éve Magyarországon mûködõ vál-
lalat eredményeit ecsetelve - 19 292 új Su-
zuki személyautó értékesítéssel harma-
dik éve uralják a hazai újautó-eladásokat
- jelezték: mindezt csak egy szervezett, ös-
szetartó csapattal tudták elérni. A Suzuki
Zrt. ezért visszautasítja az olyan megnyil-
vánulásokat, amelyek a vállalat hírnevét,
a munkatársak teljesítményét valótlan ál-
lításokkal csorbítják. A szakszervezettel
kapcsolatban továbbra is az kérésük:
„hangulatkeltés helyett inkább teljesítsék
az együttmûködés rájuk esõ részét, mely
számukra könnyen elérhetõ dokumen-
tumok beadásával kezdõdik”.

forrás: nepszava.hu

Jelentõs nap volt 2019. 07. 02. a magyar tör-
vényhozásban, fontosabbnál fontosabb
törvények végszavazásai jöttek ugyanis fu-
tószalagon kedd délelõtt folyamán a Parla-
mentben. Ám ezek közül is kiemelkedik
az egy éve húzódó MTA-ügy végére – egy-
elõre legalábbis – pontot tevõ, az akadémi-
ai kutatóintézetek kiszervezését is magá-
ban foglaló törvény, amelynek a kétharma-
dos kormánypárti többség érvényt is szer-
zett. Noha a politikusok döntésére már
nem tudtak hatni, délután 16 órától újabb
tüntetést szervezett az MTA épületéhez az
Akadémiai Dolgozók Fóruma a kormány-
párti többség döntése ellen.

A nap folyamán a Mércén percrõl percre közvetí-
tésben számoltak be a parlamenti szavazásról, de kinn
voltak a délutáni demonstráción is.

Döntött a parlament: elvették az MTA kutatóin-
tézeteit és forrásait

A parlament elfogadta a Magyar Tudományos Aka-

démia (MTA) kutatóintézeteinek egy új állami kutatá-
si hálózathoz csatolásáról szóló törvényjavaslatot. A
döntéssel létrehoztak egy miniszterelnöknek felelõs
Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsot is – írja a
napi.hu.

Az Országgyûlés új szervezeti és finanszírozási mo-
dellt hozott létre a kutatás-fejlesztési és innovációs
ágazat számára - írta az MTI tudósítója az MTA kutató-
hálózatának és a kutatások finanszírozásának átalakí-
tásáról szóló törvényjavaslat elfogadásakor.

A képviselõk 131 igen szavazattal, 53 nem ellené-
ben és három tartózkodás mellett fogadták el az inno-
vációért és technológiáért felelõs miniszter elõterjesz-
tését.

Az elfogadott törvénymódosítások eredményeként
az MTA kutatóintézet-hálózatának mûködtetése átke-
rül az újonnan létrejövõ Eötvös Loránd Kutatási Há-
lózathoz

Döntött a parlament: elvették az MTA kutatóintézeteit és forrásait
Ismét tüntettek a megcsonkított Akadémia dolgozói

Forrás: mérce.hu

Útlezárással tiltakozott a Suzukiból kizárt szakszervezet

FORRÁS: HTTPS://VASASOK.HU
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Az EVDSZ segíteni kívánja a tárgyalásokhoz szükséges információk begyûjtését, a statiszti-
kai adatokhoz való hozzáférést, az elemzések elkészítését és az együttgondolkodást. Lehe-
tõséget kívánunk biztosítani a munkavállalók valós bér- és szociálishelyzetének mélyebb
elemzésének, hogy a munkavállalók elvárásai, közös követelései megfogalmazódhassanak!

A SZAKSZERVEZET LEHETÕSÉG ARRA IS, 
HOGY TUDATOS MUNKAVÁLLALÓKÉNT 

A RÉSZVÉTELI JOGAIDAT IS GYAKOROLHASD!

A KSH – a teljes munkaidõben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete
a nemzetgazdaságban – 2018-ra vonatkozó statisztikai adatai (Villamos-energia,
gáz-, gõzellátás, légkondicionálás) szerint 546 640,- Ft-os havi átlagkeresetek
jellemezték az ágazatunkat. A Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói
Szövetségéhez tartozó munkáltatóknál foglalkoztatott munkavállalók súlyo-
zott bruttó átlagkeresete a munkáltatói szövetség által biztosított adatok alap-
ján 620 773 Ft/fõ/hó volt 2018 évben.

Az EVDSZ-hez (országos-, ágazati-, csoport- és helyi szinten) tartozó szakszer-
vezetek tagjai és képviselõi együtt dolgoznak, ha kell küzdenek azért, hogy a 
szövetségünkhöz tartozó munkavállalók helyzete legyen kedvezõbb a 
magyarországi átlagnál! A saját számításaink is azt igazolják vissza, hogy a KSH
adatszolgáltatása – a merítésébõl fakadóan – kissé torzíthatja a valóságot és a vil-
lamosenergia iparban dolgozók átlagkeresete csoportonként és cégenként is elté-
rõ, de az biztos, hogy a KSH statisztikai adatainál kedvezõbbek.

A bérolló nyílásával azt tapasztalhatjuk, hogy az alkalmazottak egy szûk köre jóval
az átlagfeletti jövedelemmel büszkélkedhet, ami tovább fokozza a társadalmi egyen-
lõtlenséget. Sajnos igaz lehet az állítás, miszerint a jövedelmek megoszlása alapján
a felsõ jövedelemkategóriák 10 %-ba „áramlik” a kifizetett bérek kb. 50%-a.

Talán ezért is fontos, hogy a szakszervezeteink olyan bértárgyalásokat is folytassa-
nak, ahol a nivellációs kérdések is meghatározó elemei a megállapodásoknak. 

NYÁR VAN ÉS PIHEN A MAGYAR!?
Az Eurostat friss adatai szerint a magyarok 43 százalékának nem telik 
nyaralásra!
Az EVDSZ és tagszervezetei – számos egyéb szolgáltatáson túl – abban is meg-
próbálják segíteni pihenésre/üdülés vágyó a tagjaikat, hogy ezeket a szolgálta-
tásokat is a paci árakhoz képest, kedvezõbb feltételekkel vehessék igénybe!

Az általunk képviselt munkavállalók jelentõs hányada – az állandó rendel-
kezésre állás és folytonos-, többmûszakos és szezonális munkarendek miatt –
nem mindig teheti meg, hogy nyáron nyaraljon!

Õk azok, aki a közösség érdekeit elõtérbe helyezve az év minden napján 
helytállnak, becsülettel és kitartással végzi a munkájukat! Mi tudjuk, hogy az év-
szakoktól függetlenül – hóban, szélben, hõségben esetenként életveszélyes
helyzetekben is – számíthatunk rátok!

Az éves szabadságot további pótszabadságokkal meg lehet növelni a kollektív szer-
zõdésekben! Hogy ez elérhetõ legyen, kell a kollektíva, a szakszervezeti tagság 
támogatása.

A munkavállalók pihenéshez való jogát és a helyi tárgyalások eredményességét 
a VILLAMOSENERGIA-IPAR ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZÕDÉS (VKSZ) néhány 
ideillõ szabályozása is elõsegíti:

– A többmûszakos munkarendben foglalkoztatottak esetében is garantálja, hogy az
éves ledolgozandó munkaórák száma azonos legyen az egymûszakos munkarend-
ben dolgozókéval. (Ez szerepel az Mt.-ben is)

– Munkaidõ keret alkalmazása esetén – eltérõ rendelkezése hiányában a helyi 
kollektív szerzõdésben, továbbá az éves munkaidõrendben foglalkoztatottak
kivételével – a munkarend szerint munkaidõnek 6 hónap átlagában kell a teljes
munkaidõnek megfelelnie. 6 hónapos munkaidõkeret alkalmazása esetén a 
havi munkarend szerinti munkaidõ – a készenléti jellegû munkakörök kivételével – 
egyetlen hónapban sem haladhatja meg a 200 órát.

– Azokat a szakterületeket és/vagy munkaköröket, ahol a munkaidõkeret 
4 hónapnál hosszabb idõtartamra is megállapítható, a helyi kollektív szer-
zõdésben meg kell határozni.

– Évi öt munkanap pótszabadság jár annak a munkavállalónak, aki egész évben
megszakítás nélküli vagy több mûszakos munkarendben dolgozik (tört év esetén
idõarányos része), kivéve a szénbányászatban föld alatt, valamint az egészségre
ártalmas munkakörben dolgozókat.

– A szénbányászatban föld alatt, valamint az egészségre ártalmas munkakörben 
dolgozók a helyi kollektív szerzõdés rendelkezései szerint jogosultak pótsza-
badságra.

– Évi 3 nap pótszabadság jár annak a munkavállalónak, aki egész évben készen-
léti munkakörben dolgozik. A pótszabadság részletes feltételeit és a készenléti
munkaköröket a helyi kollektív szerzõdésben javasolt meghatározni.

– Az adott évben 1 nap pótszabadság jár annak a munkavállalónak, aki a
200 óra rendkívüli munkavégzést elérte és további 1 nap pótszabadság
250 óra rendkívüli munkavégzés teljesítése esetén.

– A munkavállalót pótszabadság illeti meg az alábbi események bekö-
vetkezte esetén:

házasságkötése esetén 2 nap
gyermeke születése esetén (az Mt.-n felül) 3 nap.

– A szabadságolási ütemterv elkészítése, illetõleg a szabadság kiadása tekinteté-
ben a munkavállalót meg kell hallgatni és méltányolható igényeit figyelembe kell
venni. Legalább 12 munkanap szabadságot a munkavállaló által igényelt
idõpontban kell kiadni.

– A szabadságot a helyi kollektív szerzõdés eltérõ szabályozása hiányában a 14 éven
aluli gyermeket nevelõ anya és az ilyen korú gyermekét egyedül nevelõ szülõ 
esetében, kérésére, a nyári szünidõben kell kiadni.

EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!
Téglás József EVDSZ elnökhelyettes

A 2019-ben a májusi KSH adatok szerint, a hazai munkavállalók havi bruttó 
átlagkeresete elérte a 364 400 forintot – gondolhatnánk, hogy akkor beköszön-
tött a „munkavállalói jólét”!??
A munkavállalói tapasztalatok megerõsítik azt a szakszervezeti megállapítást,
miszerint számos munkavállaló (Magyarországon a dolgozók többségének,
körülbelül 70%-ának a nettó keresete, még az adó v. egyéb más kedvezmények
figyelembe vételével sem éri el a 249 800 forintot.

„ha áram van, minden van”
„ha áram nincs, semmi sincs”

Mi azt is tudjuk, hogy nekünk ez nem csak egy szlogen! 

Tudjuk, hogy a munkavállalónak 20 munkanap alapszabadság jár, ami
- az Mt. szerint - az életkor elõrehaladtával növekszik, a 45. életévétõl 10
munkanapi pótszabadsággal egészül ki. (életkortól függõen 25/+1,
28/+2, 31/+3, 33/+4, 35/+5, 37/+6, 39/+7, 41/+8, 43/+9 nappal) 
A teljesség igénye nélkül említjük meg, hogy egyéb pótszabadságra
is jogosult lehet a munkavállaló: 
a 16 évesnél fiatalabb gyermek(ek) után (egy gyermek után 2, kettõ
gyermek után 4, kettõnél több gyermek után összesen 7, ami fogya-
tékos gyermekenként további két munkanappal nõ), elõször a gyermek
születésének évében, utoljára pedig a 16. életévének betöltéséig;
évenként 5 nap az állandó földalatti, vagy az ionizáló sugárzásnak ki-
tett munkahelyen, ha naponta legalább 3 órát dolgozik ilyen munka-
körülmény között;
18. életéve betöltéséig, évenként 5 nap jár a fiatal munkavállalónak;
akinél az arra jogosult szerv legalább 50 százalékos mértékû egész-
ségkárosodást állapított meg, fogyatékossági támogatásra jogosult,
annak pedig, aki vakok személyi járadékára jogosult, évenként 5 mun-
kanap pótszabadság jár.

MINDEN MUNKAVÁLLALÓNAK JOGA VAN SZAKSZERVEZETHEZ! 
A SZAKSZERVEZETI TAG ÉL EZZEL A JOGÁVAL!
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Ügyfél-átvilágítási kérdések
Sok sajtócikkbõl, pénzügyi szolgáltatótól, a Pénz-
tártól kapott levélbõl értesülhettek tagjaink, hogy
az ügyfél-átvilágítási határidõ 2019. október 31-éig
meghosszabbításra került. Mit is jelent ez?

Mi is ez az új határidõ?

A 2017-ben megjelent új pénzmosás elleni tör-
vény alapján 2019. június 26-án járt volna le
egy kétéves ügyfél-átvilágítási határidõ, ez
lett meghosszabbítva. A meghosszabbítás oka,
hogy más pénzügyi szolgáltatók (pl. bankok) ügy-
felei esetében is nagy hányadban hiányoztak az
ügyfél-átvilágítási adatok. Ez az általános határidõ
a napi pénzügyeket érintõn jelentett volna komoly
problémát (pl. bankkártya használat). Ennek 
kezelésére szolgál a plusz 4 hónap. Az érintett 
tagjainknak június végén e-mailes értesítést 
küldtünk, amelyet július végén postai úton küldött
levél követett.

Miért kell a korábban azonosított
tagoknak új ügyfél-átvilágítás?

Az elmúlt években sok pénztártagunk oldotta meg
ügyfél-átvilágítását, de még a 2007-es Törvény
alapján. A 2017. júniusban hatályba lépett új Tör-
vény azonban új elõírásokat is tartalmaz,
amelyek az ezt megelõzõ ügyfél-átvilágítások 
során értelemszerûen nem teljesültek, az adatok
ezért nem állnak rendelkezésre teljes körûen.

Új elõírás az azonosító okmányok kötelezõ lemá-
solása (ez korábban önkéntes alapon vagy meg-
történt, vagy nem), továbbá az ún. kiemelt köz-
szereplõi nyilatkozat kötelezõ megtétele (nemle-
ges jelleggel is). Sok tagunknak ezért újabb el-
járást kell lefolytatnia. 
A határidõ 2019. október 31-e.

Mi történik a határidõ lejártát 
követõen

A határidõ lejártát követõen ügyfél-átvilágítás hiá-
nyában a számlára jóváírás történhet, de kifizetés
nem történhet. Kifizetés ezt követõen csak akkor
lesz teljesíthetõ, amennyiben az ügyfél-átvilágí-
tás legkésõbb az igényléskor megtörténik.

Erős gondoskodási szemlélet
A villamosenergia-iparban nagy hagyománya
van az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás-
nak. Ezért a kedvezõtlenül változó jogszabályi
környezet ellenére is a munkáltatók többsége
elkötelezett és támogatja munkavállalói nyug-
díjpénztári megtakarítását. Ennek köszönhe-
tõen a negatív hatások Pénztárunkban csillapítot-
tan érvényesülnek.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás ala-
csony költségterhelésû, a befizetéseket érintõen
rugalmas, a kisebb összegû befizetéseket is ha-
tékonyan akkumulálja a hosszú évek alatt, a be-
fizetések után adóvisszatérítés jár, amellyel a

megtakarítás tovább növel-
hetõ.
Fentiek alapján javasoljuk a
Pénztárunkba történõ be-
lépést minden új és régi 
villamosenergia-ipari munka-
vállalónak, és a munkaválla-
lók családtagjai számára is.

Az adókedvezmény növeléséről

Az utóbbi években Pénztárunkban folyamatosan
nõtt az egyéni tagdíjbefizetések összege, ezért
2018-2019-ben mintegy 430 millió forintra nõtt
az egyéni számlára érkezõ adóvisszatérítések
összege.
2019-tõl a munkáltatói tagdíjhozzájárulás és az
adomány a munkabérrel azonos módon adózik,
de a munkáltatói befizetés után is jár a 
20%-os adóvisszatérítés. Az egyéni befizetés és
a munkáltatói befizetés után együttesen legfel-
jebb 150 ezer forint adóvisszatérítés igényelhetõ.
A 2019-es adóbevallás benyújtásakor tehát a
munkáltatói befizetések után is kell kalkulál-
ni az adókedvezménnyel, amely újabb növe-
lési lehetõség a nyugdíjpénztári számla
egyenlegére nézve. Az új szabályok alapján, el-
sõként 2020-ban (2019-re vonatkozóan) az
adóvisszatérítés a több milliárd forintnyi mun-
káltatói befizetés után – több ezer tagunkat
érintõen – jelentõsen növelhetõ.

Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pannónia Nyugdíjpénztár hírei
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Az értekezlet 2019. június 12-én, 10:00 órakor
kezdõdött az EVDSZ budapesti székhelyén.
Részt vett az értekezleten az EVDSZ elnöke 
Dr. Szilágyi József, az EVDSZ Nyugdíjas Tago-
zat elnökasszonya Begitter Henrikné Hédike,
az EVDSZ tagszakszervezeteinél mûködõ
nyugdíjas tagozatok vezetõi és tisztségviselõi,
összesen tizenkét fõ.

Begitter Henrikné Hédike köszöntötte a megjelenteket
valamint az EVDSZ elnökét, majd ismertette a tervezett
napirendi pontokat. Mivel voltak, akik elsõ alkalommal
vettek részt a tagozat munkájában, röviden bemutatkoz-
tak a résztvevõk.

A bemutatkozások után dr. Szilágyi József EVDSZ el-
nök elõször az EVDSZ elmúlt idõszakban végzett tevé-
kenységének történéseit ismertette. Elmondta, hogy a
2018-as év végén aktív érdekérvényesítõ akciók zajlot-
tak, amelyekre a béren kívüli juttatások adószabályai-
nak durva szigorítása és a „rabszolgatörvény” beveze-
tése miatt került sor. Volt az erõfeszítéseknek eredmé-
nye is. A nyugdíjcélú megtakarításokra vonatkozó sza-
bályok megváltoztatása lehetõvé tette, hogy minimali-
zálható legyen a juttatás-csökkenés.

A legnagyobb probléma a módosításokkal kapcsola-
tos érdemi szociális párbeszéd hiánya! Ha volt is a mun-
ka törvénykönyvének megváltoztatása tárgyában egyez-
tetés a szakszervezetekkel, akkor a törvényalkotók nem
vették figyelembe a szakszervezet követelését, de meg-
esett az is, hogy az egyeztetés elmaradt. A munkaidõ sza-
bályozásának megváltoztatása négy millió ember mun-
kavégzését érinti, mégis egy egyéni képviselõi indít-
vány alapján fogadta el az Országgyûlés.

Az EVDSZ érdekvédelmi tevékenysége négy alapté-
mára fókuszál a következõ idõszakban:

– Az adótörvények kedvezõ irányú megváltoztatása
– A munkavégzésre vonatkozó törvényi rendelke-

zések pozitív irányú megváltoztatása
– Az anyagi eszközökkel való takarékos gazdálkodás
– Az EVDSZ-nek a LIGA konföderáció meghatáro-

zó tagjaként aktívan kell részt vennie a konföde-
rációs célok kijelölésében, a határozathozatal
során pedig markánsan, véleményének karakte-
res megfogalmazásával kell elérnie a villamos
ágazati munkaválalók speciális érdekeinek ér-
vényesülését.

Az EVDSZ elnöke beszélt még a szakszervezetek tag-
létszám változásáról, a módosított ágazati kollektív szer-
zõdést kiterjesztésérõl, a GINOP pályázatról, az EVDSZ
nemzetközi szakszervezeti kapcsolatairól és az elmúlt
idõszakban megvalósult találkozóiról, az EVDSZ tagdíj-
csökkentésérõl és ennek gazdálkodási, tagszervezetek-
re vonatkozó hatásairól. Tájékoztatója végén elmondta,
hogy az EVDSZ továbbra is biztosítja a nyugdíjas tago-
zatok támogatását. 

Begitter Henrikné Hédike megköszönte az igen rész-
letes tájékoztatót és kérte a résztvevõket, hogy mond-

ják el kérdéseiket és szóljanak hozzá az elhangzottak-
hoz, ami meg is történt.

A Nyugdíjas Tagozat elnökasszonya ezután tájékoz-
tatást adott a tagozat aktuális helyzetérõl.

Elnökasszonyunk a tagozati ülés elõtt minden kép-
viselõnek átadott két táblázatot. Ezek egyike a nyugdí-
jas tagozati tagszervezetek nevének felsorolását, a szer-
vezetek képviselõinek nevét és elérhetõségeit tartal-
mazta, a másikon pedig az EVDSZ-tagszervezetek
egyenkénti létszámadatainak összesítõ kigyûjtése talál-
ható, mégpedig a nyugdíjasokra vonatkozó, részletes
statisztikai adatokkal kiegészítve. Az adatok a 2019. má-
jusi állapotra vonatkoznak. A táblázat szerint huszon-
négy tagszervezete van az EVDSZ-nek, amelyekben ösz-
szesen 8933 fõ az aktív munkavállalói taglétszám. Be-
gitter Henrikné valamennyi tagszakszervezetnek meg-
küldte a statisztikai adatkérõ levelet, ezek közül mind-
összesen tizenegy szervezet küldött választ. Nyugdíjas
tagozat kilenc tagszakszervezetnél mûködik. Ezekben
a tagozatokban  õsszesen 1436 fõ nyugdíjas tagot tar-
tanak nyilván. Dr. Szilágyi József gratulált a táblázat el-
készítéséhez. A taglétszámoknak az arányokat is jól  ér-
zékeltetõ összehasonlítására ennyire jól alkalmazható
adat-nyilvántartó statisztika még soha nem készült. Saj-
nálatos, hogy az adatkérõ levelekre kevés válasz érkezett.
Indokoltnak tûnik, hogy közreadják a táblázatot az
EVDSZ elnökség ill. a szövetségi vezetõség tagjainak is,
ami „inspirációt” adhat azoknak is, akik eddig még nem
válaszoltak.

Begitter Henrikné elnökasszony tájékoztatást adott
a LIGA Szakszervezetekkel kapcsolatban is. Kritikát fo-
galmazott meg annak kapcsán, hogy a LIGA-nál történt
felmérésre a 92 szakszervezet közül csak három szer-
vezet reagált - ebbõl egy az EVDSZ nyugdíjas tagozata-
a  nyugdíjasokra vonatkozó felmérésre. A LIGA nyug-
díjas bizottságának vezetõje –Bálint Zoltán – valameny-
nyi LIGA tagszakszervezetnek kiküldte a nyugdíjasok-
ra vonatkozó felmérést. 

Az elnökasszony elmondta, hogy Dr. Mayer Lajos,
aki a Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF)
Nyugdíjas Választmányának elnöke, tájékoztatót tartott
a FERPA munkájáról. 

Bõvebben: https://szef.hu/rovatok/93-nyugdijas/
3176-mayer-lajos-a-ferpa-elen

Begitterné tájékoztata a tagozatot,hogy a NYOK is-
mételten megkereste az EVDSZ nyugdías tagozatát,
hogy lépjünk be a NYOK-ba. A szervezetnek közel két
évtizedig tagjai voltunk, de mint alapítók 2014-ben úgy
döntöttünk, hogy érdemi képviselet hiányában kilé-
pünk a NYOK-ból. Az EVDSZ éves szinten 100 eFt-ot fi-
zetett támogatói tagdíjként a NYOK-nak, mely összeget
most az EVDSZ NYT használ fel. A NYOK folyamatos
megkeresése mögött egyébként az EVDSZ országos is-
mertsége, népszerüsége állhat. Tervezzük, hogy az õszi
nyugdíjas tagozati ülésünkre meghívjuk a NYOK
vezetõjét,dr. Papp Katalint. 

Tájékoztatásként elhangzott még, hogy Népszavazást

kezdeményezett Karácsony Mihály, az Országos Nyug-
díjas Parlament elnöke, amelyet 2019. június 3-án egy
TV-csatorna számára adott interjúban hozta nyilvános-
ságra. Mivel elõzetesen semmilyen tájékoztatást vagy
egyeztetési felkérést nem kapott az EVDSZ, csak any-
nyit lehet tudni, hogy öt kérdésben kívánják kikérni a
társadalom véleményét. Amennyiben õszre összegyûj-
tik az érvényes 200 000 db aláírást, meg is tarthatják a
népszavazást Karácsony Mihály egyéni állampolgári
kezdeményezése alapján. Az öt pont a következõ témá-
kat tárgyalja:

1. Differenciált legyen a nyugdíjemelés!
2. A legnagyobb és a legkisebb nyugdíj közötti

arány kerüljön rögzítésre!
3. A nyugdíjak emelése egységes szabályozás sze-

rint történjen!
4. Történjenek intézkedések a nyugdíjasok védel-

mében!
5. A túlóra legyen elismerve/beszámítva a nyugdíj-

alapként kiszámított szolgálati idõbe!                        
Dr. Szilágyi József egyetért azzal a felvetéssel, hogy az

EVDSZ õsszel hívja meg a NYOSZ elnökasszonyát. Ha
szakmailag indokolt, kapjon támogatást a NYOK.

Az EVDSZ elnöke szerint van esély az európai mini-
mál-nyugdíj bevezetésére, de azt nem a politikai pártok,
hanem az Európai Bizottság fogja bevezetni a tagor-
szágok egyetértése esetén.

Fontosnak tartja, hogy ne a nyugdíjak nominálérté-
ke legyen egyenlõ európában, hanem a nyugdíjak vá-
sárlóértéke legyen egységesítve.

A szakszervezeteknek megfontoltan kell megtenni-
ük a lépéseiket, mert nem szabad túlterjeszkedni a kom-
petencia-határokon, ami esetükben azt jelenti, hogy az
érdekvédelemre kell koncentrálniuk.

Kívánatos lenne, hogy az idõsügyi ellátórendszer ál-
lami férõhelyeinek a számát arányosan emeljék a nyug-
díjasok létszámának emelkedésével.

Begitter Henrikné értesülése szerint várható, hogy a
rászoruló nyugdíjasok Erzsébet-kártyával történõ tá-
mogatásának jelenlegi formáját meg fogják szüntetni,
ugyanakkor az Alkotmánybíróság határozatban mond-
ta ki, hogy nincs joga senkinek kéregetni, padon lakni
stb. magyarul TILOS SZEGÉNYNEK LENNI, pedig na-
gyon sok nyugdíjas van nehéz helyzetben.

Az EVDSZ Nyugdíjas Tagozat elnökasszonya meg-
ígérte, hogy segít elérni minden információt, ami a
nyugdíjas szakszervezeti tagok számára segít a közös-
ségi rendezvényeken való részvételben. A nyugdíjasok
alanyi jogon vehetnek részt a szakszervezet által kezde-
ményezett megmozdulásokon, demonstrációkon, csa-
ládi napokon és szabadidõs rendezvényeken. Így még
mi, szépkorúak is elmondhatjuk: „Együtt erõsebbek
vagyunk!”.

Miután további kérdés nem merült fel, az elnök-
asszony berekesztette a nyugdíjas tagozat ülését.

Stiglincz Ferenc
a PADOSZ Nyugdíjas Tagozat tisztségviselõje

JJúúnniiuussbbaann  üülléésseezzeetttt   aazz  EEVVDDSSZZ  NNyyuuggddííjjaass  TTaaggoozzaattaa
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ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉK
A következõ programok:

191. 2019. szeptember 9.
Kóbor György: Az MVM stratégiája

192. 2019. október 14.
Csomai Kamilla: A rendszerirányítás és 

a villany-kereskedelem összefüggései  

Errõl szólt a legutóbbi elõadás:

190. 2019. június 17.
Szarka László: Hazánk és a környezetbiztonság

Az elõadás összefoglalása, következtetései:
 Magyarország - környezetbiztonsági döntései elõtt

– a kívülrõl jött „jótanácsok” megfogadása, és elõírá-
sok bevezetése elõtt mérlegelnie kell, hogy nem Advocacy Research-rõl
van-e szó.

 A hibás kiindulási alapokat, mindenekelõtt a CO2-dogmát, el kell vetni. 
 A szubszidiaritási megközelítést célszerû követni minden környezeti kér-

désben. 
Belsõ nehézségek:

 A klasszikus fogalmakat (pl. megelégedettség) leváltó újak már a gondol-
kodást is befolyásolják. 

 A hazai elitréteg (még a konzervatív bölcsészek is) készséggel magáévá
teszi a globális eszméket. (Lásd képünket.)

 A fiatalságot folyamatosan mérgezik (pl. klímapéntek).

Lehetõségek:
 2019. májusában-júniusában lehullt a lepel sok mindenrõl, így

a klímapolitikáról is.
 A természettudományi mûveltséggel rendelkezõknek idehaza

a korábbinál nagyobb tér nyílik.
 Számíthatunk a józan (zömmel vidéki) emberek támogatására.

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

Információ:
Tel./Fax: 225-8780, 

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

Honlap: www.enpol2000.hu

... és nemzetközivé lesz holnapra a világ…

Azt mondják ilyen,           de valójában ilyen

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

Június 29-én kora reggel indult autóbu-
szunk Paksról, a gyermek, ifjú és „örök-
ifjú” korosztályokat vegyesen képviselõ
vidám társasággal.

Tapolcára érkezve elsõként a Tavas-
barlang fogadóépületében látható kü-
lönleges kiállítás termeit jártuk végig.
Vezetõnk szakszerû, ugyanakkor ked-
ves humorral fûszerezett elõadásával 
kísért 3D-s vetítéseken és õstörténeti
ábrázolásokon tárult fel elõttünk a
karsztvidéki barlangok csodálatos vilá-
ga. A gyerekek (és vállalkozó kedvû fel-
nõttek is) kipróbálhatták ügyességüket
a kúszóbarlangban, befejezésül pedig a
barlangi tó tekervényes járatainak kör-
becsónakázása következett. Egy-egy
csónak 2-3 fõvel, egy szál evezõvel, szû-
kebb helyeken az összeboruló mészkõ-
falakba kapaszkodó kezeink segítségé-
vel haladhatott elõre, míg visszaérkez-
tünk a kiindulási pontra. Izgalmas per-
ceket nyújtott a barlangi csónaktúra,
annak tudatában is, hogy teljesen biz-
tonságos körülmények között zajlott.

Ebédidõben a szép ligettel övezett
Malom tó környékén, hangulatos ven-
déglátóhelyek széles kínálatából választ-

hatott ki-ki ízlésének és tárcájának meg-
felelõ falatoznivalót, majd a megbeszélt
idõben indultunk tovább Balatonede-
ricsre, az Afrika Múzeumhoz. 

Az évtizedeken át Tanzániában élt 
Dr. Nagy Endre (1913-1994) vadász és

zoológus, Afrika-kutató 1984-ben költö-
zött vissza Magyarországra balatonede-
ricsi villájába, ahol megalapította saját
trófea- és néprajzi gyûjteményébõl a
múzeumot. Órákat el lehet tölteni itt a
szobrok, faragványok, rengeteg afrikai

és európai trófea, preparátum nézege-
tésével. A kiállítás értékeit gyarapítja,
hogy a gyûjtõ otthonának Afrikából ho-
zott, csodálatos faragott bútorait, egyéb
berendezési és személyes tárgyait is
megõrizte a múzeum. A birtokon elterü-
lõ vadasparkban legelészõ zebrák, struc-
cok, tevék, kafferbivalyok és sok más
négylábú vad és madár látható, köztük a
vadász kedves öreg uhuja, aki immár 50
éves. Színesíti a látványt néhány auten-
tikus maszáj kunyhó is, melyek bejára-
tánál bennszülöttek életnagyságú fotó-
kópiái állnak õrséget. Nagyon népszerû
a vadaspark kisgyerekes családok köré-
ben is, ahol játszóteret, ajándékboltot és
kávézót is találunk. Köszönet a szerve-
zõknek, ez alkalommal is újabb szép él-
ményekkel gazdagodtunk!

Szalai Zsófia

ADÉSZ - KIRÁNDULÁS 2019
Egy szép családi nap Tapolcán és Balatonedericsen
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Az asztalitenisz iparági krónikáskönyve újabb feje-
zettel gazdagodott: a 30. Villamosenergia-ipari Asz-
talitenisz Találkozó a Tatai Edzõtáborban került
megrendezésre 2019. június 14-16. között. 

A rendezõi szerepkört az ELMÛ-ÉMÁSZ Társaság-
csoport megbízásából a Budapesti Elektromos
Sportegyesület munkatársai vállalták magukra, akik
tökéletes felkészültségrõl és kreativitásról tettek ta-
núbizonyságot.

A helyszínválasztás telitalálatnak bizonyult: töké-
letesen mûködött a „Négy az egyben”-elv, vagyis si-
került mindent egy komplexumba összeszervezni:
a szállás, az étterem, a sportcsarnok és a rendez-
vényterem karnyújtásnyira helyezkedtek el egymás-
tól. Ezzel gyakorlatilag a verseny közbeni üresjárat-
ok megszûntek, nagymértékben elõsegítve a gördü-
lékeny lebonyolítást és a feszes idõterv tartását.

A lépcsõházban olimpiai bajnokok fotói „köszön-
tötték” a sporttársakat, megfelelõ inspirációt szolgál-
tatva a következõ napok küzdelmeihez. Komfortos,
kétágyas szobák biztosították a megfelelõ pihenést,
a szükséges regenerációt. Az épület belsõ udvara pe-
dig hamar a társasági élet központjává nõtte ki ma-
gát. Az éttermi szolgáltatás pedig egy terülj-terült
asztalkámhoz hasonlított, hiszen gazdag választék és
korlátlan repetázási lehetõség várta a játékosokat. 

Péntek este kapott helyet az elsõ hivatalos ese-
mény, a verseny elõtti szokásos technikai értekezlet,
amely most versenyszabályzati módosítások híján
valójában a csapatsorsolások izgalmait rejtette magá-
ban. 

Szombat reggel a megnyitó során igazi sporttör-
ténelmi áttekintést kaphattunk az asztalitenisz „evo-
lúciós” fejlõdésérõl, ezt követõen pedig elhangzott
a várt „gongszó”.

A versenyzõk komoly játéktudással felvértezve áll-
tak az asztal mögé: 15 versenyszámban összesen 16
asztalon mérték össze tudásukat. A legtöbben már ré-
gi ismerõsként, barátként köszöntötték egymást,
mégha idõnként egy-egy heroikus küzdelem során,
látványos labdameneteket abszolválva egymást is kell
kiejteni. A csarnokban a szó szoros értelmében fel-
forrósodott hangulatban zajlottak a mérkõzések,
megfelelõ vízpótlásról a csarnok több pontján felál-
lított vízgépek gondoskodtak, dea büfé hûtõjében is
mindenféle, bonra is vásárolható nedû sorakozott. 

A szombati napon sikerült a szoros idõtervet be-
tartani: befejezõdtek a csapat, az igazolt és amatõr ve-
gyes páros versenyszámok, valamint sikerült elindí-
tani az egyes és páros küzdelmeket is. A tavaly mó-
dosított rendszer az idén is jelesre vizsgázott, a gör-
dülékeny lebonyolítás nagyrészt a sok-sok éves ta-
pasztalattal rendelkezõ versenybíróknak – Gulyás
Vince és Márki Ernõ uraknak – köszönhetõ.

A szombat esti kiadós vacsorát követõen került sor
a konferenciateremben a kissé formabontó eredmény-
hirdetésre, a rendezõknek sikerült a pódiumra igazi
sportünnepi hangulatot varázsolni. Rendkívül ötletes

zenei aláfestés – ahol visszatérõ motívum volt a „We are
the champions” – mellett átadásra kerültek a csapatver-
senyek, valamint az igazolt és amatõr vegyes páros ver-
seny serlegei, érmei. Az estét egy pazar hangulatú ze-
nés-táncos „buli” koronázta meg, ahol a maradék ener-
giák is mozgósításra kerültek, végre a táncparkett ör-
dögei is megcsillanthatták tehetségüket. 

Vasárnap még harangszó elõtt véget ért a nemes
versengés, vagyis közel két órával a kitûzött idõpont
elõtt, így végül az ebéd elõtt kerülhetett sor az ered-
ményhirdetés második felvonására. A gyõztesek és
helyezettek értékes kupákat és érmeket kaptak, illet-
ve három különdíj is kiosztásra került: a legfiatalabb
(Márkus Balázs) és a legidõsebb versenyzõ (Korodi
Mihály) személyében, valamint egy fair-play díj
(Fenyõssy Rudolf). 

Bátran kijelenthetõ, hogy ez a találkozó a jubileu-
mi alkalomnak megfelelõ módon és helyszínen, re-
mek hangulatban és profi szervezéssel párosulva zaj-
lott le. Az elsõ visszajelzések rendkívül pozitívak vol-
tak, a kiváló rendezésrõl és a sportélet szellemiségét
magában hordozó helyszínrõl sokan csak superla-
tivusokban beszéltek. Erre alapozva Brunczvik Gé-
za – a Sportági Bizottság elnöke – „útravalóként” ar-
ról adott tájékoztatást, hogy a jövõbeni Asztalitenisz
Találkozó Tatán történõ megszervezése kérdésében
egyeztet majd a csapatvezetõkkel. A szokásos búcsú-
zás pedig új formát öltött: „jövõre együtt, veletek,
ugyanitt”.

Budapesti Elektromos Sportegyesület
2019. július

Jubileumi asztalitenisz-találkozó: nemes versengés
inspiratív környezetben és a fair play jegyében

BEKÜLDÖTT FOTÓK

Készülünk a GINOP-5.3.4-16-2018-00040 PROJEKT
záró konferenciájára és a projektben megvalósuló
képzésre

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszer-
vezeti Szövetsége (EVDSZ) és a Független Szakszerve-
zetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek)
konzorcium GINOP-5.3.4-16-2018-00040 azonosí-
tó számú, Széchenyi 2020 program keretében meg-
valósuló projektjének keretein belül folyamatosan 
zajlik a szakmai munka, amelynek részeként 2019.
augusztus elsején projektmegbeszélésre került sor a
projekt team tagok, a szakmai megvalósítók és szak-
értõk részvételével az EVDSZ irodában, Budapesten.

Egyeztettünk az online pszichoszociális kérdõív és
online tananyag, a tájékoztató kiadványok, szórólap-
ok, plakát megvalósításával kapcsolatban, amelyek 

bemutatására a 2019. október 17-én kerül sor Szege-
den, a projekt 3. tájékoztató (záró) rendezvényén. Az
engedélyezett munkavédelmi tananyag oktatására
ugyancsak Szegeden kerül sor 2019. október 19-án,
8 órás ismeretmegújító képzés keretében. A rendez-
vények elõkészítése folyamatban van.

A projektrõl részletes információ a www.vd.hu hon-
lapunkon a Széchenyi 2020 logóra kattintással érhe-
tõ el, ahol a projektrendezvények elõadásai, a projekt
keretében készülõ szakmai anyagok megtekinthetõek.

FOLYAMATOSAN MEGVALÓSUL A MUNKAVÉDELMI PROJEKT
„A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE A „D” – VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATBAN” 
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Az év június utolsó hétvégéjén került megrendezésre
a 37. Villamosenergia-ipari Horgász Találkozó a Paksi
Atomerõmû Horgász Egyesület és az ASE közös szer-
vezésében. A rendezvényre 16 társaság 45 3 fõs csa-
pata nevezett és ezt kiegészítve a kísérõkkel összesen
153 fõ jelezte részvételét.

A résztvevõknek a szállást az ESZI Kollégium, míg
az ellátást az ATOMIX Kft. biztosította.

Az idõjárás is kegyes volt a versenyzõkhöz, hiszen
a korábbi hõség a 28-ai hétvégére kicsit mérséklõ-
dött, ami a halak kapókedvét, cseppet sem befolyásol-
ta.

A rendezvényt péntek este 18 órakor Kovács Antal
MVM PA Zrt. kommunikációs igazgatója nyitotta meg,
aki egyben az ASE elnöke is. A megnyitó után a vacso-
ra, majd azt követõen a technikai értekezlet követke-
zett. A technikai értekezlet elsõ részében a sportági 
bizottság vezetõje, Nagy Károly ismertette az alapít-
vány korábbi határozatát (4/2016), mely a találkozók
részvételi díjának ésszerû csökkentésére irányul. 
A határozat megvitatása után a csapatvezetõk szava-
zással döntötték el, hogy a találkozók a továbbiakban
hogyan kerüljenek megrendezésre.

Ezt követõen a verseny lebonyolításával kapcsola-
tos ismertetõ hangzott el, és megbeszélésre kerültek
az alkalmazandó szabályok.

A szombati fordulót követõen az esti mûsor sem
maradt el a banketten. A Dumaszínház két tagja szó-
rakoztatta a részvevõket, majd egy pohár bor mellett
volt idõ a régi és új kollégákkal való beszélgetésre és
a horgászélmények felidézésére is.

A vasárnapi eredményhirdetésen az összesített fo-
gások alapján a két forduló alatt közel 10 mázsa halat
fogott a mezõny, mely kiemelkedõnek mondható.

Az A osztályban a legjobbak egyéniben 20 kg felet-
ti fogásokkal büszkélkedhettek, de a B osztály legjobb-
jai is 12 kg feletti átlaggal mérlegeltek.

A két nap fogásai alapján a következõ eredmények születtek:
A osztály csapatverseny:

I. helyezett MVM PA Zrt 4. csapat
II. helyezett MVM PA Zrt 1. csapat
III. helyezettELMÛ 1. CSAPAT

A osztály egyéni verseny:
I. helyezett Krizer János MVM PA Zrt 4. csapat 24610 gramm
II. helyezett Kertész András MVM PA Zrt 4. csapat 22650 gramm
III. helyezettSárosi Gábor ELMÛ 1. csapat 21790 gramm 
IV. helyezettSzûcs Attila NKM 1. csapat 22960 gramm
V. helyezett Safranka Béla Mátrai E. 1. csapat 18430 gramm
VI. helyezett Komáromi Zoltán MVM PA Zrt 3. csap. 19830 gramm

B osztály csapatverseny:
I. helyezett EON. Tiszai vagányok 2. csapat
II. helyezett OVIT Zrt 3. csapat
III. helyezett Tiszavíz Vízerõmû Kft. kiskörei csapata

B osztály egyéni verseny:
I. helyezett Farkas István EON Nagykanizsa csap. 13270 gramm
II. helyezett Orbán Mihály BETAFES AIR csap. 12700 gramm 
III. helyezett Vörös Viktor OVIT 3. csapat 13380 gramm
IV. helyezett Patkó AndrásTiszavíz Kisköre csap. 13120 gramm 
V. helyezett Huszti Károly E.ON. Tiszai vagányok 2. csapat

12780 gramm
VI. helyezett Fazekas János E.ON. Tiszai vagányok 2. csapat 

14860 gramm
A társasági összesítésben a „MI VAGYUNK A LEGJOBBAK”
vándorkupák 1000 fõ alatti kategóriában 1 évre a Tisza-
víz Vízerõmû Kft, míg az 1000 fõ feletti társaságok ese-
tében az NKM társaságcsoport birtokába került.

A Legeredményesebb Társaság díjat az MVM PA Zrt.
csapatvezetõje vehette át.

Összességében elmondható, hogy egy probléma
mentes, jó hangulatú találkozón vagyunk túl, bízunk 
benne, hogy a részvevõk jól érezték magukat, s amennyi-
ben ez így volt, akkor a találkozó elérte célját.

A MÉSZ hagyományaihoz híven az idén is megtartot-
ta horgászversenyét a PAHE Füzes tavaknál, mely
2019. június 1-jén került megrendezésre 19 fõ részvé-
telével. 

A horgászverseny 7 órakor kezdõdött a regisztráci-
óval, a szabályok ismertetésével. A sorsolás alapján el-
döntött horgászhelyeket a versenyzõk a VI. sz. ver-
senytónál foglalhatták el. Az idõjárás nagyon jó volt,
sok halat fogtak a versenyzõk.

13 órakor ebéd várta a verseny résztvevõit. 
A verseny sikeres volt, horgászaink eredménye is ezt

igazolja: 
1. helyezett Krizer János 22590 gramm
2. helyezett Tóth József 16720 gramm
3. helyezett Kertész András 16000 gramm
4. helyezett Szabó Géza 12110 gramm
5. helyezett Kiss Gyula 10050 gramm

A versenyen egy fõ gyermekversenyzõ is részt vett, õt
különdíjban részesítette a versenybizottság.

Különdíj:            Tóth Botond          3320 gramm

Ezúton köszönjük a versenybírók munkáját, vala-
mint az Atomerõmû Horgászegyesületnek, hogy is-
mét biztosította a helyszínt. 

Wolf Attila
MÉSZ alelnök

BEKÜLDÖTT FOTÓK

37. Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó
Paks, 2019. 06. 28-30.

BEKÜLDÖTT FOTÓK
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Az EVDSZ III. Családi napjával egy
idõben került megrendezésre 
EVDSZ IV. Focikupa Nõtincsen.

A kupán 4 csapat vett részt: ÉMÁSZ
Szakszervezet, MÉSZ, MVM DSZ, 
PADOSZ.

Napsütéses idõben vette kezdetét az
ünnepélyes megnyitó, a nõtincsi fut-
ballarénában. Dr. Szilágyi József elnök
úr biztató szavai és az ajándéklabdák át-
adása után megtörtént a sorsolás, majd
azonnal elkezdõdtek a küzdelmek. 

A torna körmérkõzéses rendszerben
került lebonyolításra, így 6 mérkõzést
láthatott a nagyérdemû közönség. A
mérkõzéseket két füves pályán rendez-
tük, így három forduló elegendõ volt a
lebonyolításhoz. A kapuk, a kispályához
mérten szokatlan mérete (5 m széles) is
hozzájárult a mérkõzéseken tapasztal-
ható góldömpinghez, 46 gól esett, a 
nézõk nagy örömére. Retró környezet-
ben, de csodálatos hangulatban játszot-
tak a csapatok, és mint eddig valameny-
nyi tornán, a fair play jegyében küzdöt-
tek meg egymással.

A nézõk között a legifjabb generáció
is képviseltette magát. Többen meg is
jegyezték, hogy nem lehet elég korán
kezdeni a meccsre járást.

Az elsõ három helyezett jutalma egy
kupa volt, illetve valamennyi csapat 
oklevélben is részesült. 
Eredmények:

I. helyezett: MÉSZ
II. helyezett: PADOSZ
III. helyezett: MVM DSZ
IV. helyezett: ÉMÁSZ Szakszervezet

A MÉSZ csapata 100%-os teljesítménnyel
nyerte meg a tornát, és hazavihették a ván-
dorkupát is. Díjaztuk még a legjobb góllö-
võt, Tóth Györgyöt (PADOSZ), és a leg-
jobb kapust, Zab Tamást (MVM DSZ) is.  

A torna befejezése után az ünnepé-
lyes eredményhirdetésre, a finom ebéd

után, a nõtincsi Seholsziget Élmény-
parkban, a családi nap helyszínén ke-
rült sor. A díjakat Téglás József az 
EVDSZ elnökhelyettese adta át. A csapa-
tok tagjai a délután további részében,
megérdemelt pihenésüket töltötték az
élményparkban.

Jövõre találkozunk az EVDSZ V. 
Focikupán, amely kibõvül a külföldi 
csapatokkal is.

Káplár Sándor 
EVDSZ IV. Focikupa szervezõ

IV. EVDSZ Focikupa Nõtincs 2019. 06. 22.
ÉMÁSZ Szakszervezet MÉSZ

MVM DSZ PADOSZ

Téglás József és a bajnok MÉSZ képviselõje a kupákkalBEKÜLDÖTT FOTÓK
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