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Az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége(SZV) 
2019. április 3-4-én ülésezett.

Téglás József levezetõelnök az SZV határozatképességé-
nek megállapítása után elfogadásra ajánlotta a meghívó-
ban szereplõ napirendi pontokat, amelyet a testület az
elõterjesztés alapján elfogadott. Az elõzõ, 2019. február
7-i rendkívüli SZV ülés emlékeztetõjének elfogadását kö-
vetõen az EVDSZ VIII. Taggyûlés dokumentumainak
tartalmát vitatták meg a jelenlévõk.

A Szövetségi Vezetõség döntött arról, hogy az EVDSZ 
VIII. Taggyûlése a Budapesti ALFA Art Hotelben 2019.
április 25-én kerül összehívására, majd megtárgyalta és
a módosításokkal együtt elfogadásra ajánlotta a VIII. Tag-
gyûlés számára az elõterjesztett Napirend és Ügyrend,
valamint a részletes program tervezetét. Dr. Szilágyi 
József elõterjesztése alapján az SZV elfogadta, hogy a
VII. Taggyûlés óta elvégzett munkáról szóló beszámoló
szóbeli elõterjesztésként, prezentációval kiegészítve 
kerüljön bemutatásra, amely az elmúlt idõszak érdekér-
vényesítési eseményeire és ezen belül a LIGA Szakszer-
vezetek szerepére fókuszál.

Megvitatásra került, az EVDSZ 2018. évérõl készített
pénzügyi beszámolója, mely 3 részbõl állt (az EVDSZ
pénzügyi beszámolójából, a GINOP projekt pénzügyi
beszámolójából, valamint az ezek összességbõl elkészült
és a konszolidált pénzügyi beszámolóból). Következett
az EVDSZ 2019. évi Pénzügyi Tervének vitája, amely a
2018. évi terv-, a 2018. évi tény-, illetve a 2019. évi terv-
számokat tartalmazta. A vitában kialakított beszámolót
és tervszámokat az SZV szintén elfogadásra ajánlotta a
VIII. Taggyûlés számára. 

Élénk vita folyt a LIGA Szakszervezetekkel kapcsolatos
aktualitásokról! 
A hozzászólásokban helye volt:

- a rendkívüli SZV ülés emlékeztetõjében megfogal-
mazott EVDSZ-t ért kritikának,

- a szakszervezeti rendezvényeken megjelenõ párt-
politikai részvétel értelmezésének és

- a LIGA Szakszervezetek sajátos szakértõi vélemény
értelmezésének, melynek olvasása során sokaknak
feltûnt, hogy sajnos nem ismerteti az olvasóval a té-
mában megfogalmazható szakszervezet politikai
elvárásokat. (szerk.: talán az EVDSZ kifogásainak 
ismeretében jelent meg egy újabb cikk, amit sajnos
a Magyar Nemzet már nem vett át) 

Az utóbbi hónapok eseményeinek tükrében számos
kritika fogalmazódott meg a LIGA szakszerzetetek nevé-
ben képviselt szervezet-politikai értékrendekkel kap-
csolatban. Felvetõdött, hogy a LIGA Szakszervezetek ha-
tározza meg újra a mûködési modelljét, a céljait és vizs-
gálja felül a konföderációk közötti konszenzus hiányá-
nak okait. Egyetértés alakult ki abban, hogy a problémák
megoldásának elõsegítése érdekében, készüljön az EVD-
SZ szakszervezeti követeléseirõl, valamint az országos ér-
dekegyeztetés helyzetérõl és a LIGA Szakszervezetek
szerepérõl szóló Állásfoglalás, amelyet elõkészítése után

a VIII. Taggyûlés el is fogadott, és amely honlapunkon
olvasható a taggyûlési dokumentumok között.

A Szövetségi Vezetõség tagjai az ülés második napján a
GINOP pályázattal kapcsolatos aktualitásokról kaptak
tájékoztatást. A pályázattal összefüggésben számos költ-
ségvetési és szakmai információn túl a tájékoztatás 
kitért a 2019. május 10-én, az SZV ülés óta már lezajlott
rendezvény részleteire is, amelyrõl a 6. oldalon olvasha-
tó bõvebb információ. 
Egyebekben azt is megtudhattuk, hogy a VII. Taggyûlést
követõen

- a Fõvárosi Törvényszék részére beadásra került a
szövetség változásbejegyzésére vonatkozó kérelme,

- a VAPB munkavállalói oldal kezdeményezte a 
VKSZ módosítás bejelentését annak érdekében,
hogy a 2019. évi ágazati bérmegállapodás kiterjesz-
tése megtörténjen,

- kérdésre válaszolva beszéltünk az alkalmazotti tari-
fa rendelet módosításának helyzetérõl,

- szó esett még az OSZD céljainak megvalósulásáról,
további sorsáról, mûködésének késõbbi formali-
zálásáról, az együttmûködés fórumrendszerként
történõ átalakításának lehetõségérõl és az akció-
képességrõl. 

Az EVDSZ döntött közös majálison való részvételérõl –
a felvonulásról és a Városligetbe történõ kitelepülésrõl,
ami a tisztes munka, tisztes bér téma köré szervezõdött
és amely rendezvényrõl ugyancsak külön cikkben, az 
5. oldalon számolunk be. 

A Szövetségi Vezetõség egyetértett abban, hogy nem
csak részt vesz a 2019. május 1-jére szervezett szakszer-
vezeti felvonuláson, hozzászólásában megerõsíti a szak-
szervezetek követeléseit. Továbbá arról is döntött, hogy
az EVDSZ – mint ágazati szövetség – állásfoglalásaiban
is csatlakozik a nemzetközi szervezetek – industriAll,
EPSU – által a 2019. évi EP-választásokra megfogalmazott
munkavállalói követelések teljesülését segítõ, szervezett
akciójához.

Az EVDSZ Elnöksége is dolgozik 
közös érdekeink érvényesítésén
2019. április 3-i elnökségi ülés elsõsorban a Szövetségi
Vezetõség és a Taggyûlés munkáját készítette elõ, ezt kö-
vetõen 2019. május 22-én folytatta munkáját az EVDSZ
Elnöksége. Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök az ülés részt-
vevõinek köszöntése és a határozatképesség megállapí-
tását követõen, ismertette a meghívóban szereplõ napi-
rendi pontokat. Az Elnökség egyetértésével elsõként az
2019. április 3-i ülés emlékeztetõje került elfogadásra. 
A munka folytatásában, az EVDSZ Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat (SZMSZ) módosítását vitatták meg a
résztvevõk. Az EVDSZ utoljára 2017-ben módosította
SZMSZ–ét, ezért az elõterjesztés elkészítésére elsõsor-
ban a két utolsó taggyûlés által elfogadott alapszabályi
módosítások ismeretében került sor. Az Elnökség meg-
tárgyalta és az elhangzottak szerint elõkészítette az 
SZMSZ módosítását azzal, hogy azt az EVDSZ elnöke 
terjeszti a Szövetségi Vezetõség elé. 

A harmadik napirendi pont keretében az EVDSZ útidõ-
vel kapcsolatos állásfoglalásáról tárgyaltak. Az EVDSZ 
elnöke tájékoztatta a jelenlévõket arról, hogy a 2015-ben
megjelent az útidõvel kapcsolatos EU bírósági határozat,
melyet a magyar jogrendszer is adaptált. Az útidõ elszá-
molása azonban eltérõ gyakorlatot hozott a hálózati 
társaságok között.
Az Elnökség az SZV munkájának elõsegítése és a meg-
alapozott döntés érdekében megtárgyalta az EVDSZ 
útidõvel kapcsolatos állásfoglalás tervezetét és egyetér-
tett azzal, hogy a soron következõ Szövetségi Vezetõség
ülés napirendjeként tárgyalja a témát, de ezt megelõzõ-
en mind a szövetség érintett tagjai, mind az EVDSZ 
által megbízott munkajogász részére kerüljön megkül-
désre a dokumentum véleményezés céljából.

Az Egyebekben tárgyalt az Elnökség
- a költségvetést érintõ tagszervezeti kötelezettsé-

gek mentesítésére vonatkozó kérelmekrõl (elhang-
zott, hogy erõsen vizsgálandó, miért ad be a 
tagszakszervezet ilyen jellegû kérelmet, amikor a
tagdíj megtakarítás mértéke ezt nem indokolja.
(szerk.: a 2018. évhez képest, 2019-ben az ágaza-
ti tagdíj csökkentés mértéke 20 %)

- Dr. Szilágyi József tájékoztatta az Elnökséget, hogy
2019. június 28-án lesz a soron következõ VAPB
ülés (várható témái: a 2018. évi bér és szociális 
adatok teljesülése, a folyamatban lévõ VKSZ kiter-
jesztés ügyintézése, „c”–tarifával kapcsolatos kérdé-
sek és korábbiakban kezdeményezések áttekinté-
se, végül az útidõvel kapcsolatos EVDSZ állásfogla-
lás ismertetése),

- az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának Elnöke tovább-
ra is azt kérte az Elnökségtõl, hogy delegáljanak ta-
gokat a tagozatba,

- egyeztetés kezdeményezése az MVM-NKM mûkö-
désével, az esetleges összeolvadásából fakadó válto-
zások és összefüggések megértésének elõsegítése
és hatásainak elemzése céljából.

a testületi ülések jegyzõkönyve alapján szerkesztette:
Téglás József

EVDSZ Elnökhelyettes

AKTUALITÁSOK AZ EVDSZ VEZETÕ TESTÜLETEINEK MUNKÁJÁBAN

Az EVDSZ Felügyelõ Bizottsága is folyamatosan végzi
munkáját, legutóbbi ülésén az áprilisi Taggyûlésre
készítette elõ az elmúlt idõszak tevékenységérõl szóló
beszámolóját, valamint meghatározta a 2019. évben
szükséges feladatait.
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Rendszeres olvasóink már pontosan
tudják, hogy minden taggyûlésnek
megvannak azok a formai és tartalmi
kellékei melyek hiánya nyilvánvalóan
ellehetetlenítené a törvényi elõírások,
a szervezet saját alapszabályának és
szabályzatainak való megfelelést.
Ezért is olyan fontos az, hogy minden-
ki számára elérhetõvé váljanak a tag-
gyûlés legfontosabb dokumentumai,
többek között a VII. Taggyûlés óta el-
telt idõszakot bemutató prezentáció

és annak szerves részét képezõ egyéb anyagok is,
mint a Szövetségi Vezetõségi üléseken hozott ha-
tározatok, a Felügyelõ Bizottság, az Ifjúsági és a
Nyugdíjas Tagozat munkáját bemutató tájékozta-
tók, stb. Mindezek honlapunkon a vd.hu-n elérhe-
tõek, itt a Forró Drótban szeretnénk egy rövid
összefoglaló írásban ismertetni az olvasókkal, mi
is történt a legutóbbi EVDSZ Taggyûlésen:

Dr. Szilágyi József VIII. Taggyûlést megnyitó
szavai után a Taggyûlés tisztségviselõi és jegyzõ-
könyv vezetõje megválasztásra került, majd a
résztvevõk az Ügyrendet és a munkaprogramot is
elfogadták.

Következõkben, dr. Szilágyi József EVDSZ el-
nök által bemutatott prezentáció (beszámoló) –
számos szóbeli kiegészítéssel színesítve – hang-
zott el. A Taggyûlés, a tájékoztatóból részletesen
megismerhette a közelmúlt eseményeit (béren
kívüli juttatások, túlóratörvény, OSZD, megmoz-
dulások, stb.), az EVDSZ szerepét és a LIGA tevé-
kenységét, amelyet az EVDSZ VIII. Taggyûlése
megvitatott, és az elhangzott szóbeli kiegé-
szítésekkel együtt elfogadta azt. 

A Parlament által, 2012-ben elfogadott Munka
törvénykönyv elõírásai miatt, a szakszervezete-
ink komoly pénzügyi bevételektõl estek el. Több-
ségében ezeknek a hatásoknak köszönhetõen az
elmúlt 5 éves ciklusban, az EVDSZ bevételei közel
50%-al estek vissza. A gazdálkodás stabilitását iga-
zolta az a tény, hogy az utóbbi években a közpon-
ti költségvetés újra át tudta vállalni a korábban ki-
rótt – ágazati mûködést segítõ – tagszervezeti költ-
ségek nagy részét. A Taggyûlés számára készített
2018. évi Pénzügyi Beszámolóban bemuta-
tott 12 millió Ft-os eredmény és a Szövetsé-
gi Vezetõség munkáját alátámasztó FB jelen-
tés ismeretében a Taggyûlés is elfogadta be-
számolót, majd a Felügyelõ Bizottság 2018.
évi tevékenységérõl készült beszámolóját is.

Tekintettel az elõzõ, VII. Taggyûlés által elfoga-

dott ágazati tagdíj mértékének mérséklésére
vonatkozó döntésre, várhatóan a tagdíj bevételek
– korábbi évekhez gyakorlatához képest – 20%
ágazati bevétel csökkenéssel járhatnak együtt. 
Tudatában annak, hogy minden döntésnek ára
van és ez esetben a szövetség gazdálkodása kerül-
het negatívba, a javaslat szerint ennek elkerülése
érdekében a tagszakszervezeti költségeket – pl.
rendezvényeken való részvétel, honlap, FD, EDC-
és tagkártya, családi nap, stb. – 2019. évtõl ismét
a tagszakszervezetek fogják finanszírozni. Az
EVDSZ taggyûlése és a szövetség vezetése szerint,
az intézkedés segíteni fogja a tagszervezetek 
gazdálkodását, amihez a jelenlegi tagdíj mértékbõl
helyben megmaradt különbözet is hozzájárulhat.
A 2019. évi pénzügyi terv elfogadását támo-
gató Felügyelõ Bizottság javaslat ismereté-
ben az EVDSZ VIII. Taggyûlése elfogadta az
EVDSZ 2019. évi Pénzügyi Tervét.

A Taggyûlés számára, a Fõvárosi Törvényszék az
EVDSZ Alapszabályának módosítását írta elõ azzal,
hogy néhány hiánypótlásra kötelezte a Szövetsé-
get, amit a döntéshez szükséges mandátummal bí-
ró taggyûlés el is végzett.  

VIII. Taggyûlés, két nagyon fontos kérdésben –
számos hozzászólással elõsegített - állásfoglalást is
elfogadott, melyek az országos érdekegyezte-
tés helyzetérõl és a LIGA Szakszervezetek
szerepérõl, továbbá az EVDSZ szakszerveze-
ti követeléseirõl szólnak. Az utóbbi állásfog-
lalás ezen cikk mellett is olvasható.

Végezetül dr. Szilágyi József EVDSZ elnök ösz-
szegzésében megköszönte az EVDSZ VIII. Tag-
gyûlésének résztvevõinek és tisztég viselõinek a
munkáját.

A jegyzõkönyv alapján szerkesztette:
Téglás József EVDSZ Elnökhelyettes 

A taggyûlés dokumentumai, képei: www.vd.hu

ÁLLÁSFOGLALÁS
az EVDSZ szakszervezeti követeléseirõl

Az EVDSZ - a nemzetközi szakszervezeti szövetségekkel és a tár-
sadalom, az állampolgárok, a munkavállalók jóléte mellett elkö-
telezett kormányokkal és munkáltatókkal, munkáltatói szövet-
ségekkel megegyezõen – meggyõzõdéssel vallja, hogy az érde-
mi szociális párbeszéd elengedhetetlen a szociális partnerek és
a kormányzat között. Éppen ezért szövetségünk határozattan
kiáll az érdemi szociális párbeszéd nélkül vagy a szociális part-
nerek véleményét teljesen figyelmen kívül hagyó, a munkavál-
lalók jogait csorbító kormányzati intázkedések ellen!
Az EVDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagság számos esetben
fejezte ki tiltakozását és felháborodását, a munka világát nega-
tívan érintõ, az érdekeinket sértõ kormányzati intézkedés ellen.
Az EVDSZ számos szakszervezetpolitikai és szakmai kezdemé-
nyezéssel, állásfoglalással, demonstráció és tiltakozó akció szer-
vezésével igyekezett szakszervezeti tagságának érdekeit érvé-
nyesíteni!
MI az EVDSZ VIII. Tagyûlés résztvevõi, az általunk képviselt
szakszervezeti tagság nevében „Tisztes munkát és tisztes bért”
követelünk. Követeljük továbbá a magyar szakszervezeti
mozgalom által négy pontban megfogalmazottakkal össz-
hangban

- a sztrájktörvény újraszabályozását,
- érdemi szociális párbeszédet a szociális partnerek és a

kormányzat között, a szociális párbeszéd intézményrend-
szerének érdemi mûködtetését,

- a Munka Törvénykönyvének a munkavállalói érdekeknek
megfelelõ módosításait,

- a rabszolgatörvény visszavonását, mert annak számos tar-
talmi eleme a munkavállalók számára kedvezõtlen; ezen
felül a törvénymódosítás elõterjesztése és elfogadásának
módja minden demokratikus eljárást nélkülözött, ezzel is
megkerülve az érdemi szociális párbeszédet!

- a korhatár elõtti ellátást ellehetetlenítõ szabályozás meg-
szüntetését, (a korkedvezményes és a korengedményes
nyugdíj intézményének visszaállítását), a rugalmas nyug-
díjba vonulási rendszer bevezetését,- a béren kívüli jut-
tatások adózási rendjének újragondolását és módosítását!

Ezen követeléseink összhangban vannak az európai szak-
szervezeti tagság által megfogalmazott követelésekkel, melyek
szerint

- meg kell erõsíteni a kollektív tárgyalási rendszereket (mert
ez a legjobb módja az egyenlõtlenségek megszûntetésé-
nek, a jó munkabérek és -körülmények biztosításának,
amely nemcsak kevesek, hanem sokak javát szolgálja).

- meg kell teremteni az egyenlõ bérek, munkakörülmények
garnciáit és az elfogadható életkorban történõ méltányos
és rugalmas nyugdíjrendszert (különös tekintettel az iprá-
gunkban is jellemzõen megtaláható stresszes, nehéz, ve-
szélyes, folyamatos és folytonos munkarendben munkát
végzõ munkavállalók esetében).

- meg kell erõsíteni a munkavállalók tájékoztatásához, a dön-
tésekben való részvételéhez és a konzultációhoz, továbbá
a kollektív tárgyalásokhoz való munkavállalói jogokat!

„Itt az ideje annak, hogy a munkavállalók érdekeit ve-
gyék elõre!”
„Meg akarjuk õrizni az európai integrációs folyamat
eredményeit: a békét és demokráciát, a megfelelõ szín-
vonalú oktatáshoz való hozzáférést mindenki számára,
a szociális biztonságot, az emberi jogok védelmét, a sza-
bad véleménynyilvánítást… Ezeket az értékeket nem le-
het veszélybe sodorni.”
(Idézetek az industriAll Europe-manifesztum a 2019. évi EP-
választásokra vonatkozóan c. dokumentumból)
Kérjük és egyben elvárjuk a konföderációk testületeitõl, hogy
haladéktalanul vitassák meg követeléseinket, és azok elfogadá-
sa esetén – a követelések megvalósulása érdekében – kezdjenek
hozzá egy közös stratégia és cselekvési program kialakításához
és elfogadásához. Ezen közös munka ugyanolyan fontos része
a határidõkhöz, felelõsökhöz kötött cselekvési terv megalkotá-
sa, elfogadása és VÉGREHAJTÁSA a munkavállalói követelések
teljesülésének kikényszerítése érdekében, mint a közös straté-
gia, a közös célok meghatározása!

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége VIII. Taggyûlése
Budapest, 2019. április 25.
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Az ÉMÁSZ idén ünnepelte fennállásának
125. évfordulóját: 1894-ben gyulladtak fel
a villanyvilágítás elsõ fényei Észak-
Magyarországon. A Társaság és Miskolc,
illetve az észak-magyarországi régió törté-
nete és élete szorosan összefonódik:
együtt élték át az elmúlt 125 év minden
változását. Ezen idõszakban az ÉMÁSZ fo-
lyamatosan biztosítja a villamosenergia-
ellátást az igen eltérõ és változó politikai,
gazdasági és piaci körülmények között.
Egy dolog azonban soha nem változott: az
ÉMÁSZ célja, vagyis hogy a régió és annak
fogyasztói számára megbízható villam-
osenergiát, valamint az ehhez kapcsoló-
dó innovatív szolgáltatásokat nyújtson.

A rendezvényre jelenlegi és volt mun-
katársak is meghívást kaptak.

A korábbi évek gyakorlatának megfe-
lelõen az ÉMÁSZ Szakszervezet 2019.
április 5-6-án Bizalmi Testületi Ülést
tartott az alapszabályunkban rögzí-
tetteknek megfelelõen.

A Bizalmi Testületi Ülésen a testü-
leti tagok, illetve tanácskozási joggal
rendelkezõ személyek, valamint a
meghívottak vehettek részt.

Stork Joachim Gábor levezetõ el-
nök megnyitotta a testületi ülést és
felkérte Juhász Gyuláné szakszerve-
zeti elnököt beszámolójának megtar-
tására.

Elsõ napirendi pontként a 2018.
évi költségvetés megtárgyalására ke-
rült sor.

A felügyelõ bizottság elnöke Kocsisné
Kecsõ Zsuzsanna tájékoztatást nyújtott az
elõzõ évben végzett munkájáról, majd a
költségvetés elfogadására tett javaslatot,
mely a testület részérõl elfogadásra került.

Következõ napirendi pontként a 2019.
évi költségvetés megtárgyalására, majd ké-
sõbbiekben annak elfogadására került sor.

A beszámolóban társaságcsoportunkat
érintõ feladatokkal foglalkoztunk, vala-
mint a 2019. évi bérfejlesztés eredményé-
nek a megtárgyalására került sor.

Társaságunknál a 2019. évi bérfejlesz-
tés 8%-os alapbérfejlesztést jelent, mely-
bõl 4% kötelezõ és 4% differenciáltan 
adható alapbéremelés végrehajtását tette
lehetõvé.

A kormány év elején elhangzott ígéretének megvalósulá-
sa esetén 2019. július 1-tõl újabb 2% kötelezõ alapbérfejlesz-
tésre kerül sor.

A megállapodás részét képezi a munkavállalók részére 6
nap rendkívüli szabadnap biztosítása a munkáltató részérõl.

A bizottsági ülésen elhangzott a taglétszámunk alakulása,
mely szerint növekedés tekintetében elõrelépés nem tapasz-
talható, az egyre több nyugdíjba vonuló munkavállaló, vala-
mint a társaságunkat érintõ fluktuáció következtében. Szak-
szervezeti bizottságunk véleménye alapján szervezettségünk
mindezektõl függetlenül jónak mondható, de ez nem jelen-

ti azt, hogy a késõbbiekben nem kell min-
dent megtennünk azért, hogy eredményes,
növekvõ és családias szakszervezet legyünk
a továbbiakban is.

Az érdekérvényesítés területén még
adódnak hiányosságok, de törekszünk en-
nek javítására.

A késõbbiekben meghallgattuk az 
EVDSZ-tõl Tóth Andrea kommunikációért
felelõs vezetõjének ismertetõjét a Vd hon-
lap mûködésérõl és a kedvezmények fel-
használásának módjáról, mely a jelenlévõk
véleménye alapján nagyon hasznosnak bi-
zonyult.

Roppantó Orsolya az ELMÛ-ÉMÁSZ 
Solutions Kft. tevékenységérõl tartott tájé-
koztatót a jelenlévõknek.

Érdekképviseletünk részérõl a meghívásunknak eleget 
téve az ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Üzemi Tanácsának 
elnöke dr. Kovács Csaba bemutatkozását követõen a jelenlé-
võk részérõl feltett kérdésekre adott választ.

A testületi ülés befejezõ programjaként Takács János TÜT
elnökhelyettes közelgõ nyugdíjba vonulása alkalmából az 
eltelt hosszú évek érdekképviseleti munkájáért mondtunk
köszönetet.

A jelenlévõ bizalmi munkatársak számos megoldásra 
váró feladattal hagyták el a bizalmi testületi ülés helyszínét.

ÉMÁSZ Szakszervezeti Bizottsága  
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Bérmegállapodás és
tisztújítás a BESZ-nél
2019. április 29-én
aláírásra került a
2019–2020. évre 
vonatkozó bér-
megállapodás.

A bértárgyalásokat formabontó módon a
BESZ indította meg bérkövetelésének február
végén történõ átadásával, majd március köze-
pétõl elindultak a plenáris tárgyalások is. A
konstruktív módon folytatott alku során ne-
hézséget jelentett, hogy nem született jogsza-
bály vagy törvény az év közepére tervezett já-
rulékcsökkentésrõl, valamint az inflációs prog-
nózisok is meglehetõsen vegyes képet mutat-
tak. Voltak további nehézségek is, elsõsorban
a munkaerõpiaci hatások miatt, a menedzs-
ment ugyanis már elõre rögzítette azt az állás-
pontját, hogy egyes állománycsoportoknak az
átlagnál magasabb bérfejlesztést kíván adni.

Fentiek figyelembevételével is kezdemé-
nyeztük egy kétéves bérmegállapodás lehetõ-
ségének átgondolását, amely a menedzsment-
nél is kedvezõ fogadtatásra talált. A bérmegál-
lapodásban további munkáltatói javaslatok is
elfogadásra kerültek – figyelembe véve a válto-
zó adózási környezetet is. 

Tekintettel arra, hogy idõközben a lassan
másfél éve tartó KSZ tárgyalások is befejezõd-
tek, amelynek során a távolléti díjszámítás is
megváltoztatásra került, így egy komplett bér-
emelési csomag került végrehajtásra.

A bérmegállapodásban az idei évben január
1-tõl minden munkavállaló egységesen 10000
Ft plusz 5%-os fix alapbéremelést kapott, ezen-
felüli további 2,25%-os differenciált alapbér-
emelés került végrehajtásra, amely összességé-
ben és átlagosan több mint 9,2%-os alapbérfej-
lesztést jelent. Ez egyben a munkavállalók egy
részének kétszámjegyû alapbérfejlesztést is je-
lentett. Az egyösszegû elemnek köszönhetõen
pedig – ha kis mértékben is –, de az átlaghoz
képest magasabb fix alapbérfejlesztést kaptak
az alacsonyabb besorolású dolgozók. 

A bérmegállapodás szerint a következõ év-
ben 2020. január 1-tõl az alapbérek egysége-
sen, differenciálás nélkül és automatikusan leg-
alább 4,5 %-kal emelkednek. Ehhez jön a várha-
tó járulékcsökkentés 50%-nak a szétosztása, dif-
ferenciáltan, illetve magasabb járulékcsökken-
tés esetén differenciálás nélkül. Az éves kereset-
fejlesztés mértéke ennél magasabb lesz, mivel
további plusz bértömeg fordítódik a humán-
erõforrás pótlására felvettek bérrendezésére is.

A bérmegállapodásban rögzítésre került,
hogy a 6%-os ÖNYP tagdíj-hozzájárulásból a
munkáltató 1,5%-ot alapbéremelést hajt végre
a munkáltató, a munkavállalóknak ezen túl
évente egyszer nyilatkozniuk kell a saját átuta-
landó tagdíjrészük mértékérõl.

A távolléti díj számításának megváltozásá-
ból eredeztethetõ bérmegtakarítást a mun-
káltató teljes egészében alapbér-és bonusz
emelés formájában visszajuttatja a dolgozók-
nak egy külön megállapodás szerint. Minden-
ki egy alapkompenzációt kap, akinek ez nem
orvosolja a veszteségeit, az külön egyéni bér-
rendezésben részesül. Természetesen mind-
két elem (ÖNYP, távolléti díj kompenzáció) az
éves bérmegállapodásban szereplõ bérfejlesz-
tés feletti plusz alapbéremelést jelentenek.

A bértárgyalások lezárását követõen tartot-
ta a BESZ Bizalmi Testülete az éves rendes köz-
gyûlését, amelynek során teljes tisztújítást tar-
tottunk. A testület tagjai egyhangúan erõsítet-
ték meg a BESZ eddigi tisztségviselõit tisztsé-
geikben a következõ 4 éves ciklusra és amely-
nek ellátásához sok sikert és legfõképpen jó
egészséget kívánok!

Fazekas Tibor BESZ titkár
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A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség
(ITUC) demonstrációt és gyûlést tart 2019. jú-
nius 17-én Genfben, a nemzetközi munka-
ügyi konferencia második hetének elején. A
felvonulás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet
az egyesülési szabadságra, a kollektív tárgya-
lások és a sztrájkjog fontosságára, a munka-
védelemre, a tisztességes minimális bérre; va-
lamint hogy az ILO újabb egyezményt fogad-
jon el a munkahelyi erõszak és zaklatás ellen.

A tiltakozásról a 2018. decemberi koppenhágai
ITUC-kongresszuson állapodtak meg a szakszer-
vezetek. A tervek szerint (lásd itt ) a tüntetõk a Parc
Mon Repos-ba történõ gyülekezés után az Av-
enue de France mentén fognak felvonulni.
A felszólalók között lesz Sharan Burrow, ITUC fõ-
titkár, Ayuba Wabba, az ITUC elnöke és a nigéri-
ai munkaügyi kongresszus elnöke.
A gyûlés célja, hogy
 megvédje az egyesülési szabadságot, a kollek-

tív tárgyalásokat és a sztrájkjogot;
 centenáriumi nyilatkozatot fogadjon el a mun-

ka jövõjérõl, amely lehetõvé teszi a dolgozó
emberek számára, hogy visszavegyék az irá-
nyítást a munkaidõ, az egészség és a bizton-
ság fölött, valamint tisztességes minimális bért;

 fogadjanak el egy újabb egyezményt az erõ-

szak és zaklatás elleni küzdelemrõl a munka vi-
lágában.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ebben az
évben 100 éves, amely alkalomra egy bizottsága
jelentést dolgozott ki „Dolgozzunk egy a fénye-
sebb jövõért!” címmel. A jelentés ambiciózus ja-
vaslatokat fogalmaz meg a jövõbeni kihívások ke-
zelésére, ideértve egy egyetemes munkaerõ-ga-
ranciavállaláson alapuló szociális szerzõdést is.
Ez az egyetemes munkaerõ-garanciavállalás min-
den munkavállaló számára - a foglalkoztatási meg-
állapodásoktól függetlenül - garantálná az ILO
alapelveinek megfelelõ alapvetõ jogokat (szabad-
ságjog a gyermek- és kényszermunka ellen, a
munkahelyi megkülönböztetés ellen, valamint az
egyesülési és kollektív tárgyalási szabadságjog),
valamint jogot a munkahelyi egészség és bizton-
sághoz, valamint a munkaidõ ellenõrzéséhez.
Az egyesülési szabadsághoz és a kollektív tárgya-
lásokhoz való jogot - beleértve a sztrájkjogot is -
a kizsákmányoló munkáltatók és a jobboldali és
a neoliberális politikusok is támadják. A szakszer-
vezeti mozgalom ezen jogok védelmében jár el,
és biztosítja, hogy a jogok a munkavállalók számá-
ra nemcsak papíron, hanem a valóságban is el-
érhetõk legyenek.
A szakszervezetek azt várják a századik évet meg-
ünneplõ konferenciától, hogy ambiciózus nyilatko-

zatot fogadjon el a munka jövõjérõl, amelyre továb-
bi bizottsági javaslatok épülhetnének, továbbá,
hogy további lépéseket tegyen a globális ellátási
láncokban foglalkoztatott munkavállalók (nemzet-
közi kereskedelmi megállapodásokban is foglalt)
jogainak biztosítására. Mindez a nemzetközi poli-
tika koherenciáját eredményezheti, és megerõsít-
heti a jobboldali populisták által támadott többol-
dalú rendszert. Az ITUC ebben az évben azt is kö-
veteli, hogy a Kongresszus zárja le a második éve
folyó vitát a munka világában történt erõszakról és
zaklatásról szóló egyezmény elfogadásával, ame-
ly lehetõvé tenné, hogy a nõk félelemtõl és a visz-
szaélésektõl mentesen dolgozhassanak.

Mit ér el a tiltakozásunk?
A konferencia munkatársai a háromoldalú tárgya-
lásokon fognak részt venni az alapvetõ jogaink vé-
delmében; megtárgyalják a munka jövõjérõl szó-
ló nyilatkozatot, és tárgyalnak azért, hogy sikere-
sen zárják le a munka világában történõ erõszak-
ról és zaklatásról szóló egyezményt.
Segíteni fognak, hogy a munkavállalók vélemé-
nyét a konferencián kívüli is nyilvánosságra hoz-
zák, de akkor tudják befolyásolni a konferencia
környezetét, ha megmutatják, hogy tömeges tá-
mogatással rendelkeznek. A tiltakozás konferen-
cián kívül hangot ad a szakszervezeti képviselõk-

nek, a konferencián belül pedig bizalmat és be-
folyást a küldöttünknek.
A tiltakozás nyilvános teret biztosít a hagyomá-
nyos nyomtatott és sugárzott médiákban, valamint
a közösségi médiában, hogy nézeteinket egy
még szélesebb közönséggel ismertessük meg -
beleértve a munkáltatókat és a munkáltatók és a
kormányok képviselõit a konferencián.

Hogyan tudsz segíteni?
 Csatlakozz a felvonuláshoz - oszd meg velünk,

hogy részt veszel a Facebook Event oldalunk-
ra való bejelentkezéssel:

(https://www.facebook.com/events/
2157838457840179/),

 Segíts a tiltakozás finanszírozásában - a szak-
szervezeti mozgalom tagjaink finanszírozásától
függ, így jól jön minden olyan hozzájárulás, amit
megtehetsz - különösen, ha nem tudsz részt
venni a felvonuláson, de szeretnéd megmutat-
ni, hogy támogatod az ügyünket - segíts nekünk
a jobb munkavállalói jogok kampányban.

 Oszd meg a felvonulás hírét a közösségi mé-
diában vagy akár a barátaid körében, hogy
nyomást gyakorolhassunk a társadalomra és
a kormányokra a céljaink elfogadása érdeké-
ben.

magyar szöveg forrása: liganet.hu

ITUC Demonstráció az egyesülési szabadságért és a munkahelyi erõszak ellen
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A munkások jogaiért folytatott küz-
delem napját Magyarországon is
elõször 1890-ben tömegdemonst-
rációval tartották meg. 2019-ben mi
is demonstrációval indítottuk a na-
pot Budapesten.

A menet alaphangulatát a Rhythm of
Resistance csapata adta meg dobokkal,
talpunkkal is vertük az ütemet, sípoltak
a szakszervezeti felvonulás résztvevõi
amikor 11 órakor indultunk a Kodály kö-
röndrõl a Városligetbe, a Koós Károly sé-
tányon felállított nagyszínpadhoz. A vá-
rosligeti nagyszínpadon háromnegyed
12-tõl mondtak beszédet a hazai  és nem-
zetközi szakszervezeti vezetõk. 

A beszédek sorát Thiébaut Weber, az
Európai Szakszervezeti Szövetség
(ETUC) szövetségi titkára kezdte. Ki-
emeltnek nevezte a nemzetközi szintû
szolidaritás erejét, amely a legfontosabb
értéke a szakszervezeti mozgalomnak.
„Kollégák, büszke vagyok, hogy ma vele-
tek lehetek! Számíthattok az ESZSZ szi-
lárd támogatására és szövetségére. Éljen
a munkásszolidaritás!” 

Jan Willem Goudriaan, az Európai
Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség
(EPSU) fõtitkára - aki meghívásunkra az
EVDSZ vendégeként érkezett és vett
részt a rendezvényen - a szakszervezeti
vívmányok közül kiemelte az ötnapos
munkahetet, a szabad hétvégét és a fize-
tett szabadságot is, megerõsítve azt, hogy
az eddigi közösen elért eredményeket is
ünnepeljük ezen a napon. 

A nemzetközi szakszervezeti vezetõk
hangsúlyozták, hogy az egységes fellé-
pés és párbeszéd fontossága elengedhe-
tetlen az érdekek képviseletében, érvé-
nyesítésében. Az erõ mindig az összetar-
tásban van.

Hazai szakszervezeti vezetõk közül

Kordás László(MASZSZ elnök) a kihar-
colt eredmények megvédésérõl beszélt
és arról, hogy a további kiállás és küzde-
lem nem állhat meg. 

Dr. Kuti László, az Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés elnöke az ország-
ból történõ elvándorlás súlyosságát
emelte ki. 

A Szakszervezetek együttmûködési
Fórumának (SZEF) elnöke, Földiák
András beszédében kiemelte a közszol-

gák bérhelyzetének súlyos problémáját,
valamint az egyre növekvõ kiszolgálta-
tottságukat.

Kiss Nikoletta, a MASSZSZ Ifjúsági
tagozatának elnöke beszédében kiemel-
te, hogy jelen pillanatban hazánkban a fi-
atalok jövõje kilátástalan.

Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnö-
ke a munkavállalók kizsákmányolásá-
nak a megállítását, kitartó összefogás-
sal és kiállással gondolja megfékezni.

Szûcs Tamás, a Pedagógusok De-
mokratikus Szakszervezetének (PDSZ)
elnöke ágazati sztrájkot hirdetett meg
május 29-re.

A felszólalók sorát Boros Péterné, a
Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazot-

tak és Közszolgálati Dolgozók Szakszer-
vezetének (MKKSZ) elnöke zárta. 
Kiemelte, hogy a közszférában dolgozók
munkáltatójával, a Kormánnyal szemben
csak erõs szakszervezetek tudnak érde-
ket érvényesíteni.

A beszédek után közéleti beszélgetés
következett a Városligetben felállított kö-
zös sátorban. A beszélgetés két meghí-
vott vendége Jan Willem Goudriaan és
Thiébaut Weber az egységes európai mi-
nimálbérrõl, a szociális jogok európai
pillérérõl, az európai szakszervezeti moz-
galom cselekvési irányairól beszélt. 

A két nemzetközi szakszervezeti ve-
zetõ ezt követõen szûkebb körben foly-
tatta a – már elõzõ este, érkezésükkor

megkezdett – beszélgetést az EVDSZ
sátrában további szakszervezeti kérdé-
sekrõl. 

A beszélgetés és eszmecsere mellett
bõven volt lehetõsége minden korosz-
tálynak, hogy a színes forgatagban meg-
találja a neki tetszõ kikapcsolódási, szó-
rakozási lehetõséget, az EVDSZ sátrában
is sok szakszervezeti taggal találkoztunk,
beszélgettünk.

A budapesti rendezvény mellett or-
szágszerte több helyszínen rendeztek
szakszervezetek helyi szintû megmoz-
dulást, majálist.

Sokan voltunk, de nem elegen….
Az EVDSZ Vezetõsége köszöni min-
den résztvevõ tagszervezetnek,
szakszervezeti tagnak, hogy magáé-
nak érezve a szakszervezeti meg-
mozdulások, rendezvények célját, a
munka ünnepi szabadnapját ráál-
dozva velünk volt, és részvételével
is erõsítette az EVDSZ jelmondatát: 
EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!

A rendezvényekrõl képek, videók: 
https://www.vd.hu/mediatar-foto-adat-
lap/Szakszervezeti-Demonstracio-es-
Majalis-2019/
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2019. május 09-én Zamárdiban a 
XXI. Villamosenergia-ipari Munkavé-
delmi Képviselõk Fórumának program-
ja a munkavédelem, a munkavédelmi
képviselõk munkájának aktuális kérdé-
sei és a helyes munkavédelmi gyakorla-
tok megosztása volt.

Kovács János VIMFÓ elnök köszön-
tötte a résztvevõket. A 45 fõs fórum mé-
cses gyújtással és egy perces néma fel-
állással emlékezett meg a munkahelyi
balesetben megsérültek és elhunytak
emléknapjáról. A fórum tagsága egy-
hangúlag megszavazta a Nemzeti Üzle-
ti Szolgáltató Zrt. Munkavédelmi Bizott-
ságának csatlakozását a VIMFÓ-hoz.

Szünet után dr. Szilágyi József, az
EVDSZ elnöke elõadásában kiemelte,
hogy az EU-s felmérés alapján a munka-
helyi stressz a dolgozók 1/4-ét érinti, a
GDP 4%-a kiesik a betegállományok mi-
att. Ezen felmérés ismeretében döntött
úgy a VIMFÓ tagsága, hogy szükség van
egy ajánlásra, így a munkahelyi stressz-
kezelés ágazati ajánlásának munkaanya-
gán is dolgoztunk. A fórum felhatalmaz-
ta a VIMFÓ elnökségét a munkaanyag,
az ágazati ajánlás véglegesítésére. 

Biczó Zoltán munkavédelmi szakügy-
intézõ elõadásában ismertette a Somogy
megyében azonosított veszélyforráso-

kat, kockázatokat. Beszélt a munkavéde-
lemrõl, a veszélyhelyzetrõl, a balesetek-
rõl és az egészségkárosodásokról. Ki-
emelte, hogy a munkáltatók, munkavál-
lalók, állam (hatóság) összefogása szük-
séges a biztonságos munkavégzéshez.
Elmondta, hogy a 2018. évben mintegy
ötezer szabálytalanság történt Somogy
megyében. A továbbiakban beszélt a
munkavédelmi intézkedések hatásairól,
a balesetek okairól (elõírások súlyos
megsértése, leeséses, csonkolásos) a fog-
lalkozási megbetegedésekrõl, a munka-
balesetek kivizsgálásairól, a munkakör-

nyezeti tényezõkrõl, a munkáltatói in-
tézkedésekrõl munkabaleseteknél és
sok más munkavédelmi területrõl. Biczó
Zoltán egy idézettel zárta elõadását: „aki
nem tud szembenézni a múltjával, arra
van ítélve, hogy újra átélje azt”.

Ebéd után Kovács János VIMFÓ elnök
vezetésével konzultációra, tapasztalat-
cserére került sor. A fórum részvevõi jó
gyakorlatokat osztottak meg a munka-
védelmi oktatások bõvítésérõl és szín-
vonalának emelésérõl. Ugyancsak jó
gyakorlatokat hallgattunk az egyéni 
védõeszközök használatának ellenõrzé-

sérõl, az egyéni védõeszközök részle-
ges cseréjérõl, az egészségvédelemi szû-
rõvizsgálatok bõvítésérõl és a munka-
balesetek és a kvázi balesetek kivizsgá-
lásáról. Tapasztalatcserére került sor a
fokozott ellenõrzésekrõl saját személy-
zetnél és alvállalkozóknál, a veszélyhely-
zetek bejelentésérõl, a munkavédelmi
ösztönzõ programokról, a munkavédel-
mi kockázatok kezelésrõl, a Paritásos
Munkavédelmi Testület mûködésérõl
és a munkavédelmi képviselõk önálló
ellenõrzéseirõl témakörökben. 

Kovács János VIMFÓ elnök

XXI. VVillamosenergia-iipari MMunkavédelmi
Képviselõk FFóruma ZZamárdiban

BEKÜLDÖTT FOTÓ

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(EVDSZ) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGASzak-
szervezetek) konzorcium GINOP-5.3.4-16-2018-00040 azonosító számú,
Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektjének tájékozta-
tó rendezvényére nagy érdeklõdés mellett 2019. május 10-én került sor a
Hotel Wellamarinban, Zamárdiban.

A konferenciát megnyitó elõadásában dr. Szilágyi József, az EVDSZ 
elnöke, a projekt menedzsere részletesen beszélt az elmúlt idõszakban
megvalósult és a projekt végéig elérni kívánt eredményekrõl, valamint be-
mutatta a szakmai munkát végzõ kollégákat, akiknek megköszönte a ma-
gas színvonalú munkát, majd átadta a szót az elõadóknak. 

A délelõtt folyamán elõször Péterfy Gabriella, a Vegyiprop Kft. ügyveze-
tõje a projektben kidolgozott tananyagról beszélt részletesen, amely a 
villamosenergia-iparra specializált képzési anyag munkavédelmi képvise-
lõknek. A képzés anyagainak online elérhetõségét biztosító fejlesztések
kialakítása jelenleg is folyamatban van. Õt követõen Dr. Nagy Imre a pro-
jekt szakmai anyagainak lektora is összefoglalta és elmondta a megvaló-
sítás során tapasztaltakat. 

Kovács András munkavédelmi szakértõ a villamosenergia-iparban jellemzõ
munkabalesetek, kockázatok felmérésérõl és lehetséges megelõzésérõl tájé-
koztatta nagy részletességgel a résztvevõket, majd Kovács János szakmai
megvalósító beszélt az eddigi iparági felmérésekrõl, tapasztalatokról.

Az ebédet követõen dr. Erõsné dr. Bereczki Edit munkaegészségügyi
szakértõ tartott nagyon jó hangulatú elõadást, amelyben a villamosener-
gia-ipar területén dolgozó idõsödõ munkavállalók foglalkoztatásának 
elõsegítésével kapcsolatos egészségügyi és munkavédelmi feladatokról
hallhattunk. A témához igazodóan Kovács János osztott meg pár gondo-
latot a résztvevõkkel. Az elõadásokat követõen konzultációra és tapaszta-
latcserére került sor, majd dr. Szilágyi József zárta a rendezvényt.

Aprojektrõl részletes információ
a www.vd.hu honlapunkon a
Széchenyi 2020 logóra kattin-
tással érhetõ el, ahol a 2. tájé-
koztató rendezvény valamennyi
elõadása és fotója megtekinthe-
tõ és letölthetõ.

„A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE 
A „D” – VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATBAN” 
A GINOP-5.3.4-16-2018-00040 PROJEKT MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ KONFERENCIÁJÁT ZAMÁRDIBAN TARTOTTUNK
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Küldöttközgyûlési beszámoló
A Pannónia Nyugdíjpénztár 2019. május 24-én tartot-
ta az éves beszámolót elfogadó Küldöttközgyûlését,
amely a küldöttek nagyarányú részvételével és szá-
mos pótküldött jelenlétében zajlott.

A fõ napirend a Pénztár 2018. évi beszámoló-
jának elfogadása volt. A küldöttek meghallgatták az
elõterjesztõket, az Ellenõrzõ Bizottságot, a könyvvizs-
gálót, az ingatlanszakértõt és az aktuáriust, majd meg-
vitatták és elfogadták a Pénztár beszámolóját.

2018-ban a záró tagi megtakarítási volumen és az
éves tagdíjbevétel az utóbbi évek növekedési tenden-
ciájának köszönhetõen újabb rekord értékeket jelen-
tenek. A 2018-as üzleti év fontosabb gazdálkodási ada-
tai igen kedvezõen alakultak:

 jelentõsen nõttek a tagdíj és adomány bevéte-
lek: 9,6 milliárd forintban realizálódtak

 a tagi megtakarítások értéke 111 milliárd forintot
meghaladó értékre nõtt, a szektor vagyonának
mintegy 8%-a pannóniás tagoké

 az egy fõre jutó átlagos megtakarítás értéke 
3 millió 226 ezer forintra nõtt, amely a szektor-
átlag mintegy 2,5-szerese

 tovább nõtt a mûködési tevékenység eredménye:
155,3 millió forint lett a nyereség

Az év során a tagok, kedvezményezettek részére tör-
ténõ kifizetés 9,2 milliárd forintot tett ki, az év végén a
Pénztárnak 34.748 fõ tagja volt.

A Küldöttközgyûlés meghallgatta és elfogadta az
Igazgatótanács és az Ellenõrzõ Bizottság 2018. évi te-
vékenységérõl és az elõzõ Küldöttközgyûlés óta vég-
zett munkájáról szóló beszámolóját, továbbá megis-
merte az elõzõ Küldöttközgyûlés óta végrehajtott ingat-

lan-tranzakciókat. Az ingatlanok, befektetések terüle-
tén cél a hozamtermelõ ingatlanok súlyának nö-
velése, a spekulációs célú ingatlanok értékesítése.

Az ingatlanok között nagy súlyt képviselnek az orszá-
gos kiskereskedelmi láncoknak hosszú távra bér-
beadott ingatlanok, továbbá a Budapest, VI. kerület
Benczúr utca 11-ben végrehajtott lakóingatlan és iro-
da beruházás (http://www.benczur11.hu). A Ben-
czúr utcai ingatlanberuházás 2019 végén lezárul: a la-
kóingatlanok értékesítése folyamatos (a 38 lakásból
mindössze 8 lakás vár még tulajdonosára), az irodate-
rület bérbeadása is biztosított (részben a Pénztár által,
mivel a Pénztár és ide költözik).

Munkáltatói hozzájárulás=adókedvezmény
2019-tõl a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás és az ado-
mány a munkabérrel azonos módon adózik, de a
munkáltatói befizetés után is jár a 20%-os
adóvisszatérítés. Az egyéni befizetés és a munkálta-
tói befizetés után együttesen legfeljebb 150 ezer fo-
rint adóvisszatérítés igényelhetõ.

A villamosenergia-ipari munkáltatók többsége 2019-
tõl is elkötelezett az önkéntes nyugdíjpénztári megta-
karítás iránt, a hozzájárulások nettó értéke csak ki-
sebb mértéken esett vissza 2018-hoz képest (sok
munkáltatótól már megérkeztek a január-március hó-
napra szóló különbözetek is).

A 2019-es adóbevallás benyújtásakor tehát a mun-
káltatói befizetések után is kell kalkulálni az adó-
kedvezménnyel, amely újabb növelési lehetõség a
nyugdíjpénztári számla egyenlegére nézve. 2018-
ban 5%-kal, 434 millió forintra nõtt az egyéni számlá-
ra érkezõ adóvisszatérítések összege. Az új szabályok

alapján, elsõként 2020-ban
(2019-re vonatkozóan) az adó-
visszatérítés a több milliárd fo-
rintnyi munkáltatói befizetés
után - több ezer tagunkat érintõ-
en - jelentõsen növelhetõ.

Csökken a SZOCHO adó
A Kormány által május 30-án bejelentett gazdaságvé-
delmi akcióterv része a szociális hozzájárulási adó
19,5%-ról 17,5%-ra történõ csökkentése. A
SZOCHO 2019. július 1-jével bekövetkezõ csökken-
tésével nem csak a munkabér munkáltatói adóterhe
enyhül, az adóköteles pénztári kifizetések adóterhe is
csökken. Aki adóköteles nyugdíjpénztári kifizetés
igénylésére készül, célszerû olyan idõben benyújtani,
hogy a kifizetés már csak júliusban történjen meg.

Újszerû önsegélyezõ pénztári 
szolgáltatás: kegyeleti célú szolgáltatás 

A Magyar Orvosi Kamara kezdeményezésére, a Pan-
nónia Nyugdíjpénztár és a Pannónia Pénztárszolgál-
tató Zrt. szakmai támogatásával mûködõ pénztár új-
szerû szolgáltatást nyújt a pénztári piacon: a pénztár-
tag elhalálozása esetén a közeli hozzátartozók szá-
mára nyújt kegyeleti szolgáltatást. A Pénztár szolgálta-
tása kegyeleti célú szolgáltatások finanszírozása, kö-
zösségi szolgáltatás formájában. 
Bõvebb információk a www.mokpenztar.hu oldalon.

Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pannónia Nyugdíjpénztár hírei

TÉRÍTÉSMENTES PROGRAMOK
EGÉSZ NAP:
szakszervezeti tagoknak és családtagjaiknak:

fogatozás, élményvonatozás a környéken, 
íjászat, kézmûves foglalkozások, kincskeresés, 
Pán Péter Mesesziget korlátlan használata, 
3 db korosztályos játszótér, 
interaktív madár-tanösvényen túrázási lehetõség, 
állatsimogató és mini állatpark, 
nyuszi-labirintus (simogató), 
alpakka bemutató, stb.

KEDVES SZAKSZERVEZETI 
TAGOK!
Az EVDSZ Szövetségi Vezetõségének döntése alapján
az EVDSZ személyenként 1 db belépésre és a progra-
mokon való részvételre jogosító karszalagot, 1 db ét-
kezési jegyet és 1 db italjegy csomagot biztosít 70 %-
os kedvezménnyel tagjainknak és családtagjainknak,
a 18 év alatti résztvevõknek pedig jelképes összegért.  
Jelentkezésre a Tagszakszervezeteknél van le-
hetõség, amelynek az EVDSZ-hez legkésõbb
2019. június 12-én 16 óráig szükséges beér-
keznie!
Az étel és italjegyek a részvételi karszalagokkal
együtt a szakszervezeti tagoknak név szerint kerül-
nek átadásra a rendezvény helyszínén, amelyek átvé-
telét ott aláírásukkal igazolják. Csak annyi étkezési
jegy és karszalag kerül átadásra, amennyien szemé-
lyesen megjelennek a regisztrációs pultnál.
A rendezvényre több EVDSZ és LIGA Tagkártya szol-
gáltató is jelezte részvételét, így bemutatja szolgálta-
tásait, valamint egyedi, csak a rendezvényen érvé-
nyes kedvezményekkel lesz lehetõsség vásárlásra is.
A www.vd.hu honlapunkon megtalálható a részletes
program, a térképen a programok, látnivalók hely-
színe.

Rossz idõ esetén is, zárt térben szinte minden hasz-
nálható, a programok is megvalósításra kerülnek!  

Töltsünk együtt egy kellemes 
napot, szurkoljunk mindannyian 
a focicsapatoknak június 22-én!

Helyszín: Nõtincs, Diófa utca 41.

TERVEZETT PROGRAM:

9:00-           Érkezés, regisztráció
9:45-10:00 III. EVDSZ Családi Nap megnyitó

10:00-12:00 Lópatkolás bemutató
10:30-14:00 IV. EVDSZ Focikupa (helyszíne
a Nõtincs SE focipályája, 900 m-re a parktól)
12:00-13:00 Ebéd
13:00-13:30 Lovas díjugratás bemutató
14:30-15:00 Díjátadás
A családi nap mûsorvezetõjeként Szikra László, a Rádiókabaré
és a Showder Klub humoristája is szórakoztatja a közönséget.
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
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ADÉSZ 
Közgyûlés 2019

Idei közgyûlésünket május 15-én tartottuk az MVM
Paksi Atomerõmû Tájékoztatási és Látogató Központ
Nagytermében

Az ADÉSZ elõzõ évi tevékenységéhez kapcsolódó,
meghatározott tárgykörök szerinti napirenden kívül
egyéb, kiegészítõ indítvány nem volt. A közgyûlés leve-
zetõ elnöki teendõit az ADÉSZ elnökhelyettese, Raksányi
Gábor látta el, a következõ napirend szerint:

1. Beszámoló az ADÉSZ 2018. évi munkájáról. 
2. Elõterjesztés az ADÉSZ 2018. évi pénzügyi teljesíté-

sérõl 
3. A Felügyelõ Bizottság beszámolója
4. Egyebek.

Szervezetünk elnöke, Néber Tibor be-
számolójában tájékoztatta a tagságot az
ADÉSZ 2018 évi szervezeti, érdekvédel-
mi munkájáról, az év során lezajlott prog-
ramokról, rendezvényekrõl. Az érdekvé-
delmi tevékenységek közül kiemelte,
hogy az év során a Kollektív Szerzõdés

módosításának véleményezése és elfogadása, valamint az
év közbeni Szabályzatok véleményezése komoly felada-
tot rótt az Elnökség tagjaira. A szabadidõs programok 

közül a visszajelzések alapján jónak ítélte a szervezet 
Nõnapi rendezvényét a Majálison történt fõzést és a ha-
gyományos családi kirándulást Kecelre. Az ADÉSZ is részt
vett az EVDSZ által szervezett programokon, mint a 2018.
november 6-i országos demonstráció Budapesten, vala-
mint a Szövetség november végén lezajlott Taggyûlésén.
A Szervezet munkájának elismerésének köszönhetõ
hogy Ózner Józsefet szervezetünk elnökhelyettesét az
EVDSZ Elnökségébe is beválasztották.

Néber Tibor ezt követõen kivetített táblázaton részle-
tesen bemutatta az elmúlt évi bevételek és kiadások 
alakulását, a pénzügyi teljesítés mérlegét.

Schiffler Zoltán, a Felü-
gyelõ Bizottság elnöke
beszámolt az FB által
végzett ellenõrzésekrõl,
melyek során hiányos-
ságot nem tapasztaltak. 

A Közgyûlés egyhangú szavazással
elfogadta a beszámolókat és az elõter-
jesztést.

Egyebekben szó esett az idén eddig
lezajlott rendezvényekrõl, ill. a várha-
tó programokról, többek közt a nyá-
ri családos kirándulásról, melynek úti
célja a Tapolcai Tavasbarlang és Bala-
tonedericsen az Afrika Múzeum és 
Állatkert, tervezett idõpontja június
29. Ezt követõen Néber Tibor, a szer-

vezet elnöke tájékoztatást adott az ez évi cégcsoportos és
helyi bértárgyalásokról. Sajnálattal állapította meg, hogy
a Cégcsoportos bérmegállapodás és a másik 2 megálla-
podás során szervezetünk egyedül maradt azok nem 
elfogadásának tekintetében. A helyi bérmegállapodások-
nál (PA Zrt. és Atomix Kft.) sem volt olyan a munkálta-
tók ajánlata, ami elfogadható lett volna. Több év után is-
mét az történt a PA Zrt-nél hogy a munkáltató egyoldalú-
an hajtotta végre a béremelést. Az Atomix Kft-nél folya-
matban van egy egyeztetés a targoncás munkavállalók
béremelése ügyében. Reméli, eredménnyel fog zárulni.

Szalai Zsófia

Az MVM Magyar Villamos Mûvek 
Dolgozóinak Szakszervezetének tagjai
Szlovénia szépségeivel ismerkedtek.

Budapestrõl indultunk csütörtök reg-
gel és ide is érkeztünk vissza vasárnap es-
te. A négy napos utazás során csodálatos
élményekkel lettünk gazdagabbak, néz-
zük is sorjában.

Szép idõben léptük át a magyar szlovén
határt, azaz szinte észre sem vettük, hogy
átléptük, ugyanis ez a határátkelõ már a
schengeni övezethez történõ csatlakozá-
sunk után épült, így fizikai határállomás
nem létezik. Ezt is jelenti számunkra az
Európai Unióhoz való csatlakozásunk.
Hurrá, részed vagyunk EURÓPA!

Elsõ állomásunk Maribor volt, a jellegze-
tes szlovén város, a volt olasz és az osztrák
területek határvonalánál. Szlovénia máso-
dik legnagyobb városában tett sétánk so-
rán, megtekintettük a fõteret, a Drávát,
amelyen több vízi erõmû is üzemel, és a vi-
lág legrégibb ma is termõ szõlõtõkéjét (500 éves). Megkóstoltuk Maribor új neveze-
tességét a zöld sört is. Délután rövid sétát tettünk Skofja-lokában, amely Szlovénia
legrégibb városa. A krónikákban 973-ban említik elõször. A várból csodálatos kilátás
nyílik a városra. Meglepõdve tapasztaltuk, hogy a tájház eresz csatornája fából 
készült, persze azért azt is láttuk, hogy fából nem szenvednek hiányt.

Este érkeztünk a szállásunkra, a Jagodic családi panzióba, ahol szeretettel, bõ-
séges vacsorával, és szlovén esttel vártak bennünket. Roptuk is a táncot rendesen.

Másnap reggel felébredve láttuk csak igazán, hogy milyen gyönyörû helyen va-
gyunk. Elvarázsolt bennünket a számunkra különös látvány, a zöld erdõk, mezõk
fölött a havas alpesi hegycsúcsok, vagyis a Júlia-Alpok. Szlovénia legmagasabb
pontja 2864 m. Reggeli után, irány a Postojnai cseppkõbarlang, a földalatti cso-
da. Idegenvezetõnknek köszönhetõen, már a buszon felkészültünk a látnivalók-
ra, illetve arra is, hogy az elsõ 5 kilométert barlangvasúttal kell megtennünk. 
A barlangban elénk tárult látvány szinte leírhatatlan, az évezredek alatt kialakult
cseppkõképzõdmények nagysága, alakja és színes kavalkádja. Láttuk a barlangi
vakgõtét (emberhal) is, amely Európában az egyetlen gerinces, amely kizárólag
barlangban él. Akár 100 évig is elél és több évig is kibírja élelem nélkül. Innen a
Predjamai kõfalba épített várhoz mentünk, majd következett a várva várt tenger-
part, Piran. Az itthoni májusi idõjárásban edzõdve, nem akartuk elhinni, de lehe-
tett fürödni a tengerben, amit egyes utastársaink meg is tettek. Itt ismerkedtünk
meg a szlovén sós csokival is. A csokiimádók nem csalódtak ebben az érdekes
ízvilágban.

Harmadik nap a vadregényes Bohinji-tóhoz utaztunk. A látvány lenyûgözõ volt,
rabul ejtett bennünket. Itt készült a csoportképünk is. 

Délután képeslap szépségû tájakon keresztül érkeztünk meg Bledbe, a Bledi-
tóhoz. A Bledi-szigetre, pletnával (helyi bárka), jutottunk át. Ezt némi késéssel tet-
tük meg a 2 órás felhõszakadás miatt. Tényleg igaz az Alpok idõjárására, hogy bár-
mikor leszakadhat az ég, és percekkel késõbb, szinte hõgutát lehet kapni, a hirte-
len meleg és a magas páratartalom miatt. A szigeten megkongattuk a harangot,
amely a legenda szerint szerencsét hoz. Volt, aki többször is megtette, hátha 
nagyobb szerencséje lesz. Szerintem már azzal szerencsénk volt, hogy közelrõl 
láthattuk ezt a csodálatos országot és ehhez nagy segítségünkre volt az idegenve-
zetõnk és a buszsofõrünk, akik nagyszerûen végezték a dolgukat. Megnéztük a 
bledi várat, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a tóra és a környezõ hegyekre.

Vasárnap reggel elbúcsúztunk a szállásadónktól és indultunk Ljubljanába, ahol
röpke 4 órát töltöttünk el. Megismerkedtünk a fõváros nevezetességeivel, a folyón
átívelõ hármas híddal, a piaccal, a várral, az ódon épületekkel, de nem maradha-
tott ki a gasztronómiai élvezet sem. A városnézés után, hazaindultunk. Elcsigázot-
tan, de élményekkel telve az esti órákban meg is érkeztünk Budapestre.

Csodálatos négy napot töltöttünk együtt. Jobban megismertük egymást, új 
barátságok születtek.  

Jövõre folytatjuk. Káplár Sándor
MVM DSZ elnökhelyettes

BEKÜLDÖTT FOTÓ

BEKÜLDÖTT FOTÓK
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Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügye-
kért és klímapolitikáért felelõs államtitkára ismertette, a Nemzeti Energia- és 
Klímaterv (NEKT) tervezetét, amelyet benyújtottak az Európai Bizottságnak. 
A végleges terv benyújtásának határideje december 31. 

Az államtitkár kifejtette, hogy az új energiastratégiában a fogyasztó számára ala-
csony rezsit, erõsödõ energiafüggetlenséget kívánnak biztosítani, valamint a meg-
növelt választási lehetõségeket mérés-okosítással és digitalizált ügyintézéssel. Az
ellátásbiztonság további erõsítése érdekében ösztönöznék a hatékonyabb energia-
felhasználást, növelnék a hazai megújuló energia és szénhidrogén források felhasz-
nálását. Mindezek mellett fontos az ország régiós áram- és gázpiaci integrációja,
de kiemelt feladat a 2020-2021. évi gázellátás megoldása is. Hangsúlyt fektetnek az
energiaszektor klímabarát átalakítására is. Példaként említette a közlekedés zöldí-
tését. Magyarország elkötelezett a nukleáris energia hasznosítás mellett, amely 
klímabarát villamosenergia forrást jelent – sorolta.

Kiemelte, hogy a nemzeti energia- és klímaterv tervezetben az unió célkitûzé-
seivel összhangban Magyarország vállalta, hogy 2030-ra legalább 40 százalékkal
csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest. A megújuló ener-
gia részarányát tekintve 2020-ra Magyarország 14,65 százalékot vállalt, 2030-ra 
pedig legalább a 20 százalékos részarányt tûzte ki célul. Jelenleg a villamosenergia-
termelés mintegy 60 százaléka szén-dioxid-kibocsátás mentesen történik, ennek
50 százalékát a paksi atomerõmû állítja elõ és 10 százalékát a megújuló energiák
teszik ki.”

Forrás: https://www.kormany.hu/

A májusban közzétett Nemzeti energia és  klímaterv tervezet honlapunkon a
www.vd.hu-n a fõoldalon található Tudásbázisban a szakmapolitikai doku-
mentumok között teljes terjedelmében tanulmányozható.

A TISZTA TISZTAA, OK, OKOS ÉS MEGFIZETHETÕOS ÉS MEGFIZETHETÕ
ENERENERGIA BIZTGIA BIZTOSÍTOSÍTÁSÁRA ÉPÜL ÁSÁRA ÉPÜL 

AZ ÚJ NEMZETI ENERAZ ÚJ NEMZETI ENERGIASGIASTRATRATÉGIATÉGIA

Kaderják Péter  kép: https://www.mnnsz.hu

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A MAGYAR NEMZETI ENERGIA- ÉS KLÍMATERV
(RÖVIDEN: NEKT) KIDOLGOZÁSÁRA?

- mert az Európai Bizottság javaslatára elkészült „Téli Energia Csomag” (Energy Winter
Package), ami a tagállamokra nézve, számos fontos javaslatot, elvárást fogalmaz meg 
(erre a Kormány a „TISZTA ENERGIA MINDEN EURÓPAINAK” c. nyilvános anyagában
is rámutat); 

- mert a nemzetállamok klíma- és energiapolitikai szabályozásának EU szintû összehan-
golása, hatékonyabbá teheti a nemzeti stratégiák és cselekvési tervek magvalósítását;

- mert a Párizsi Megállapodásban rögzített üvegházhatás mérséklésének legfontosabb cél-
ja (amit a közös érdekeket felismerõ országok, a világ szintjén is támogattak), a CO2
kibocsátás csökkentés biztosítása;

- mert a népeink közös a célja: a globális felmelegedés lassítása és a visszafordíthatatlan
károkat jelentõ klímaváltozás drasztikus hatásainak elkerülése!

Nem szokatlan, hogy a korábbi ígéretektõl eltérõen, most is kikerülte a 
kormányzat szakszervezetekkel folytatandó egyeztetéseket, megkezdte és várható-
an decemberig be is fejezi az integrált tervezést, melynek során vizsgálja az Energiaunió
dekarbonizációs-, energiahatékonyság-, energiabiztonság-, belsõ energiapiac-, kutatás, az 
innováció és a versenyképesség kérdéseit is.

A NEKT – a Makrogazdasági és a megvalósíthatóság határain belül – vizsgálja a terve-
zett intézkedések szakpolitikai, egészségügyi, környezeti, foglalkoztatási, oktatási készsé-
gekre gyakorolt és társadalmi hatását, beleértve az átmeneti aspektusokat is (a költségek
és az elért haszon, valamint a költséghatékonyság tekintetében) legalább a terv által fel-
ölelt idõszak utolsó évéig, beleértve a meglévõ szakpolitikákon és intézkedéseken
alapuló elõrejelzésekkel való összehasonlítást is. 

A 2019-ben benyújtandó végleges Nemzeti Energia- és Klímaterv, tartalmazni fogja az elõ-
zõekben leírtak hatásvizsgálatát is, ezért akár még sor kerülhet a hiányolt egyezteté-
sekre is, melynek célja lehet munkavállalókat érintõ problémák feltárása és an-
nak megoldását szolgáló intézkedések kimunkálása.

Téglás József
EVDSZ elnökhelyettes

A NEKT-konzultáció folyamata:

kép forrása: www.aspeera.it

https://ec.europa.eu
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ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉKENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉK
A következõ program:

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

Errõl szóltak a legutóbbi elõadások:

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

A zöld ideológia nemcsak, hogy nem tárja fel a környezet-
pusztítás okainak valóságos mélyszerkezetét, hanem inkább
elleplezni törekszik.
Migráció és klíma. Az éghajlatváltozás miatt lakhelyüket el-
hagyó emberek számára klímaútlevél bevezetését szorgalmaz-
ták a katowicei klímacsúcson az ENSZ szakértõi, akik szerint
2050-ig mintegy 143 millió ember kényszerülhet otthona el-
hagyására. Az éghajlati okokból útra kelõk a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátást
jegyzõ országokban telepedhetnének le, többek között Kínában és az USA-ban,
de Európában is.
A klímaváltozás hatása: soha nem látott
hajózási útvonalak. Évszázadokon keresz-
tül expedíciók indultak el, és tértek haza
eredménytelenül az Atlanti- és a Csendes-óce-
án közötti, Kanada északi szigetvilágán ke-
resztül vezetõ átjárót keresve. Manapság már
évente több mint száz hajó kel át a kiolvadó
átjárón. (Lásd a képet.) A hajózási cégeknek,

amelyek a világ árufor-
galmának 80 százalékát
bonyolítják le, hatalmas
költségcsökkenést jelen-
tene, ha az Északnyuga-
ti-átjáró végérvényesen
megnyílna a nagy teher-
hajók elõtt.

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

 Magyarország világviszonylatban számon tartott kedvezõ 
geotermikus adottságokkal rendelkezik.

 Az elsõdleges cél a hazai energiahordozók és ásványi 
nyersanyagok magyarországi kitermelése és hasznosítása, 
ezáltal az importfüggõség csökkentése.

 Termálfelhasználás számtalan ágán túl a zsinór teljesítményt biztosító geoter-
mikus alapú áram termelésnek is létjogosultsága van.

 Tudományos és üzleti alapon összevethetõ nagyságrendben geotermikus ala-
pú elektromos áram termelõ projekteket lehetne generálni.

 Kezdeti magas földtani kockázat kezelésére állami fúrási kockázati alap létre-
hozása javasolt. 

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:
Tel./Fax: 225-8780, 

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

Honlap: www.enpol2000.hu

– A szövetségünk által rendezett „Az
igazságos átmenetrõl az energiaipar-
ban a kelet-közép európai régióban”
címû nemzetközi konferenciánkon 
2017-ben Járosi Márton kri-
tizálta az uniós energia-
politikát, különösen a
villamosenergia-piac-
nak a klímapolitika alá
rendelését, a megújuló
energiatermelés lehetõ-
ségeinek túlértékelését.
Változott-e a helyzet 
azóta?
– Sajnos nem. A volun-
tarista uniós tervek vál-
tozatlanul irreálisak, ha
nem teljesülnek, akkor
nem csökkentik az elõ-
irányzatokat, hanem
növelik. A szén- és atom-
erõmûvek leállítása politikai indíttatású, nem piaci
alapú, erõltetett és mesterséges. A megújuló energia-
források terjedésével egyre nagyobb arányban szabá-
lyozhatatlan áram érkezik a piacra. A villamos energia
nem tárolható, ennek köszönhetõen a rövid távú ha-
tárköltség aránytalanul nagy hatással van a rendszer
mûködésére és a termék árára. A rövid távú határkölt-
ségre viszont a bankok nem adnak hitelt a túlzott meg-
térülési kockázat miatt, így a beruházások ellehetetle-
nülnek. Szükséges lenne egyfajta kapacitás piaci elem
beépítése az energetikai beruházások megtérülésé-
nek biztosítása érdekében. Az EU energiapolitikájá-
nak a tagországok szuverén energiapolitikáira kelle-
ne épülnie és nem fordítva. 

– Hogyan látja a villamosenergia-rend-
szer helyzetét?
– Hazánkban a villamos energetika fõ kérdé-
se ma a kapacitáshiány, jelenleg nem garan-

tált az ellátás biztonsága, ami szuvere-
nitásunkat is veszélyezteti. Kiszol-

gáltatottságunkat ma már elsõ-
sorban a villanyimport okozza.
Az ellátásbiztonság saját terme-
lõ kapacitásokkal, és import-

ból származó, de tárolható
energiahordozókkal, saját

tulajdonú erõmûvekkel
valósítható meg. Ebbõl

a szempontból az
atomerõmû üzem-

anyaga kvázi hazai-
nak tekinthetõ,

mert elvileg
több helyrõl be-
szerezhetõ, kis

helyen hosszú ideig tárolható. A gázfüggõség a jelen-
tõs hazai tárolókapacitás létrehozásával lecsökkent. A
legsérülékenyebb import energiahordozó a villany
maradt, amely nem tárolható és az importáló által leg-
könnyebben kikapcsolható. Az import egy látszólagos
kapacitás, amivel nem mi rendelkezünk. Ahhoz tény-
leges, általunk szabályozható erõmû kapacitás kell. Az
import rendelkezésre állását – egyéb szándékoktól
függetlenül – az importálók exportalapjai határozzák
meg. Erre azért sem lehet alapozni, mert az erõmû-
park elöregedése és a hagyományos erõmûépítés –
klímapolitikai szempontok miatti – elmaradása kö-
vetkeztében régiónkban már középtávon is kapacitás-
hiány alakul ki.

– Az új Nemzeti Energia Stratégia nyilvános-
ságra hozott tervezetében 3000-4000 MW telje-
sítményû naperõmû kapacitásokról esik szó.
Ez nem oldja meg a kapacitáshiányt?
– A hagyományos szabályozható és az idõjárásfüggõ
megújulós (nap, szél) erõmûvek beépített teljesítmé-
nye nem összeadható. Ugyanakkora teljesítményû
megújulós erõmûben csak ötödannyi villany termel-
hetõ, mint a hagyományosban, s nem akkor, amikor
szükség van rá. Az ellátásbiztonság követelménye
akkor teljesülne, ha minden ilyen „erõmûvel” egyi-
dejûleg mintegy négyszer akkora teljesítményû sza-
bályozható, ún. „hiányerõmû” is létesülne. Jól szem-
lélteti ezt a Pakson átadott 20,6 MW beépített kapa-
citású naperõmû, amely átlagosan évi 22,2 GWh vil-
lamos energia termelésére képes. Az errõl szóló új-
sághír szerint 8500 háztartás, azaz több mint 20 ez-
er ember villamosenergia-ellátását biztosítja. Egy
egyszerû osztással azonban kiderül, hogy 1078 h/év
lesz a „naperõmû” üzemideje, vagyis a 8760 órás év
12,3 %-ban üzemel. A 8500 lakás villanyellátását ösz-
szesen ennyi ideig biztosítja, de azt sem folyamato-
san. És a többi, 7000 órában honnan jön a villany? A
szabályozható hagyományos erõmûvekbõl csak ak-
kor, ha azok megépülnek. Vagyis az ellátásbizton-
sághoz a hazai forrásokra való támaszkodás nem nél-
külözhetõ. Virtuális erõmûvel (megtakarítással) és
naperõmûvekkel az ellátásbiztonság nem biztosít-
ható, csak tényleges, általunk üzemeltetett, szabá-
lyozható, erõmûvekkel, amelyek az idõjárástól füg-
getlenül, éjjel-nappal képesek villamos energia elõ-
állítására. Paks kettõ mellett, még annak üzembe he-
lyezése elõtt, szükséges lenne erõmûépítés; nem
mondhatunk le a hazai lignit hasznosításáról,
és/vagy a gázerõmûvek létesítésérõl.

JJáárroossii   MMáárrttoonn::   jjeelleennlleegg  nneemm  ggaarraannttáálltt   
aazz  áárraammeellllááttááss  bbiizzttoonnssáággaa

Északi-sarkkörön túli kõolaj- és
földgázbányászati tervek. Valószí-
nûleg 47 billió köbméter gáz várja a
kõolaj mellett, hogy felszínre hozzák,
Ez a Föld feltételezett készleteinek 24
százaléka.
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Nemzetközi munkajogi konferenciát
szervezett a BDSZ a munkaidõ szabá-
lyozás bolgár, magyarországi, szlovák ta-
pasztalatairól, ellentmondásairól 2019.
április 8-án, Budapesten.
Elõadást tartott a témakörben Kordás
László MASZSZ elnök, dr. Szilágyi József
EVDSZ elnök, dr. Kornelia Alexieava
PODKREPA munkajogász, dr. Monika
Benedekova (OZ KOVO alelnök), vala-
mint dr. Bajusz Gergely és dr. Demeter
Andrea. Meghívásunkat elfogadta és
rész vett a rendezvényen Vladimir
Topalov elnök (PODKREPA) bolgár és
szlovák (OZ KOVO, KOZ IOZ) szakszer-
vezeti kollégák is.

Az elõadások témái:
1. Nyitóelõadás: A munkaidõ szabályo-
zás magyarországi tapasztalatai, el-
lentmondásai a Munka törvényköny-

ve módosítása után. Elõadó: Kordás
László MASZSZ elnök.
2. A munkaidõ és pihenõidõ szabályozá-
sa a Villamosenergia-ipari Ágazati Kol-
lektív Szerzõdés alapján. Elõadó: dr. Szil-
ágyi József LIGA társelnök, EVDSZ elnök.

3. A bolgár munkaidõre vonatkozó jo-
gi normák, irányelvek bemutatása.
Elõadók: dr. Kornelia Alexieva jogász,
ügyvéd, PODKREPA Bolgár Bányász
Szakszervezet.
4. Szlovákiai tapasztalatok bemutatá-

sa. Elõadó: JUDr. Monika Benedeková
OZ KOVO alelnök. 
5. A munkaidõ szabályozás jogi prob-
lémái Magyarországon. Elõadók: dr.
Bajusz Gergely és dr. Demeter Andrea
BDSZ ügyvédek

Nemzetközi munkajogi konferencia a munkaidõszabályozás tapasztalatairól

Az EVDSZ közel tízezres tagsága él
és dolgozik országszerte a villamos-
energia-iparban. 25 Tagszakszer-
vezetünk Elnöke, Vezetõ Testületei,
a Szakszervezeti Bizalmik minden
igyekezetükkel a tagsági érdekek
megjelenítésén és érdekeinek érvé-
nyesülésén dolgoznak. Minden
szervezetben egyre nagyobb kihí-
vás a tagmegtartás, tagtoborzás, a
változó gazdasági körülmények kö-
zött pedig a legnehezebb feladat az
érdekérvényesítés. 

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

Más-más szervezet, több-kevesebb taggal,
más-más munkakörülmények között. 
Ismerjük meg egymást!

Tagszervezeteinket bemutató soro-
zatunk tizennegyedik állomása a
Tiszavíz Vízerõmû Kft. Munkavál-
lalóinak Szakszervezete

Varga Zoltán invitálására az EVDSZ
elnökével együtt érkeztünk a Tiszavíz
Vízerõmû Kft. kiskörei telephelyére,
ahol egy Bizalmi Testületi Ülés kereté-
ben ismerhettük meg tagszervezetünk
tisztségviselõit és kaptunk tájékoztatást
a szakszervezet mûködésérõl, valamint
dr. Szilágyi József mondta el gondolatait
az EVDSZ érdekvédelmi tevékenységé-
nek aktualitásairól, Tóth Andrea pedig
a szakszervezeti információk, tájékozó-
dás lehetõségeirõl, tagkártya szolgáltatá-
sokról beszélt a jelenlévõknek.

A Tiszavíz Vízerõmû Energetikai Kft.-t
1996. augusztusában alapították. Fõ te-
vékenysége a villamosenergia-termelés,
amelyet két telephelyen, Kiskörén 4,
Tiszalökön 3 blokkal, 98 fõs alkalmazot-
ti létszámmal végez. A cég tulajdonosa
100%-ban a Magyar Állam (a tulajdono-
si jogokat az MNV Zrt. gyakorolja). Az
Üzemi Tanács munkájában is részt vesz
szakszervezetünk több tisztségviselõje.
A Tiszavíz Vízerõmû Energetikai Kft.
98 fõ munkavállalójának több, mint 
76 %-a szakszervezeti tag.

A Tiszavíz Vízerõmû Kft. Munkaválla-
lóinak Szakszervezete 1997-ben alakult
43 alapító taggal. Alapszabályunkat is
igyekszünk folyamatosan aktualizálni,
legutóbb 2016-ban tettük ezt meg. Taglét-
számunk a két telephelyen közel azonos.
Szakszervezetünk Bizalmi Testülete az 
Elnök, Elnökhelyettes, Gazdasági Vezetõ
mellett telephelyenként 3 bizalmiból
(üzemvitel, üzemfenntartás, ügyvitel) és

1-1 fõbizalmiból áll, aki a telephely tagsá-
gának képviselõje, és aki betölthet bizal-
mi tisztséget is. Az elnöki feladatokat
2013-tól Varga Zoltán látja el, aki 2016.
márciusától nem a cég alkalmazottjaként
végzi munkáját, ami az érdekvédelemben
elõny és hátrány egyaránt.

Bihari Tibor elnökhelyettes 2016–tól,
Aranyosné Boross Enikõ gazdasági veze-
tõ 2018-tól tevékenykedik munkahelyi
feladatai mellett a szakszervezetben. 
A TVMSZ-nek nincs szakszervezeti iro-
dája, minden tisztségviselõt a munkahe-
lyén kereshetnek fel a tagok szakszerve-
zeti ügyekben is. A Testület egy évben
kétszer, de a feladatoktól függõen több-
ször is ülésezik. A szakszervezet munká-
ját az Ellenõrzõ Bizottság felügyeli, ame-
ly egy elnökbõl és két tagból áll, valamint
egy pénztárellenõr is részt vesz az opera-
tív feladatok végrehajtásában.

A szociális juttatások körét a 2018-as
törvényi és jogszabályi változások 

igencsak megnyirbálták a Tiszavíznél
is, az átalakítással többé-kevésbé sike-
rült megõrizni a juttatási színvonalat,
de szükség van még további egyezteté-
sekre ebben a témakörben. 2012-ben
került legutóbb aktualizálásra a helyi
Kollektív Szerzõdés, amelyet 2017-ben
kiegészítettünk az öregségi nyugdíjkor-
határ elõtti közvetlen idõszakra vonat-
kozó munkavégzés alóli felmentés sza-
bályozásával. Tervezzük a KSZ felülvizs-
gálatát az ágazati KSZ tükrében. Évente
bérmegállapodást kötünk, amelyben
igyekszünk képviselni a tagjaink által
megfogalmazott elvárásokat.

Ugyan magas a szervezettségünk, de
szeretnénk telephelyeinken további
munkavállalókat is tagjaink között üd-
vözölni, érdekképviseletükben részt
venni, hisz valljuk mi is az EVDSZ szlo-
genjének üzenetét: 
EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!

-TAT-

Köztünk szólva…
Tagszakszervezeti irodák mûködése a mindennapokban

Bemutatkozik a Tiszavíz Vízerõmû Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete
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2019. május 9-én megrendezésre került az MVM elnök-
vezérigazgatói Érdekképviseleti Fóruma

A rendezvényt Gál Rezsõ MVM TSZSZ elnök, mint a
nap moderátora nyitotta meg. Bevezetõjében – többek
között – elmondta, hogy elõzetesen több mint negyven
kérdés került írásban átadásra. Ezt követõen felkérte az
MVM Zrt. elnök-vezérigazgatóját tájékoztatójának meg-
tartására.

Kóbor György elnök-vezérigazgató úr részletes tájé-
koztatást adott az MVM társaságcsoport 2018. évi ered-
ményeirõl és a 2019. évben elõttünk álló kihívásokról.
Ezen belül a közép- és rövid tá-
vú tervek, a tevékenységek át-
szervezése, az MVM-NKM kap-
csolatrendszerének fejlõdése,
várható beolvadások, fúziók ke-
rültek napirendre. Ismertetésre
kerültek a kiemelt projektek és
az azokkal kapcsolatos elvárá-
sok.

A tájékoztató után „pódium-
beszélgetésre” került sor.

Ennek keretén belül a Gál 
Rezsõ – tematizált formában – a
beküldött kérdések alapján kér-
dezte mind Kóbor György el-
nök-vezérigazgató urat, mind
Fluck Benedek humánerõforrás
vezérigazgató-helyettes urat.

A kérdések részben az elõadáson elhangzott témák-
kal voltak kapcsolatban, részben azt kiegészítve a HR 
terület aktuális kérdéseit érintették (TÉRKÕ, HAY 
besorolás, stb.)

Lehetõség volt a résztvevõk számára helyben is kér-
dezni. Két óra intenzív párbeszéd nem
volt elegendõ valamennyi kérdés rész-
letes megbeszélésére, ezért várhatóan
a közeljövõben helyi fórumok meg-
szervezésére kerül sor.

- mvmtszsz - 

Újabb csoport
csatlakozott

a PADOSZ-hoz
A Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Zrt.
(NÜSZ) munka-
vállalói ez év
márciusában ke-
resték meg a 
PADOSZ vezeté-
sét, hogy van-e 
lehetõségük a szakszervezethez csatlakozni.

A kérést elsõként a Közös Szakszervezeti
Bizottság (KSZB) vitatta meg, és úgy döntött,
hogy támogatja a csatlakozási szándékot.

Ezt követõen felgyorsultak az események,
április elejére 50 fõ munkavállaló töltötte ki
a belépési nyilatkozatát.

Április 3-án a szakszervezeti kollektíva tag-
gyûlést tartott, ahol a tagok több mint 2/3-a
megjelent, és megválasztotta fõbizalmiját,
Pásztor Bélát és helyettesét Jakab Andrásnét.

Pásztor Béla a soron következõ Közös 
Bizalmi Testület ülésen válhat — megválasztá-
sa esetén — a KSZB tagjává.

Április 16-án került sor a NÜSZ vezérigaz-
gatójával és vezetõ társaival történõ találkozó-
ra. A konzultáción a vezérigazgató tudomásul
vette a PADOSZ szerepvállalását a vállalaton
belül, s egyben visszacsatolta azt a szakszer-
vezeti igényt, hogy az együttmûködésrõl 
kezdõdjenek el a tárgyalások.

Szakszervezetünk ezzel komoly kihívás elé
néz. A tagsági körbõl megfogalmazott
igényeknek a legjobb tudása és nem utolsó
sorban a tagok részérõl történõ kiállással
szinkronban kell megfelelnie. B. I.

A szolidaritás, az összefogás a legfontosabb
eszköz a munkáltatóval szemben. A Szakszer-
vezet hivatott a munkavállalók érdekeit 
képviselni!

Szerencsés az, aki jól érzi magát a saját bõ-
rében, akinek nincs megélhetési problémája,
van munkahelye, erkölcsi, anyagi megbecsü-
lésben részesül. Úgy is lehet mondani, hogy
mindenkinek ez lenne az óhajtott vágya. 

Sajnos a gyakorlati életben teljesen más a
helyzet. Kiszolgáltatottság, létbizonytalanság.
Végezd a munkád! Hallgass, ha jót akarsz! Ha
elégedetlen vagy, ha véleményednek hangot

adsz, könnyen az utcára kerülhetsz! Kiszer-
vezés, átszervezés. Félelem, hogy Te ilyen eset-
ben hova kerülsz? Törõdj bele a sorsodba, ak-
kor talán nem kerülsz bajba. Ha bajban va-
gyok, ha igazságtalanság ér, ki segít? Kihez
fordulhatok? Az utóbbi idõben egyre több he-
lyen a munkavállalók és munkáltatók között
konfliktus helyzet alakult ki! Béremelési és
egyéb munkahelyi problémák miatt. Párbe-
széd hiány esetében megoldás lehet a demonst-
ráció, végsõ esetben a sztrájk! A siker záloga a
munkavállalók érdekeinek képviselõje a Szak-
szervezet. A szolidaritás, az összefogás a leg-
fontosabb eszköz a munkáltatóval szemben.
A Szakszervezet hivatott a munkavállalók 
érdekeit képviselni! 

Egyre több helyen sikerrel végzõdnek a
munkavállalók követelései. Mennyivel egysze-
rûbb lenne, ha a munkáltató, tulajdonos figye-
lembe venné a munkavállalók véleményét,
meghallgatná õket. Ha a felmerült problémák-
ra, közösen keresnék a megoldást. 

Nem lehet egyetérteni azon vezetõi 

véleménnyel, hogy a Szakszervezet nem part-
ner! A munkafolyamatokba, irányításba az
érdekképviselet nem kíván beleszólni. Ameny-
nyiben a munkavállalókat érintõ problémák
adódnak, akkor abban az esetben szót emel.
Ilyenkor a munkáltató partnerként kell, hogy
tekintse a Szakszervezetet. Mellõzve a külön-
bözõ negatív megjegyzéseket, mivel azok nem
oldják meg a problémákat. 

Valamennyien tudjuk, ott ahol munkahe-
lyi béke biztosítva van, ott a munkavállalók jól
érzik magukat. A termelési eredmény is az
elvárásnak megfelelõen alakul. 

Milyen jó lenne, nyugodt körülmények kö-
zött dolgozni ember számba venni a munka-
vállalókat! Ha a Munka-törvénykönyv módo-
sítás következtében egyértelmûen biztosítva
lenne a munkavállalók jogai. Bízzunk a jövõ-
ben, az egyetértésben, hogy elkerüljük a
konfliktus-helyzeteteket.     

Majoros János
PADOSZ 
Nyugdíjas Tagozat 
vezetõ

GGoonnddoollaattookk,,   vvéélleemméénnyyeekk  ……
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BEKÜLDÖTT FOTÓK
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Több mint negyven éve kezdett dolgozni a 
Paksi Atomerõmûben, és már a kezdetektõl el-
hivatott munkavállalói képviselõ lett. 
Weisz Mátyás a nyugdíjba vonulásával sem sza-
kítja meg kapcsolatát a PADOSZ-szal, csupán
annyit változtat, hogy az aktív tagok sorából 
átlép a nyugdíjas tagozat körébe.

– Mondhatni, hogy a tavaszt a nyugdíjas élet 
kóstolgatásával kezdted, hisz utoljára február
végén dolgoztál, és június végéig „sétálón” vagy.
Miként telnek napjaid, a szíved visszahúz 
PADOSZ-irodába?

– Alkalmanként „belátogatok”, de itthonról is segí-
tek, amiben tudok. Rendszeresen ugyan nem járok 
vissza, de van még néhány olyan ügy, ami miatt beme-
gyek. Szívesen teszem. Itthon igyekszem az eddig fél-
retett dolgaimat elvégezni, befejezni. Már egy ideje
tervezgettem a nagyobb tennivalóknál, hogy majd, ha
nyugdíjas leszek, sorra kerülnek. Sok a segíteni való a
gyerekeinknél is, mint házépítés, költözés, és egyelõ-
re csak én számolhatok a nyugdíjas idõvel, feleségem
még dolgozik. Három felnõtt gyermekünk és öt uno-
kánk van. Budapesten élnek, de Pakson is nagyon 
szeretnek lenni. Szinte minden hétvégén jön valame-
lyikük a kis családjával.

– Miként alakult atomerõmûves pályád?
– Helyi lévén, figyelemmel kísértem az építkezést,

és úgy választottam középiskolát, hogy utána majd az
atomerõmûben dolgozhassak. Amikor megkaptam a
mûszerész bizonyítványomat, még nem volt felvétel
a Paksi Atomerõmû Vállalathoz, ezért a konzervgyár-
ban kezdtem. Két év múlva, 1978. október 2-án vettek
fel az erõmûbe, az akkor alakuló Folyamatirányítási
Osztályra (FIO). A több mint negyvenéves munkavi-
szonyomból 25 évig dolgoztam ugyanazon a helyen,
ahol csoportvezetõ, majd mûvezetõ is voltam. Ahogy
beléptem az erõmûbe, tagja lettem a szakszervezet-
nek. Azóta folyamatosan részt vettem a szakszerveze-
ti életben, különbözõ tisztségekben dolgoztam. Az 
érdekképviseleti munkából több területen is kivet-
tem a részem. Nemcsak szakszervezeti tisztségviselõ
voltam, hanem az Üzemi Tanácsnak tagja és elnöke is.
A munkavédelmi képviselõi feladatot több cikluson
keresztül végeztem.  A szakszervezeti munka tekinte-
tében iparági szinten is egyre több feladatot kaptam,
bekerültem az akkori EVDSZ életébe is. Mondhatom,
mire elnökhelyettes lettem, nagyon aktív szakszerve-
zeti háttérrel rendelkeztem. 2003-ban választottak
meg a PADOSZ elnökhelyettesének, és nyugdíjba 
vonulásomig dolgoztam ebben a tisztségben.

– Elnökhelyettesként mire terjedt ki a feladat-
köröd?

– A helyi munkamegosztás alapján elsõsorban a
tagszervezés, a megmozdulások, demonstrációk, a
sportesemények, a közösségi események szervezé-
se és az információterjesztés volt a feladatom, ezen
belül a Mi újság a PADOSZ-nál címû lap szerkeszté-
se is. Mindemellett a mai napig vezetõje vagyok a
PADOSZ - Kékvirág Alapítványnak, amely a nehéz
helyzetbe került szakszervezeti tagok segítésére ala-
kult. Az alapítvány neve azért „Kékvirág”, mert egy
kék színû virág a PADOSZ jelképe, és a kék a szoli-
daritás színe. Az elnöki posztomat az év befejezté-
vel igyekszem átadni.

– Miként tekintesz vissza az elnökhelyettesi idõ-
szakra?

– Természetesen váltották egymást a hullámhegyek
és a hullámvölgyek. Hosszú idõ volt, pontosan 16 év.
Négy cikluson át végeztem az elnökhelyettesi felada-
tot, 2003. februártól 2019. februárjáig. Jó érzéssel tölt
el, hogy nagy sikereket értünk el a különbözõ megál-
lapodásokkal. A tagság nagy létszáma, a közösség ér-
dekeinek képviselete, a szakszervezeti élet 

mozgalmassága hozzájárult ahhoz, hogy egy eseménydús
idõszakra és jó közösségre lehessen visszaemlékezni.     

– Ez a 16 év azt igazolja vissza, hogy a tagság elé-
gedett volt a munkáddal.

– Már korábban is felmerült, hogy jelölnének. Nem vál-
laltam, mert tudtam jobb javaslatot tenni. Nagyon jól
éreztem magam a szakmai munkahelyemen, a kollégáim
körében, szerettem a munkámat. Amikor aztán a szak-
szervezet egyik meghatározó egyénisége, Szigeti József
nyugdíjba vonult, és megkerestek, elvállaltam.

– Szakmai munkáddal és közösségi tevékenysé-
geddel is kiérdemelted a kollektíva elismerését,
kitüntetéseid ezt bizonyítják.

– 2000-ben Céggyûrû kitüntetésben részesültem.
Ennek fényét az emeli, hogy munkatársaim javaslata
alapján nyertem el. A szakszervezettõl is magas elisme-
rést kaptam, VD aranygyûrûvel díjazták a munkám.

– Milyen volt a szakszervezettõl való elbúcsúzá-
sod?

– Én is mondtam és kollégáim is hangsúlyozták,
hogy szó nincs búcsúzásról, búcsúztatásról, hiszen
nem válok meg a PADOSZ-tól. Jelezték felém, hogy
valamilyen szinten a továbbiakban is szükség van a
munkámra. Magam is úgy gondoltam, hogy amiben
tudok, segítek, hiszen bõven van tapasztalatom, amit
szívesen átadok. A nyugdíjazás apropójából egy jó
hangulatú beszélgetést folytattunk. Nagyon sok szé-
pet hallottam a kollégáktól, igazán kedvesek voltak.
Fényképek tömegével idéztük fel az elmúlt idõszakot.

– Útravalónak mit üzensz az utódoknak, az erõ-
mû munkavállalóinak?

– Most éppen egy olyan idõszakot élünk, amikor a
munkavállalók egyre inkább megértik, hogy miért
van szükség a szakszervezetre. A munkaadók szövet-
ségekbe tömörülve, egységesen lépnek fel a munka-
bérek és más fontos témák tekintetében. Az összefo-
gást a munkavállalóknak is meg kell tenni annak érde-
kében, hogy a megélhetést segítõ körülményeik – a
bérek és béren kívüli juttatások, a munkavédelemi
szabályok és azok ellenõrzése – kedvezõen alakulja-
nak. Csak erõs szakszervezeti konföderációk tudják 
elérni, hogy a mindenkori kormány is odafigyeljen 
erre. Úgy gondolom, a mi szakszervezetünk ezt min-
dig következetesen támogatta és képviselte. Nem
hagytuk magunkat eltéríteni üres egyezségek ígéreté-
vel. Azt kívánom, hogy a szakszervezeti tagság és jövõ-
beni vezetõik se kényszerüljenek ennek feladására.

Lovásziné Anna

Amtmann Jenõné Éva – a PADOSZ -nál volt kolléganõnk – 67 éves korában, méltósággal viselt, 
hosszantartó betegségben elhunyt.
A család fájdalmában, mint barátok, mint kollégák, mint jó ismerõsök osztozunk, együtt érzünk.

Évike a PADOSZ-nak ikonikus személyisége volt. A szakszervezet munkájából több évtizeden keresztül 
kivette részét egészen a jól megérdemelt nyugdíjazásig. Személyiségébõl fakadó derûje, együttérzõ képes-
sége, segíteni akarása meghatározta tevékenységét, s az tiszteletet és megbecsülést szült környezetében. 
Munkáját az EVDSZ 2008-ban aranygyûrûvel ismerte el, szervezetünktõl az idén vehette át az „Öt Évtize-
des Szakszervezeti Tagságot” elismerõ kitüntetést. 
Emlékét megõrizzük, életútját, a családjához, a barátaihoz, a kollégáihoz fûzõdõ, a szûkebb és tágabb 
környezetével kialakított kapcsolatát példaként állítjuk magunk elé. 

Évike, nyugodj békében!

Weisz Mátyás nyugdíjban is szakszervezeti vonalon
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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.  

Június

Július

Augusztus

csütörtök

13

11

8

Praktiker Kft.

péntek

14

12

9

szombat

15

13

10

vasárnap

16

14

11

Felelõsségbiztosítás
és jogi képviselet

minden
szakszervezeti 

tagunknak

Regisztrálj és igényeld az Ampego Üzemanyagkártyát!
Az üzemanyagárak megint emelkedtek, de Te is tankolhatsz
minõségi üzemanyagot, kedvezményes áron országszerte
200+ töltõállomáson, ráadásul az autópályákon is fix kedvez-
ménnyel. Mivel az EVDSZ Tagkártya egyben EDC kártya is,
ezért egy regisztráció után az EVDSZ tagok térítésmentesen
juthatnak AmpeGo üzemanyagkártyához. Ez a kártya bárme-
lyik Shell vagy Shell partner töltõállomáson fix kedvezményes
árat biztosít, a prémium üzemanyagokra is.
A kártyához jár egy egész Európára kiterjedõ gépjár-
mû-asszisztencia szolgáltatás, díjmentes autósegély-
szolgálattal és baleset-biztosítással. Shell asszisz-
tencia, gépjármûmentés: baleset, meghibásodás, 

elveszett indítókulcs. Útiokmány,
útipoggyász, baleset, egészség-
ügyi segítségnyújtás.
Bõvebb információt az üzemanyagkártyáról itt találsz:
https://www.ampego.com/ampego-uzemanyagkartya/
A kártyarendeléshez nem kell mást tenned, mint a tájékoz-
tató oldalon található bejelentkezés gombra kattintva a re-
gisztrációt választani (https://www.ampego.com/regis-
terpak/), majd a magánszemély opciót választva az EDC
kártyával rendelkezem lehetõségre kattintva megadni az
adataid.
Bõvebb információért, további kedvezményes lehetõsége-
kért keresd fel a www.ampego.com oldalunkat!

KEDKEDVEZMÉNYES ÁRVEZMÉNYES ÁRON TON TANKANKOLHAOLHATSZ ORSZÁGSZERTSZ ORSZÁGSZERTE 200+ SHELL TE 200+ SHELL 
ÉS SHELL PÉS SHELL PARARTNER TTNER TÖLÖLTÕÁLLTÕÁLLOMÁSON FIX KEDOMÁSON FIX KEDVEZMÉNNYEL!VEZMÉNNYEL!
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A verseny egyre népszerûbb Európában és Magyaror-
szágon is, amit az is bizonyít, hogy kevesebb, mint fél
óra alatt annyian jelentkeztek, hogy le is zárták a ne-
vezést. A szerencse mellénk szegõdött, így ismét ott
lehettünk a versenyen. A táv 221 km, amit futva kell
megtenni.

A szervezést és a megvalósítást most is az MVM NET
Zrt. Üzemi Tanácsa vállalta fel. Támogatott bennünket
az MVM NET Zrt. és az MVM Magyar Villamos Mûvek
Dolgozóinak Szakszervezete.

A csapat megújult, több új tag is került a futóink kö-
zé. A felkészülés egyénileg történt, de természetesen
tanácsokkal segítették egymást a kollégák. Megfelelõ
felkészülésnek köszönhetõen, nagyszerû idõt futot-
tunk, függetlenül a mostoha idõjárási körülmények-
tõl.

Sajnálatos módon, a verseny elõestéjén, pénteken
a balatonfüredi „tésztaparti” a részünkrõl elmaradt,
mert lehetetlen volt kivárni a hosszú sort, hogy ver-
senyzõink hozzájussanak az ételhez. Ezen a rendezõk-
nek még javítaniuk kell. Versenyzõink ettõl függetle-
nül nem maradtak tészta nélkül, hiszen kiváló szaká-
csaink megoldották ezt a problémát is, a szálláson el-
készítették a saját tésztapartinkat, mégpedig milánói
makaróni formájában. Csak halkan jegyzem meg,
hogy még másnapra is maradt bõséggel.

Start!
A rajt új helyszínen, Balatonfüreden az Annagora

Aquaparknál volt. Versenyzõink ott kezdték meg a
versenyt és ott is fejezték be. 2019. 05. 11-én 12.45 óra-
kor indultunk. A közös rajtra megérkezett a Vezér-
igazgató úr is, ezzel is erõt adva a csapatnak a nagy fel-
adat teljesítéséhez.

A csapat tagjai (futók, kiszolgálók):
Csicsely Péter, Góczáné Somodi Krisztina, Göllner

Tamás, Káplár Sándor, Katona Péter, Lapis Zoltán, Mé-
hes Zoltán, Mester Richárd, Nádi Bendegúz, Nagy Do-
rottya, Návay Zsolt, Nestor Andrea, Pataki Csaba,
Sarkadi-Nagy Dóra, Szabó Zsolt, Szijjártó Krisztián.

A futóink most is kitettek magukért. A délutáni in-
dulásnak köszönhetõen, kellemes idõben indultunk,
akkor még az idõjárásra sem lehetett panaszunk. Örül-
tünk az idõjárás elõrejelzésnek is, hiszen vasárnap dél-
utánra jelezték a vihart. Gondoltuk, hogy ez nagysze-
rû, hiszen mi addigra már úgy is befutunk. Sajnos az
elõrejelzés tévesnek bizonyult, mert szombat este 9
óra körül leszakadt az ég, szakadó esõben, viharban
kellett teljesíteni a távot. Ekkor mutatkozott meg iga-
zán a csapatszellem, az egy mindenkiért, mindenki

egyért. Valójában, ha egyéni futás lett volna, ki sem
szálltak volna futóink az autóból a váltópontoknál, így
viszont a csapatért megtették annak tudatában is,
hogy perceken belül bõrig ázva kell teljesíteniük a tá-
vot. Azt elhihetitek, hogy kilométereken át futni sza-
kadó esõben nem leányálom, az esõ pedig csak pirka-
datkor csendesült.

Fontos eleme volt ennek a három napnak a háttér-
támogatás. A bázisról a modern kommunikációs tech-
nológiának köszönhetõen az interneten is nyomon
követhettük a futóink helyzetét, ami nagy segítséget
jelentett a váltások megszervezésében. Nagyszerû so-
fõrjeink is állták a sarat. Az ellátás is remek és zökke-
nõmentes volt, így a futóknak „csak” a futásra kellett
koncentrálniuk. Örömteli volt látni az igazi csapat-
szellemet. Itt is teljesült az EVDSZ szlogenje: „Együtt
erõsebbek vagyunk”. Folyamatosan segítettük, ösztö-
nöztük egymást. 

2019. 05. 12-én 11 óra 16 perckor érkeztünk célba,
a befutónk Návay Zsolt volt. Az utolsó métereken, csat-
lakoztunk hozzá, közösen szakítottuk át a képzeletbe-
li célszalagot. Ismét sikerült! 

Zárásként egy finom ebéd elfogyasztása közben be-
széltük át a történéseket. Hosszú volt, nehéz volt, de
megérte végigcsinálni. 

Gratuláció és köszönet a csapatnak. Ismét öregbí-
tettétek az MVM NET hírnevét!

Egy nemes gesztusként, a „csippantós” óra kaució-
ját jótékony célra ajánlottuk fel. 

Találkozzunk jövõre ugyanitt!
Káplár Sándor 

MVM NET ÜT elnök
MVM DSZ elnökhelyettes

A VITSPORT Alapítvány szervezésében, kellemes kö-
rülmények között, Mezõkövesden került megrende-
zésre a jubileumi, 50. Villamosenergia-ipari Sakk Ta-
lálkozó.

A rendezõk jól sikerült kiegészítõ programokkal
igyekeztek emlékezetessé tenni a jubileumot: szombat
délután idegenvezetõ által kalauzolt egri városnézés
szerepelt a programban, majd az esti finom vacsora
után a környék boraival kerültek közelebbi ismeret-
ségbe a résztvevõk.

Sajnos, a versenyzõk száma jelentõsen elmaradt a
megszokottól, a korábbi
években állandó résztvevõ-
nek számító társaságok kö-
zül ezúttal hiányzott az MVM
Zrt., a Pannonpower Zrt. és a
MEKH csapata.

A 43 sakkozóval, sakkozni
szeretõ sportolóval megren-
dezett találkozón a korábbi 3
egyéni gyõztest is felvonulta-
tó MVM-Paksi Atomerõmû
Zrt. dominált.

A versenyszabályzat sze-
rint megrendezett 4 verseny
közül hármat is megnyertek, csak az amatõr csapatok
versengésének elsõ helyét engedték át a Schneider-
OVIT vegyescsapatnak.

Eredmények:
Egyéni, minõsített: 
1 Straubinger Dániel (MVM-Paksi Atomerõmû Zrt.)
2. Benedeczky Lehel (MVM-Paksi Atomerõmû Zrt.)
3. Zöldi Zoltán (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.)

Egyéni, amatõr:
1. Nagy Lajos (MVM-Paksi Atomerõmû Zrt.)
2. Bak Tamás (MVM-Vértesi Erõmû Zrt.)
3. Major Norbert (E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.)
Csapat, minõsített:
1. MVM-Paksi Atomerõmû Zrt. I.
2. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. I.
3. MVM-Vértesi Erõmû Zrt.

Csapat, amatõr:
1. Schneider-Electric – MVM-OVIT Zrt. vegyes
2. MVM-Paksi Atomerõmû Zrt. II.
3. Budapesti Erõmû Zrt.

Tábladíjasok:
Minõsített kategória:
1. tábla: Straubinger Dániel 
2. tábla: Egri László
3. tábla: Tóth Gergely (MVM-Paksi Atomerõmû Zrt.)
4. tábla: Berta Tibor (MVM-Paksi Atomerõmû Zrt.)
Amatõr kategória:
1. tábla: Nagy Lajos 
2. tábla: Mészáros János (Schneider-Electric)
3. tábla: Major Norbert
4. tábla: Németh Lajos (MVM-Vértesi Erõmû Zrt.)

A legsportosabb társaságok vándorkupáit idén a
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. és a Budapesti Erõ-
mû Zrt. csapatai vehették át.

Összeállította: Berta Tibor, a Sportági Bizottság elnöke

A XIII. ULTRABALATON mottója: a CSAPAT!
Az MVM NET Zrt. csapata az „Ultra NET” ötödik alkalommal is teljesítette az Ultrabalatont!

A CSAPAT!

Történelmi találkozó a sakkozóknál!
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A résztvevõk elhelyezése a Széchenyi István Egyetem
kollégiumában (Multifunkcionális Épület) történt,
ami nagyon jó ár-érték arányú helyszínnek bizonyult
a visszajelzések alapján. A versenyzõk köre 10 fõ kísé-
rõvel egészült ki, ami némileg csökkent a tavalyi évhez
képest, szemben a versenyzõi létszámmal, ami öröm-
teli növekedést mutatott – mondta el Popp Szilárd, a
Szervezõ Bizottság, illetve a Sportági Bizottság tagja.

– A verseny - a költségcsökkentési céllal kipróbált
egy éjszakás lebonyolítás miatt - idén szombaton dél-

elõtt kezdõdött és vasárnap délben ért véget. A két
helyszínen (Marcal Tenisz Centrum és Golden Ball
Club) rendelkezésre álló 3-3 pálya miatt a rövidített
hétvégébe a 144 lejátszott mérkõzésen felül a Torna
Bajnoka küzdelmei is belefértek (6 lejátszott mérkõ-
zéssel) – adott tájékoztatást Markó György, a Sportági
Bizottság tagja.

– Nagy örömömre szolgált a 90 fõs népes verseny-
zõi létszám, valamint a 10 fõ kísérõvel kiegészülve 100
fõs összlétszám, ami az egyre növekvõ érdeklõdést

mutatja a sportág irányában.
Jó volt látni, hogy az idõsebb,
tapasztalt korosztály is képvi-
selte magát, csakúgy, mint a
legfiatalabbak. Sportszakmai
szempontból a H (hölgy) ka-
tegória 17 fõre bõvült mezõ-
nye és az „X” kategória („nem
amatõrök”) létszámának nö-
vekedése tovább emelte a Ta-
lálkozó értékét! – hangsúlyoz-
ta Popp Szilárd, a Találkozó fõ-
rendezõje és a Sportági Bi-
zottság elnöke.

A Találkozó elsõ napjának
estéjén immár hetedik alka-
lommal ülésezett a Fallabda
Sportági Értekezlet, ahol
konstruktív légkörben tár-
gyaltuk meg az aktuálisan fel-
merült kérdéseket, javaslato-
kat. Összességében megálla-

píthatjuk, hogy a Szervezõ Bizottság eredményes
munkát végzett, kiemelten figyeltek a VITSPORT által
kitûzött célok és keretek betartására, és Gyõr egy jó
hangulatú Találkozóval debütált. – adott tájékoztatást
Jánosi Ferenc, a Sportági Bizottság tagja.

Már alig várjuk, hogy 2020-ban újra találkozzunk az
NKM Társaságcsoport rendezésében sorra kerülõ
Csongrád megyei versenyen!

A versenykategóriák gyõztesei:

„H” kategória Májer-Mezõ Mária MAVIR ZRt.
„H40” kategória Szilágyi Adél E.ON Észak
„M” kategória Szalay Tamás E.ON Észak
„M30” kategória Markó György MVM OVIT Zrt.
„M40” kategória Szemes Pál NKM Társaság-

csoport
„M50” kategória Albert Zoltán E.ON Észak
„X” kategória Kohlrusz Balázs NKM Társaság-

csoport
A „Torna Bajnoka” Jánosi Ferenc MAVIR ZRt.

A csapatverseny végeredménye:

1. E.ON Észak 72 pont
2. MAVIR ZRt. 60 pont
3. NKM Társaságcsoport 38 pont

A „Mi vagyunk a legjobbak” társaságok közötti ver-
senyt kis- és középvállalatok kategóriában a MAVIR
ZRt., nagyvállalati kategóriában az E.ON Észak nyerte.

VII. Villamosenergia-ipari Fallabda Találkozó 
Gyõr, 2019. április 13-14.

A Találkozó mérlege számokban: 
90 fõ nevezett versenyzõ 

és 12 iparági társaság!
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