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Merre tart a szociális párbeszéd
a villamosenergia-iparban?
Kedves Szakszervezeti Tagok, kedves Kollégák, kedves Barátaim!
Egy nehéz év áll mögöttünk. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű a 2016. év, tudtuk, hogy nem
lesz egy „fáklyás menet” számunkra az EVDSZ-hez tartozó szakszervezetek tagjai számára. Azt azonban kevesen gondoltuk,
hogy ennyi problémával kell szembe néznünk, hogy ennyi negatív hatás ér bennünket, mint amennyi ért.
Mi, a munkavállalói oldal hisszük, hogy a
szociális párbeszédnek nincs alternatívája! Hisszük, hogy a villamosenergiaipari szociális párbeszéd egy olyan
érték, amelyet mindenképp fenn
kell tartani! Hiszszük, hogy minden szociális partner érdeke
mind a munkáltatói, mind a
munkavállalói oldalon a villamosenergia-iparban működő
érdekegyeztetés. Hisszük,
hogy a munkavállalói oldalon történő még szorosabb összefogással,
szolidaritással hozzá
tudunk járulni az
ágazati
érdekegyeztetés fennmaradásához!
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EVDSZ képviselet szakmai konferenciákon
BDSZ nemzetközi konferencia
Európai Irányelvekrõl

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) 2016. november 29-én nemzetközi szakmai tanácskozást szervezett székházában.
A tanácskozás témája az Európai Kitermelõ Iparági Szociális Párbeszéd Bizottság, az
ÁPB állásfoglalása az EUT ETS Irányelvének a 2020 utáni idõszakra vonatkozó revíziójára vonatkozóan, ennek a bányászatra gyakorolt hatásai, valamint az állásfoglalás feldolgozása, értelmezése, és a tagállami gyakorlatok megismerése.
A szakmai tanácskozáson a bolgár és lengyel delegáció mellett az IndustriAll Europe
képviselõje is részt vett, a magyar szociális partnereket a BDsz és a Magyar Bányászati
Szövetség fõtitkára képviselte.
A rendezvényen dr. Szilágyi József EVDSZ Elnök képviselte álláspontunkat.

Nyilatkozat
Mi, a 2016. 11. 29-én Budapesten megtartott „Az európai energetika jövõje a párizsi klímegyezmény keretében” c. kerekasztal résztvevõi kijelentjük:
Európának, mint a világon az egyik legnagyobb energetikai piacnak, keresnie kell a hosszú
távú és felelõs megoldásokat az alábbiakra:
1 Az európai energia piac versenyképességének a növelése és az Európai Unió energetikai függetlenségének biztosítása.
2. Európai szabványok megalkotása a sebezhetõ energiafogyasztók védelmében és a széleskörûen használt villamos energia megfizethetõ árának bevezetése a jövedelmek és
a villamos energia ára közötti egyensúly elérésével a tagállamokban.
3. A villamosenergia-ellátás biztosítása az európai polgárok számára, legyen a villamos energiához való hozzáférés alapvetõ emberi jog.
4. A nem megújuló energiaforrásokból történõ villamosenergia-termelés megtartása, a környezet- és természetvédelmi elõírások közötti egyensúly megteremtése.
5. A széndioxid kibocsátásokból származó bevételek újrainvesztálása a nem megújuló villamosenergia-termeléssel kapcsolatos környezetvédelmi problémák megoldására.
Meggyõzõdésünk, hogy Európa energia jövõjének a biztosítása a meglévõ problémák megoldására talált közös nevezõ megtalálásával lehetséges.
A szociális partnerek közös erõfeszítései és kezdeményezései biztosítják ennek a missziónak a sikerét.
A szakszervezetek és a munkaadói szervezetek közötti jó partnerség Európa energiabiztonságának az alappillére, ami az energiaszektorban megteremti a megfelelõ légkört a fenntartható fejlõdéshez, a versenyképességhez, fejlesztésekhez és a foglalkoztatáshoz.
Ezt a partnerséget kell kidolgozni és támogatni nemzeti és európai szinten egyaránt.
A kerekasztal résztvevõi:
Munkáltatói szervezetek
Maritsa East JSC
Bulgária

Szakszervezetek
Podkrepa bányászszakszervezet
Bulgária

Magyar Bányászati Szövetség

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete
Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti szövetsége
Magyar Olaj- és Gázipari Szakszervezet

Munkaügyi kapcsolatok
a köztulajdonban álló vállalatoknál
Az MTA Emberi Erõforrások Gazdaságtana Bizottság Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsága, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Munka-gazdaságtani Központja 2016. november 4-én szakmai fórumot rendezett.
A rendezvényt Neumann László nyitotta meg, aki a konferencia levezetõ elnöki feladatait is ellátta.
Az elsõ elõadó, dr. Berke
Gyula, (Pécsi Tudományegyetem) felidézte, az új törvény bevezetésének idejében erõs volt a jogalkotói bizonytalanság, abban a tekintetben, hogy a köztulajdonra
vonatkozó szabályozás hogyan alakuljon. Majd részletesen elemezte a Munka törvénykönyve 204-207. bekezdését. Ezt követõen Simon
Csilla, a Magyar Villamos Mûvek HR igazgatója a köztulajdonban álló vállalati HR sajátosságairól beszélt, majd Jäger István, a Fõvárosi Közlekedési Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete (FKDDSZ) elnöke a BKV munkaügyi viszonyairól adott elõ.
Dr. Sebestyén István, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-tõl az állami vállalatokra
vonatkozó, fõleg vagyongazdálkodási szabályokat ismertette, illetve azt a kérdést boncolta, hogyan lehet bér-és foglalkoztatáspolitikai elképzeléseket azonosítani az állami
tulajdonos részérõl. Dr. Szabó Imre, a VDSZSZ szakértõje a MÁV-nál lévõ munkavállalói érdekképviseleti munkát ismertette.
Az utolsó elõadó, dr. Szilágyi József, az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének elnöke hangsúlyozta: a kollektív szerzõdéses lefedettség
szintje Magyarországon nagyon alacsony. Elmondta, hogy a törvény a problémák megoldásával újabbakat vetett fel. Jelenleg, bár az ágazatban a lefedettség magas, nem sikerült a 2016. évre bérmegállapodást aláírni, bár 2016. október 20-án a Villamosenergiaipari Kollektív Szerzõdést aláírta a munkáltató is.
A rendezvény részletes beszámolója olvasható honlapunkon: www.vd.hu

Vesztesei is vannak a rezsicsökkentésnek

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ) elnöke szerint a közmûszolgáltatásoknál végrehajtott rezsicsökkentéseknek az érintett ágazatokban dolgozó munkavállalók az áldozatai, ugyanis például
a gázszektorban foglalkoztatott 3000 alkalmazott bére az elmúlt öt évben emiatt csökkent reálértékben.
Székely Tamás, a szakszervezet által december elsõ napján a VDSZ dísztermében rendezett budapesti fórumon kérdésre válaszolva elmondta: a rezsicsökkentéssel érintett
ágazatokban a jövõre életbe lépõ minimálbér, illetve a szakmunkás garantált bérminimum emelés, a fizetések összecsúszása miatt jelentõs bérfeszültségeket okozhat.
Mindez pedig akár a jól képzett munkaerõ elvándorlását is elõidézheti.
A rendezvényen Téglás József, az EVDSZ Elnökhelyettese képviselte Szövetségünket.
A fórum szakmai anyaga és részletes beszámolója a VDSZ honlapján olvasható,
letölthetõ. www.vdsz.hu

Az ENKSZ megvásárolja az EDF hazai
villamosenergia társaságait
Az ENKSZ Elsõ Nemzeti Közmûszolgáltató
Zrt. adásvételi szerzõdést írt alá az EDF
DÉMÁSZ Zrt. 100%-os részvénycsomagjának
megvásárlásáról az EDF International S.A.S.val. A tranzakció a hatósági jóváhagyásokat
követõen elõreláthatólag 2017 elején zárulhat – tette közzé honlapján és adta
hírül 2016. december 6-án az ENKSZ.
Az adásvétel tárgya a közel 1500 fõt foglalkoztató, regionális villamos energia
egyetemes szolgáltató, ugyanakkor versenypiaci engedélyekkel is rendelkezõ
EDF DÉMÁSZ Zrt. részvényeinek 100 százaléka, beleértve a társaság eszközeit,
tudásbázisát és leányvállalatait, így a 32.200 km hosszú villamos hálózatot üzemeltetõ, elosztói engedélyes EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-t is. A társaság
mintegy 775 ezer lakossági- és versenypiaci fogyasztót lát el villamos energiával az ország dél-keleti részén, így az egyetemes szolgáltatás mellett jelentõs részesedése van a hazai szabadpiacon is.
Az ENKSZ részben saját, részben külsõ forrásból finanszírozza a tranzakciót.
Ez utóbbit az MVM Csoport biztosítja, amely ezzel késõbb az ENKSZ résztulajdonosa lesz az esetlegesen szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését követõen. A nemzeti közmû-szolgáltatási rendszer kialakításáért és fejlesztésért felelõs ENKSZ továbbra is függetlenül, önálló irányítással mûködik a magyar energiapiacon.
forrás: http://www.enksz.hu/, MTI
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Merre tart a szociális párbeszéd
a villamosenergia-iparban?
Kedves Szakszervezeti Tagok,
kedves Kollégák, kedves Barátaim!

dr. Szilágyi József

Egy nehéz év áll mögöttünk. Tudtuk, hogy
nem lesz könnyû a 2016. év, tudtuk, hogy nem
lesz egy „fáklyás menet” számunkra, az EVDSZhez tartozó szakszervezetek tagjai számára.
Azt azonban kevesen gondoltuk, hogy ennyi
problémával kell szembenéznünk, hogy ennyi
negatív hatás ér bennünket, mint amennyi ért.
Azt már megszoktuk, hogy a gazdasági-társadalmi
környezet nem kedvez az érdekegyeztetés számára
az utóbbi idõben, de a villamosenergia-ipari szociális párbeszéd eddig ha nem is a „béke szigetét”, de
mindenképp egy sokak által irigyelt állapotot jelentett ezen környezetben.
Már az évkezdet sem volt hasonló az elmúlt évekhez képest. Per volt folyamatban a munkáltatókkal.
A per tárgya az volt, hogy hogyan kell a 2012. július
01. napján hatályba lépett Mt. rendelkezéseit értelmezni a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerzõdés (VKSZ) egyes rendelkezései tekintetében. A
munkáltatói oldal a VKSZ egyes rendelkezéseit egyoldalúan semmisnek nyilvánította és nem teljesítette az azokban foglalt kötelezettségeit. Mi, az ágazati
szakszervezeti szövetségek ezt nem tartottuk elfogadhatónak. Miután a 2012 júniusában kezdõdött
és 2013 decemberében lezárult, a VKSZ módosítására vonatkozó tárgyalások eredménytelenek voltak,
a tagság felhatalmazásával és a munkáltatói oldallal
egyeztetetten pert indítottunk a vitás kérdések bírósági lezárása érdekében.
Ettõl függetlenül az év a szokásos mederben indult, elfogadtuk az EVDSZ munkatervét, költségvetését, a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd
Bizottság (VAPB) éves ülés- és munkatervét és aláírtuk a munkavédelmi oktatásokkal kapcsolatos ágazati irányelvet. Megkezdtük a 2016. évre szóló bér- és
szociális megállapodásra vonatkozó tárgyalásokat.
Hamar kiderült azonban, hogy a bérmegállapodás
tekintetében a munkáltatói álláspont és a munkavállalói álláspont nagyon messze van egymástól. Persze
nagyon sok minden történt, míg egyértelmûvé vált
a tény, hogy 2016-ban nem lesz bér- és szociális
megállapodás a villamosenergia-iparban. Ezen
események címszavakban az alábbiak voltak:
– az ágazati tárgyalások idején helyi szintû
megállapodások születtek, melyek nem érték
el az ágazati követelés szintjét;
– sztrájkbizottságot alakítottunk a villamosenergia-iparban;
– a kormányzati szervekhez, a tulajdonosokhoz
és a nyilvánossághoz fordultunk követeléseink teljesülése érdekében;
– megkezdõdtek a még elégséges szolgáltatásra
vonatkozó tárgyalások, melyek megegyezés
nélkül zárultak;
– újabb per indítására került sor a munkáltatókkal szemben a még elégséges szolgáltatásra
vonatkozó bírói döntés érdekében.
Sajnálatos, hogy a még elégséges szolgáltatás tekintetében a munkavállalói oldal igen visszafogott – ágazati – igényével kapcsolatosan a bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy bár ágazati célokért lehet
sztrájkot hirdetni, de a még elégséges szolgáltatások
tekintetében csak helyi szinten lehet megállapodni,
hiszen nincs olyan országos hatáskörû szerv, amely
utasíthatná a villamosenergia-ipar munkáltatóit az

ágazati szinten megkötött megállapodás végrehajtására.
(Hab a tortán, hogy a Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete által – ugyancsak a még elégséges szolgáltatással kapcsolatosan – helyi szinten indított perben a bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy tekintettel a villamosenergia-ipar rendszer összefüggõ jellegére, helyi szinten nem tudja
megítélni, hogy a PADOSZ által benyújtott, ugyancsak visszafogott igény sérti-e a még elégséges szolgáltatást.)
Az ágazati igénnyel kapcsolatos ítélet – amely jogerõssé vált – eredményeként, a jogszerû ágazati
sztrájk tartása szinte lehetetlenné vált.
A folyamatban lévõ két per idõszakára tehetõ a villamosenergia-ipari szociális párbeszéd mélypontja.
A felek bizalma egymás iránt megingott és az együttmûködési készségük is hiányzott. Jó néhány VAPB
ülés megtartása elhalasztásra került. A felek közötti
kapcsolattartás a minimumra csökkent. Ezt alig elõzte meg egy fél évvel, hogy a felek együtt ünnepelték
a villamosenergia-ipari szociális párbeszéd rendszerváltás utáni 25 éves jubileumi idõszakát.
Az ünnepség során mindenki egyet értett abban,
hogy:
– a szociális párbeszéd fontos, fenn kell tartani
az iparágban;
– az elmúlt 25 év példa értékû együttmûködést
hozott, aminek alapja, hogy a felek egymást
szakmailag elismerték, tisztelték, hogy meg
van az a bizalmi légkör, amely az eredményes
együttmûködéshez szükséges.
A mélypontról való elmozdulásra a második bírósági per lezárása teremtett lehetõséget. A VKSZ-szel
kapcsolatos pert is elvesztette a munkavállalói oldal.
Nem segített bennünket, hogy a bíróság álláspontja
szerint az Mt.-ben rögzített, a köztulajdonra vonatkozó kogens (eltérést nem engedõ) szabályok a VKSZ
vonatkozásában minden munkáltatóra érvényesek.
A bíróság annak ellenére foglalt így állást, hogy az Mt.
csak a köztulajdonban lévõ társaságokra vonatkozó-

an állapít meg egyes normák kapcsán kogens szabályokat. A bíróság álláspontja szerint azonban mivel
a VKSZ tekintetében a munkáltatóknak csak az egységes szabályozásra vonatkozó jognyilatkozatuk van
és ezt nem változtatták meg a vitatott VKSZ rendelkezések kapcsán, így a kogens szabályokat minden
munkáltatóra kiterjesztõen kell értelmezni.
Ezen ítélet jogerõssé válását követõen, 2016. július 27. napján a munkáltatói oldal kezdeményezéssel
élt a VKSZ tárgyalások folytatására. Ebben rögzítik,
hogy „a VKSZ értékének, tekintélyének helyreállítása… mindkét oldal sürgetõ érdeke, ezért indítványozzuk a VKSZ módosítási tárgyalások mielõbbi
folytatását”. Ugyancsak ebben a levélben a munkáltatói oldal kezdeményezte a 2016. évi bértárgyalások értékelését is. Ezzel kapcsolatban rögzítették,
„világosan látszik, hogy a VKSZ-nek az évenkénti ágazati bértárgyalásokat szabályozó pontja felülvizsgálatra szorul, a jelenlegi tartalommal a munkáltatói oldal számára tovább nem vállalható”.
A munkavállalói oldal 2016. augusztus 2-án kelt válaszlevelében üdvözölte a tárgyalások felújítását „ami
újból érdemi párbeszédet jelenthet az iparágban, s
lehetõséget arra is, hogy az elmúlt idõszak tapasztalatait közösen is elemezzük és levonjuk az ebbõl adódó tanulságokat”.
A tárgyalások 2016. szeptember 1-jén folytatódtak az ágazati kollektív szerzõdés módosításáról. A
tárgyalások során ismét voltak nehézségeink: a munkáltatói oldal pl. törölni kívánta a bértárgyalásra vonatkozó összes szabályozást. A tárgyalások végül is
2016. október 20-án megegyezéssel zárultak.
Ha értékelni kell a VKSZ módosítását, akkor õszintén be kell vallani, hogy a VKSZ munkavállalói szempontból gyengült, ugyanakkor ki kell emelni, hogy
a VKSZ megmaradása eredménynek számít. Voltak
olyan fázisai ugyanis a VKSZ módosításával kapcsolatos tárgyalásoknak, amikor komolyan felmerült a
VKSZ megszüntetésének lehetõsége! Ezen remélhetõleg túl vagyunk. Az EVDSZ testületei is ezen érvek
mérlegelése alapján döntöttek úgy, hogy a VKSZ módosítás hatályba léphet.
A VKSZ módosítására vonatkozó megállapodás
megszületése és a perek lezárulta érzékelhetõen javította a szociális partnerek közötti viszonyt. A munkavállalói oldal nagy várakozással tekint a 2017. évi
bértárgyalások elé, hiszen „a puding próbája az
evés”, ezeken a tárgyalásokon fog eldõlni, hogy a
megváltozott normaszöveg között milyen bér- és szociális megállapodás születhet a villamosenergia-iparban, a szociális párbeszéd fórumán. Ez fogja minõsíteni azt is, hogy az együttmûködési szándék menynyire erõs a felek között ágazati szinten.
Mi, a munkavállalói oldal hisszük, hogy a szociális párbeszédnek nincs alternatívája! Hiszszük, hogy a villamosenergia-ipari szociális
párbeszéd egy olyan érték, amelyet mindenképp fenn kell tartani! Hisszük, hogy minden
szociális partner érdeke mind a munkáltatói,
mind a munkavállalói oldalon a villamosenergia-iparban mûködõ érdekegyeztetés. Hiszszük, hogy a munkavállalói oldalon történõ
még szorosabb összefogással, szolidaritással
hozzá tudunk járulni az ágazati érdekegyeztetés fennmaradásához!
A közeljövõ el fogja dönteni, hogy a villamosenergia-iparban

merre tart a szociális párbeszéd?
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Bérmegállapodás után, bérharcra készülve
Megszületett a bérmegállapodás a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselõi közt

A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, nagyot nőhet a
minimálbér. A munkaadók elfogadták a kormány nagy béremelési javaslatát, cserébe az eddig ígértnél
nagyobb járulékcsökkentést kaptak. Varga Mihály azt mondta, hogy
valóban megérte várni, mivel fontos mérföldkőhöz érkeztek. Azt is
mondta: „én eleget tettem annak a
miniszterelnöki elvárásnak, hogy
béremelésben menjek el a falig, de
itt minden partner elment a
határáig”.
November 24-e reggel 8 óra. Egy
nagy jelentőségű megállapodást írt
alá a VKF három oldala, a kormány,
a munkáltatók és a szakszervezetek képviselői. Egyszerre ír alá miniszterelnök, munkáltatói és munkavállalói érdekvédő. Ugyanaz mellett teszik le voksukat: rendezzük
végre a legégetőbb bérkérdést.
Kössük meg a bérmegállapodást.
A minimálbér összegérõl elfogadták a
kormány 15 százalékos javaslatát a munkaadók is, a garantált bérminimum pedig 25 százalékkal nõ. A kormány ezért
cserébe vállalta, hogy a járulékot jövõre
nem négy, hanem 5 százalékkal csökkentik, 2018-ban pedig újabb 2 százalékos csökkenés jön.
A miniszter további kedvezményt is
megígért a cégvezetõknek: ha a bérek
növekedése 2017 januárja és szeptembere közt 11 százalékosnál nagyobb
lesz, akkor 2018-ban nem 2, hanem 2,5
százalékponttal csökken a járulék.
A munkáltatók eredetileg azt kérték
a kormánytól, hogy legyen kisebb a minimálbér emelése, mert egy ekkora ugrás cégek tömegét teheti veszteségessé,
a járulékot pedig négy helyett minimum 5 százalékkal csökkentsék. Sõt,
ahhoz, hogy az eredeti minimálbéremelési tervet elfogadják, 6 százalékos
járulékcsökkentést szabtak feltételül,
így végül a két fél elsõ javaslata közt félúton találták meg a kompromisszumot.
Megállapodott a kormány a
szociális partnerekkel, hogy
2017-ben:
– a minimálbér 15, a garantált bérminimum 25 százalékkal nõ jövõre, a munkáltatói járulékok pedig
5 százalékponttal csökkennek.
2018-ban
– a minimálbér újabb 8, a bérminimum 12 százalékkal nõ, és további
2 százalékponttal csökkennek a járulékok – jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának
(VKF) ülése után.
Varga Mihály kérdésre elmondta,
bízik benne, hogy szerdán benyújtja
a kormány a parlamentnek a

A megállapodás aláírói (balról): Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Kordás László
elnök, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Palkovics Imre elnök, Munkástanácsok, Mészáros
Melinda elnök, Liga Szakszervezetek, Orbán Viktor miniszterelnök, Zs. Szõke Zoltán elnök,
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Lakatos
Péter alelnök, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és Dávid Ferenc fõtitkár,
Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége
FOTÓ: MTI/MÁTHÉ ZOLTÁN
módosításokat, amelyeket az országgyûlés gyorsított eljárással elfogadhat.
Elmondta, a megállapodás nyomán magasabb bérkiáramlás várható, ami az inflációs terv átszámításával is jár, amire a
kormány készen áll. A változó feltételekhez kell igazítani további makrogazdasági paramétereket is, elsõ körben
azonban még nem kell hozzányúlni a
jövõ évi költségvetéshez, a kormány ráér jövõ márciusban módosítani azt, ha
szükséges. A miniszter további kedvezményt is megígért a cégvezetõknek: ha
jövõre a bérek növekedése január és
szeptembere közt 11 százalékosnál nagyobb lesz, akkor 2018-ban nem 2, hanem 2,5 százalékponttal csökken a járulék. A kormány vállalta azt is, hogy jövõre a társasági nyereségadó egységesen
9 százalékra csökken az eddigi 19 és 10
százalékról – mondta.
Simon Attila, az NGM munkaerõpiacért felelõs helyettes államtitkára a tárgyalások alatt azt ígérte, hogy a nehéz
helyzetben lévõ cégek béremeléséhez
hozzá is járulna az állam két évig,
amennyiben azok igazolni tudják alacsony jövedelmezõségüket.
A szakszervezetek javaslatait tükrözi a VKF-en elfogadott, jövõre
életbe lépõ minimálbér és szakmunkás garantált bérminimum
emelés - mondták el a VKF munkavállalói oldalának képviselõi.
Doszpolyné Mészáros Melinda,
a Liga Szakszervezetek elnöke és
Palkovics Imre, a Munkástanácsok

Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke is egyetértett abban, hogy a bejelentett minimálbér emelés révén a minimálbér nettó értéke 2018-ra eléri a létminimum szintjét.

Doszpolyné Mészáros Melinda
Forrás: LIGA

A Liga Szakszervezetek elnöke úgy
vélte, hogy a VKF-en elfogadott bérmegállapodás alapjaiban arra a 2017-2018-ra
vonatkozó kétéves bérfelzárkóztatási
programra épül, amelyet a munkavállalói oldal szakértõi dolgoztak ki. A szakszervezetek a programot még a bértárgyalások kezdetén adták át a kormánynak - tette hozzá.
Külön kiemelendõ a VKF részvevõinek a munkabékét is szem elõtt tartó
kompromisszumkészsége.
A LIGA Szakszervezetek rámutat arra, hogy ezekkel a tervezett intézkedé-

sekkel a minimálbér eléri a létminimum
szintjét, ami azt jelenti, hogy a munkavállalói érdekképviseletek többéves
küzdelme végül eredményre vezetett,
jelentõs elõrelépés történt a dolgozói
szegénység elleni küzdelemben.
A LIGA Szakszervezetek reméli, hogy
- a VKF ülésen Varga Mihály miniszter
úr által tett ígéretnek megfelelõen - rövidesen sor kerülhet egy megállapodás
megkötésére az állami vállalatoknak
szóló bérajánlásról. Egy ilyen megállapodás biztosíthatja ezen vállalatok munkavállalói számára is a versenyképes bérezést és ezáltal a színvonalas közszolgáltatások fenntartását.
A LIGA Szakszervezetekkel együtt az
EVDSZ is bízik benne, hogy a jövõben
is jellemzõ lesz a VKF résztvevõire ez a
most tapasztalt együttmûködés és ebben a szellemben kerülhet sor a régóta
húzódó tárgyalások folytatására a Munka törvénykönyve, a sztrájktörvény és a
megszûnt korhatár elõtti ellátások kérdéskörében.
A LIGA Szakszervezetek üdvözli a
megállapodást, de felhívja a figyelmet,
hogy hasonlóan elõremutató megállapodást szeretne a bérajánlásról, a korhatár elõtti ellátásokról vagy a Munka törvénykönyve és a Sztrájktörvény módosításáról is.
A cikk teljes terjedelmében, a VKF
Megállapodás 2017-2018 egységes szerkezetben, és a LIGA Szakszervezetek
tájékoztatója Tagszakszervezeteinek
honlapunkon (www.vd.hu) olvasható.
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A lá í r t á k a S z o c i á l i s P a r t n e r e k
a V K S Z 3 . s z á m ú m ó do s í t á s á t
VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZÕDÉS (VKSZ)
Évek teltek el a 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvének (Mt.) hatályba lépése óta.
A Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) tagjait képviselõk számos javaslatot vitattak meg az eltelt idõszakban, melynek
eredményeként 2016. október 20-án a VKSZ módosításáról megállapodásra jutottak.
A módosítások hatályba lépésére 2017. január
01-tõl kerülhet sor, ennek azonban az a további feltétele, hogy az aláírók döntéshozó testületei elfogadják a módosításokat, az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége határozatával elfogadta.
A Felek egyetértettek abban is, hogy a VKSZ rendelkezéseinek megfelelõen a szükséges államigazgatási eljárás lefolytatása mellett, kérik a VKSZ kiterjesztését.
Megfogalmazódott, hogy a Felek bíznak a kiterjesztés

A tárgyaló felek (balról jobbra):
Álló sor: Pápis László (BDSZ), Pinczés Ernõ (TIVISZ),
Steványik Tamás (ELMÛ-ÉMÁSZ Csoport HR igazgatója),
Nagy Sándor (DÉMÁSZ Szakszervezet Elnöke) és
Várhelyi Géza (VTMSZ titkár)
Ülõ sor: Simon Csilla (MVM Csoport HR igazgatója),
Rabi Ferenc (BDSZ Elnöke), dr. Szilágyi József (EVDSZ
Elnöke), dr. Janka Mária (VTMSZ elnök asszonya) és
Gaálné dr. Vass Kornélia (EDF DÉMÁSZ Humán Igazgatója)

sikerében, mellyel biztosítható, hogy a villamosenergiaiparban foglalkoztatott összes munkavállalóra és munkáltatóra nézve hatályossá váljon a VKSZ. Álláspon-

Megállapodást aláírók (jobbról balra):
Munkáltatói oldal:dr. Janka Mária, a Villamosenergia-ipari
Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ) elnök
asszonya
Munkavállalói oldal: dr. Szilágyi József, az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)
elnöke és Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete (BDSZ) elnöke

tunk szerint a módosított VKSZ – tartalma és esetleges
kiterjesztése révén – továbbra is példaértékû lehet a
többi ágazat számára!

Tudósítás az EVDSZ Szövetségi Vezetõség üléseirõl

2016. október 25-i Szövetségi Vezetõségi ülésen résztvevõk, 1 perces néma csenddel
adóztunk – elhunyt társunk – Gembiczki Tibor emlékének. Kedves Kollégánk emlékét
szeretettel õrizzük! (szerk.)
A tiszteletadás után az SZV megkezdte a napirend szerinti munkáját:
A Szövetségi Vezetõség (SZV) 49/2016. 04.06. határozatában kérte fel az Elnökséget, hogy
újra vizsgálja meg az EVDSZ gazdálkodását, különös tekintettel a tagdíjfizetési rendszerrel
kapcsolatos kérdéskörre, a közösségi rendezvényekre, a sportnap megtartásának lehetõségére, az IT költségvetés mértékére, illetve a tartalékképzési folyamatra vonatkozóan. Az SZV
által meghatározott határidõ: 2016. október 31. Az októberi ülésen az SZV tagjai a vizsgálat
lezárását bemutató „Gondolatok a villamosenergia-iparban mûködõ érdekegyeztetésrõl és
az EVDSZ mûködésérõl” c. anyagot megismerték és annak megállapításait elfogadták.
A vizsgálat eredményének megismerése és elfogadása után dr. Szilágyi József, az EVDSZ
elnöke hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy az üléseken az SZV tagok idõszakonként
beszámolhassanak a helyi feladataikról, azok teljesülésérõl, az esetleges problémákról. Így történt
ez az októberi ülésen is, ahol a résztvevõk tájékoztatták egymást a helyi szintû aktualitásokról.

A Szövetségi Vezetõség 2016. november 23-án is ülésezet
A VKF egyeztetések eredményeként aláírásra került a 2017. évi országos bérmegállapodás,
melyet a konföderációk nagy szakszervezeti sikerként könyvelhetnek el, és amelyrõl az
elõzõ oldalon olvasható részletesebb információ. Az SZV képviselõi értékelték a megállapodás
tartalmát és elmondták elképzeléseiket annak várható hatásairól.

Az értékelés után Téglás József az EVDSZ elnökhelyettese az EVDSZ 2016. évi munkaprogramjának eddigi teljesülésérõl készült státusz jelentésbõl kiemelte a még folyamatban lévõ feladatokat:
● az EU-s pályázatot, melynek eredményhirdetése csúszik.
● Benyújtás alatt van az APBT támogatás lehívása.
● Az aláírt VKSZ módosítással kapcsolatos további feladatunk a módosított VKSZ
kiterjesztésének kezdeményezése.
● Munkabizottságunk dolgozik az egyéb nyomásgyakorlással kapcsolatos anyag
véglegesítésén, a munka várhatóan 2017. évi tavaszi taggyûlésig befejezõdik.
● Folyamatban a van a Felügyelõ Bizottság tagdíjfizetési fegyelemre vonatkozó vizsgálata.
● Új, belépõ feladat a pihenõ idõ kérdésének áttekintése, illetve annak megváltozott
szabályozásának vizsgálata.
● Folytatódik az utazási idõ szabályozás áttekintése és a C-tarifa szabályzásának
vizsgálata (a munkavállalói oldal részrõl még nem készült el az anyag, de ezzel a kérdéssel
már csak jövõre fogunk foglalkozni), így elmarad a VAPB a dec. 1-jei tervezett ülése is.
SZV-t ülések emlékeztetõiben olvashatunk (www.vd.hu), a fentieken túl a nemzetközi ügyekrõl,
CETA-ról, LIGA aktualitásokról, a megújuló és folyamatos EVDSZ Szolgáltatásokról,
a Vitamin Egészségpénztár és a Pannónia Nyugdíjpénztár vezetõ tisztségviselõinek
beszámolóiról (a prezentációk a helyi szakszervezeti irodákon is elérhetõek).
A jegyzõkönyvek alapján szerkesztette:
Téglás József
EVDSZ Elnökhelyettes
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Gondoljon már most a nyugdíjas
éveire és duplán nyerhet!

Hamarosan itt az év vége, ezért
tagjainknak ajánljuk, hogy használják ki a pénztári tagságával
együtt járó maximum 150.000 forintos adó-visszatérítési lehetőséget és most még értékes wellnessés könyvutalványt is nyerhetnek.
Az önkéntes nyugdíjpénztári számlájára egyénileg (nem cafetéria keretében)
az adóévben befizetett összegek után
adó-visszatérítést igényelhet. Ennek
mértéke 20%, de legfeljebb 150.000 forint, amelyet 750.000 forint éves egyéni befizetéssel és érhet el.
Az adóvisszatérítés 100%-ban az Ön
megtakarítását növeli: az adókedvez-

mény összegét az adóhatóság
az Ön által az adóbevallásában
megjelölt olyan önkéntes pénztárba utalja, ahova a kedvezményre jogosító befizetés megtörtént.
A maximális adókedvezmény igényléséhez még befizetendõ összeg kalkulálásához a www.pannonianyp.hu
honlapunkon elérhetõ Ügyfélkapu adatai („Lekérdezések fõmenü” – „Egyéni
számla összesítõ” kimutatásban a tárgyévi befizetett tõke összesen összege
mellett megjelenõ „az adóvisszatérítés
alapjául szolgáló összeg” aktuális értéke,
illetve telefonos ügyfélszolgálatunk
nyújt segítséget.
Most még nyerhet is az előtakarékoskodásával!
Az adókedvezmény maximális értékét kihasználó tagjaink részére nyere-

ményjátékot hirdetünk, amelynek keretében értékes ajándékokat sorsolunk ki.
A „Megtakarítás növelõ” akciónkban
részt vesz minden olyan pénztártagunk, aki 2016. január 1. és 2016. december 31. között legalább 750.000 Ft
egyéni tagdíjbefizetést teljesít. Az akcióban tehát az egész éves befizetést figyelembe vesszük, nem csak az év végi
befizetést!

Az akcióban az alábbi ajándékokat
sorsoljuk ki:
● 1 db 75 ezer forint értékű
wellness szálloda utalványt
(fődíj), továbbá
● 1 db 50 ezer forint értékű
wellness szálloda utalványt,
továbbá
● 10 db 5 e Ft értékű könyvutalvány
A részleteket a Pénztár (www.pannonianyp.hu) honlapján megtekinthetõ „Megtakarítás növelõ akció Szabályzat” dokumentumban olvashatja.
Az egyéni befizetést célszerû bankszámlára történõ utalással rendezni, a
Pénztár UniCredit Banknál vezetett tagdíj számlájára:
10918001-00000129-05831007
Az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni az adóazonosító
jelét vagy pénztári azonosítóját és az
egyéni tagdíjbefizetés jogcímet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Pénztárunk csak arról a befizetésrõl adhat ki
2016. évi kedvezmény alapjául szolgáló
igazolást, amelyet 2016. december 31éig a Pénztár számlájára jóváírtak.

Csökkentse havi
mobilszámláját!
Minden telefonálási szokásra és
igényre megoldást nyújtunk. Cégeknek, magánszemélyeknek egyaránt!
Kedvezményes mobiltarifákat biztosítunk
az EVDSZ tagok és családtagjaik számára
Amit biztosítunk:
● Korlátlan belföldi tarifacsomag mellett alacsony
havidíjú, másodperc alapú tarifa.
● Akár személyes jelenlét nélküli gyors ügyintézés.
● A meglévõ számai bármely szolgáltatótól ingyenesen BEHOZHATÓAK.
● Kedvezményes készülékvásárlási lehetõség.
● Csoporton belül egymás közti DÍJMENTES
beszélgetés.
Érdeklõdjön ügyfélszolgálatunknál!!!

Tel.: 0620/2123 456
e-mail: info@althon.hu

Althon Hungary Kft.
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BESZ demonstráció Prágában!
Remélhetőleg az utolsó!
2016. november 23-án délután Prágában, az EP Holding székháza elõtt tartott demonstrációt a Budapesti Erõmûvek Szakszervezete. A megmozdulás
elõzménye az volt, hogy a nyári tiltakozásunk ellenére, az új tulajdonos és a
menedzsment továbbra sem volt hajlandó érdemi bértárgyalásokat folytatni a szakszervezettel, valamint jelentõs
átszervezést és csoportos létszámleépítést jelentettek be. A demonstrációt annak ellenére is megtartottuk,
hogy az EP Holding szerette volna,
hogy az utcai tiltakozás helyett inkább
a székházban vitassuk meg problémáinkat.

Ennek a szíves meghívásnak részben
eleget téve, petíciónk felolvasása és a zajos tiltakozásunk kifejezése után a székház tanácstermében tartottak számunkra fórumot a jelen lévõ (tulajdonost és
a BE ZRt.-t képviselõ) vezetõk, így többek között Pavel Janik, David Onderek
és Philip Belák urak.
A fórumon felszínre kerültek olyan
problémák a cég helyzetével, valamint
az átszervezéssel, leépítéssel kapcsolatban is, amelyek remélhetõleg támpontokat adnak majd a BE ZRt. tulajdonosának és menedzsmentjének arra, hogy
javítsák eddigi gyakorlatukat mind a
szakszervezettel, mind a munkavállalók-

Petíció az EP Holding vezetése részére!
Alulírottak, a munkavállalók képviseletében július 13-án Petíciót adtunk át Önöknek, az EP Holding többségi tulajdonában álló Budapesti Erõmû menedzsmentjének 2016. június 29-én keltezett elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan döntése ellen, amelynek értelmében – félbeszakítva a 2016. évi bértárgyalásokat –,
egyoldalú bérintézkedést jelentettek be a vállalatnál.
Akkor felszólítottuk az EP Holdingot, mint a Budapesti Erõmû ZRt. felett
irányítással rendelkezõ fõ tulajdonost, hogy haladéktalanul utasítsa a menedzsmentet, hogy térjen vissza a párbeszédhez, az érdemi tárgyalásokhoz, a 2016.
évi bértárgyalások mindkét fél számára eredményes lezárása érdekében!
Sajnos, meg kell állapítanunk, hogy a kifogásolt intézkedés ügyében
semmi nem történt! Annak ellenére sem, hogy a Szakszervezet szeptember
elején egy új konstruktív javaslatot tett le, amelyben figyelembe vette az átszervezésbõl adódó - szintén egyoldalúan végrehajtott - bérrendezést is.
Sajnos, meg kell állapítanunk, hogy minden erõfeszítésünk ellenére,
az EP Holding és a teljes támogatásukat élvezõ helyi menedzsment továbbra sem
hajlandó érdemi párbeszédet folytatni a Szakszervezettel. Ezért – nyári ígéretünknek megfelelõen – most már itt, Prágában szerveztünk demonstrációt!
Tiltakoznunk kell a folyamatban lévõ átszervezés, illetve igen jelentõs
létszámcsökkentés miatt is! Októberben az EPH ugyanis nem szakmai, hanem
sokkal inkább spekulatív befektetõhöz „méltó” költségcsökkentéshez járult
hozzá. A létszám 20 %-át kívánják elbocsátani emellett teljes mértékben átszervezik a vállalat mûködését. Nem mellesleg minimálisra szorították vissza a
karbantartási költségeket is, amelyek haszna ugyan 1-2 évig jelentkezhet, hoszszabbtávon azonban maga a közszolgáltatás szenvedhet jelentõs hátrányt!
Aggodalmunkat fejezzük ki, hogy jelenleg nincs jövõképe a budapesti
távfûtés fõ energiaszolgáltatójának, a több mint 100 éves múltra visszatekintõ Budapesti Erõmû munkavállalóinak. Sõt, joggal félhetünk attól, hogy
a fenti intézkedések következménye, az elöregedõ berendezések mellett, inkább az alulmotiváltság és frusztrált, túlterhelt alkalmazotti állomány lesz.
Sajnos meg kell állapítanunk, hogy az EP Holding – legalábbis itt Magyarországon – az elmúlt egy évben sem a gáz-, sem az áram piacon nem mutatott
fel olyan kompetenciákat, amire európai szintû jelentõségének elõzetes hangoztatásának megfelelne. Az iparágban nagyon nehéz komoly lobbi tevékenység nélkül eredményesen mûködni, ezért továbbra is furcsálljuk, az EP Holding passzivitását. Joggal várnánk el a menedzsment tárgyalási eredménytelenségének kritikus vizsgálatát is.
Tiltakozunk amiatt, hogy az EP Holding az üzleti tárgyalások sikertelenségének kompenzálására pont a munkavállalókkal és az érdekeiket képviselõ Szakszervezettel kezdeményezett konfliktust! Érthetetlen, hiszen a bérkövetelésünk az ez évi nyereség 1%-át sem éri el! Figyelmeztetõ jel kell, hogy legyen mindez a cégcsoport többi munkavállalójának, szakszervezetének
is!
Betartottuk az ígéretünket – itt vagyunk! Amennyiben nem utasítják a menedzsmentet arra, hogy folytasson érdemi párbeszédet az ez évi bértárgyalások
lezárása érdekében, valamint továbbiakban nem tartják tiszteletben a vállalati
és az ágazati hagyományoknak is megfelelõ érdemi szociális párbeszéd szabályait, kénytelenek leszünk további lépéseket tenni!
Prága, 2016. november 23.
A Budapesti Erõmû munkavállalói nevében

kal kapcsolatos eljárások, illetve a szociális párbeszéd során.
A kb. 1 órás fórum végén a tulajdonos képviselõi és a szakszervezet is kifejezte óhaját, hogy a jövõben ne tüntetés céljából utazzunk Prágába.
Álláspontunk szerint mindez elsõsorban a tulajdonos és a menedzsment jövõbeni tevékenységén fog
múlni!
Az este folyamán még a cseh energiaipari szakszervezeti vezetõvel is

építõ megbeszélést folytattunk az öszszefogás lehetséges módjairól.
Ezúton köszönjük meg a 20 fõnyi
BESZ tagunk lelkes, de fegyelmezett
részvételét, az itthon maradt, kiutazásunkat támogató szimpatizánsok, valamint nem utolsósorban cseh segítõink támogatását is.
Együtt Erõsebbek Vagyunk!
BESZ Vezetõ Testület nevében:
Fazekas Tibor, Palatinszky Gábor,
Kovács Lajos, Karadzsosz Nikosz
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ÁLLÍTSUK MEG A NEMI ALAPÚ
MUNKAHELYI ERÕSZAKOT!

Kedves Barátaink!

A legutóbbi hírlevél az elmúlt idõszakban megjelent beszélgetésekbõl, a LIGA elnökével készített interjúkból szerkesztett válogatást tartalmaz. A beszélgetésekbõl van olyan, amely megtalálható a LIGA Szakszervezetek honlapján, de van olyan is, amely kifejezetten a rendhagyó Hírlevélnek a kedvéért készült.
A liganet.hu honlapra külön szeretnénk felhívni a figyelmet, mert a felületen sok kis változás történt az utóbbi
idõben. Az egyik, hogy mostantól a fõoldalon a „LIGA Szakszervezetek a sajtóban” fül alatt a LIGA munkatársai igyekeztek összegyûjteni a szervezetrõl szóló híradásokat, beszélgetéseket. A lista korántsem teljes,
kérjük, ha ismertek további megjelenéseket a helyi lapokban, akkor küldjétek el a szerkesztõ címére!

Rövidhírek – Mi történ a LIGA háza táján? Dolgozik, az elnöksége!

Kiemelünk néhányat az elmúlt idõszak LIGA Szakszervezetek Elnökségének döntéseibõl:
– a társelnökök közötti feladatmegosztás
Buzásné Putz Erzsébet a versenyszféráért-, Czövek János a közszolgálatért,
Fürjes-Gábor József a közszolgáltatási szektorért felelõs, míg Dr. Szilágyi József társelnök a LIGA Felügyelõbizottsággal való kapcsolattartásért felelõs munkát felügyeli. (A mindenkori versenyszféráért felelõs társelnök egyben a versenyszférás érdekegyeztetési munkabizottság, a közszolgálatért felelõs társelnök a közszolgálati érdekegyeztetési munkabizottság vezetõje is.)
– 2016. szeptember elsejével megvonta a „LIGA” név használatának jogát a Békés megyei LIGA
Szakszervezettõl,
– az Esélyegyenlõségi Bizottság tagjának Szabó Ferencnét (Vegyipari Munkavállalók Független
Szakszervezete) delegálta,
– az Ifjúsági Bizottság tagjának dr. Gápel Istvánt (Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezet)
delegálta.
Az Elnökség – számos más kérdés mellett – Tájékozódott, a LIGA Akadémia Alapítvány tevékenységérõl és
az Alapító Okirat módosításáról, a Konföderáció likviditási tervének alakulásáról, aktuális érdekvédelmi kérdésekrõl, a LIGA és a VDSZSZ Szolidaritás között kötendõ megállapodásról, a szervezet ingatlanügyeirõl, a LIGA
tagkártya átalakulásáról és szolgáltatásairól, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szétválásának helyzetérõl stb.

Kormányzati képviselõk a LIGA Nyitott Ház rendezvényén
2016. november 16.

Dr. Latorcai Csaba kiemelt társadalmi
ügyekért felelõs helyettes államtitkár – sok
más egyéb mellett – a kormányzat és a
szakszervezetek közötti együttmûködésérõl, partnerségrõl, a konzultációs fórumok
mûködésérõl, megegyezésrõl és a közjóléti kihívásokról beszélt. Kijelentette, hogy
a „társadalmi párbeszéd célja az aktív állampolgárság felé vezetõ úton való továbbhaladás, a társadalom minél szélesebb rétegeinek bevonása a döntéshozásba az
európai, nemzeti és helyi ügyekben.”
Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára – egyebek mellett - a többségi
állami tulajdonú vállalatokról beszélt. A szolgáltatók állami tulajdonban tartásának indokolása során, kiemelte: a
közösségi szolgáltatások biztonságának megõrzésének-, a foglalkoztatás-biztonság megteremtésének-, a szabályos foglalkoztatás garanciáinak- és a járulékok és adók rendszeres megfizetések-, továbbá a rezsicsökkentés garanciáinak fontosságát. Beszédében érintette Volán társaságok, a MÁV, a Magyar Közút Zrt. és a Posta
vonatkozásában felvetõdõ kérdéseket, beszélt az elért eredményekrõl és ellentmondásokról – mint a bérek, a
létszámváltozások, a megállapodások, az átalakulások a munkaerõhiány, a külföldi munkavállalás és a munkanélküliség helyzetérõl. Válaszolt a villamosenergia-ipar, a Posta, a Rába és a Budapesti Városüzemeltetési
Holding képviseletében megjelentek, kérdéseire.
Cseresnyés Péter munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár elõadásában Magyarország foglalkoztatáspolitikai és gazdasági eredményeit részletezte. Kihangsúlyozva, hogy a kormány prioritásként kezeli a foglalkoztatási szempontokat, és a legfontosabb foglalkoztatáspolitikai célkitûzése a teljes foglalkoztatás
megteremtése Magyarországon.
A rendezvényen résztvevõ szakszervezeti vezetõink nevében is köszönetünket fejezzük ki Mészáros Melinda
elnök asszonynak a rendezvény megszervezésért. (a szerk.) http://www.liganet.hu

Fórumot a közszolgáltató vállalatoknak!

A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Munkástanácsok Országos Szövetsége minapi MTI-hez eljuttatott közleményében foglalt kezdeményezést, amely szerint új felsõ szintû érdekegyeztetõ fórum létrehozását
javasolják a többségi állami tulajdonban álló közszolgáltató vállalatoknál.
A LIGA Szakszervezetek támogatja az elképzelést, annál is inkább, mivel õ maga a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségével (STRATOSZ) immár három éve fogalmazta meg a Nemzeti Közmûszolgáltatói Konzultációs Fórum létrehozásának igényét a Munkástanácsok által is érzékelt problémára válaszul.
A LIGA annak idején a STRATOSZ-szal karöltve ki is dolgozta a létrehozandó konzultációs fórum ügyrendjét és tárgyalásokat is kezdeményezett az akkori nemzeti fejlesztési miniszterrel, Németh
Lászlónéval, ám akkor a közös munkavállalói-munkáltatói törekvés politikai támogatás hiányában elakadt.
A LIGA Szakszervezetek, a szektorban legnagyobb érintett konföderációként, örömmel vállal részt egy ilyen
érdekegyeztetõ fórum munkájában. http://www.liganet.hu

szerkesztette: Téglás József

A LIGA Szakszervezetek Esélyegyenlõségi Bizottsága a honlapunkon (www.vd.hu)
olvasható kiáltvánnyal hívta fel a figyelmet a nemi alapú munkahelyi erõszakra 2016.
november 25-e, a nõk elleni erõszak megszüntetésének világnapja alkalmából.
A kiáltványhoz az EVDSZ és Tagszakszervezetei is csatlakoztak.
Civil szervezetek adatai szerint Magyarországon:
– minden ötödik nõ él vagy élt valaha olyan kapcsolatban, ahol partnere
rendszeresen testileg bántalmazta õt;
– a családon belüli erõszak hetente legalább egy nõ életét követeli;
– a hozzátartozók sérelmére elkövetett erõszakos bûncselekmények áldozatai
közül 9,9% a nõ, 9,1%-a férfi,
– egy nõnek nyolcszor annyi esélye van, hogy férje vagy élettársa ölje meg, mint
hogy idegen támadó;
– a nõk 20 százaléka esik nemi erõszak áldozatául élete során;
– további 20 százalék azok aránya, akiket megkíséreltek megerõszakolni;
A kapcsolati erõszak súlyos következményekkel jár az egyén fizikai és mentális egészsége
szempontjából. Ennek közvetlen hatási vannak a hétköznapokban, ami a napi munkavégzés
minõségére is kihat. Hasonlóan nehéz azoknak a munkavállalóknak a helyzete, akik
sérelmére munkahelyükön valósul meg a zaklatás, vagy a bántalmazás.
A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség célul tûzte ki, hogy elõsegítse egy ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) norma elfogadását, mely a nemen alapuló munkahelyi erõszak
felszámolását célozza meg. Az ILO 2018-as Konferenciájának egyik témája lesz egy ilyen
norma elfogadása a szociális partnerek részérõl.
A kiáltványhoz csatlakozó Tagszakszervezeteink:

PADOSZ

EKSZ

DÉMÁSZ

A Szakszervezet
szerepe

Felelõsek vagyunk a tagjaink
gazdasági és szociális érdekeinek védelméért! Nem hagyhatjuk szó nélkül, ha egy mun- ÉMÁSZ
kavállalót akár otthonában,
akár a munkahelyén fizikai vagy pszichés erõszak ér, mivel ez által akár a megélhetése is veszélybe kerülhet! Lépjünk fel együtt a munkahelyi erõszak megszüntetése érdekében és vegyük észre, ha a környezetünkben valakinek segítségre van szüksége!

MA MÁS…. HOLNAP LEHET TE...szorulsz segítségre!
A cikk és a kiáltvány teljes tartalma a www.vd.hu honlapunkon olvasható!
szerkesztette: T.A.T.
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Fontos tudnivalók!
●

Adó-visszatérítési lehetõség az egyéni befizetések után

❖ A visszatérítés mértéke 20%, maximum 150 ezer Ft
❖ A befizetések beérkezésének határideje december 31.
❖ Az adóhatóság által a Pénztárhoz átutalt adó-visszatérítést
azonnal jóváírjuk egyéni számláján
❖ Befizetéseit egészségcélú és önsegélyezõ szolgáltatásokra is költheti

Tisztelt Pénztártagok!
Az év vége felé közeledve engedjék meg, hogy felhívjuk szíves figyelmüket a naptári évhez kötõdõ adójóváírás lehetõségére. Az önkéntes pénztári befizetés az egyik támogatott megtakarítási
forma. Az egészségpénztári megtakarítást is 20%-os adó-visszatérítéssel támogatja az állam.
Az adó-visszatérítés maximális mértéke évi 150 000 Ft, amelyet 750 000 Ft éves egyéni
befizetéssel tud elérni. A kedvezmény igénybevételének elengedhetetlen feltétele, hogy a 2016.
évben keletkezett jövedelme után fizetendõ személyi jövedelemadója erre fedezetet nyújtson. Az
adó-visszatérítés számításánál már NEM kell arra figyelemmel lenni, hogy melyik pénztártípusba
(nyugdíj-, egészség- vagy önsegélyezõ pénztárba) fizetett tagdíjat a pénztártag. A szabályozás értelmében tehát egy pénztártípusba befizetett 750 ezer Ft után is érvényesíthetõ a maximum 150
ezer Ft adókedvezmény. Az adó-visszatérítés csak olyan pénztárba kérhetõ, ahová egyéni befizetés történt (több pénztárba történõ befizetés esetén bármelyik pénztárba, egy pénztárba történõ befizetés esetén abba a pénztárba, ahová Ön egyéni befizetést teljesített). Az adó-visszatérítés összegét a NAV – ha Ön adóbevallásában rendelkezik errõl – pénztári egészségszámlájára
utalja majd vissza, így ezt az összeget újból felhasználhatja egészségcélú kiadásaira, illetve
önsegélyezõ szolgáltatásokra.
Egyéni befizetés összege 150.000 300.000 450.000
Levonás
6.000 12.000 18.000
Adójóváírás
30.000 60.000 90.000
Felhasználható egyenleg 174.000 348.000 522.000
EP számlán
Nettó hozam az alaptagdíjon felüli
működési levonás figyelembe vételével
(kamatadó és EHO mentes)

16%

600.000 750.000
24.000 30.000
120.000 150.000
696.000 870.000

●
●

●
●

●

A kedvezmények felsõ jövedelemkorlát nélkül, illetve más adókedvezményektõl függetlenül vehetõk igénybe.
A munkáltató által fizetett tagdíj-hozzájárulás után az adó-visszatérítés nem érvényesíthetõ.
Egészségpénztári, önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes önsegélyezõ pénztári - együttes egyéni befizetés esetén a maximálisan visszaigényelhetõ összeg évi 150.000
Ft. A Pénztártag adóbevallásában rendelkezhet arról, hogy mely pénztárba kéri a viszszatérítést. A 150.000 Ft-os összeghatárt nem lehet átlépni, abba beletartozik minden (egészség-, nyugdíj-, önsegélyezõ) önkéntes pénztári egyéni befizetés után járó kedvezmény, az adomány után járó kedvezmény, a lekötés és a prevenciós szolgáltatások után járó adókedvezmény összege is.
Az adó-visszatérítés összegét nem terheli költséglevonás, vagyis teljes egészében a Pénztártag számlájára kerül.
Ha Ön az egészségpénztárba kéri utalni adó-visszatérítését, azt a NAV jóváírásának beérkezését követõen azonnal, várakozási idõ nélkül felhasználhatja
egészségcélú kiadásaira, illetve önsegélyezõ szolgáltatásra.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a befizetést akkor tudjuk az adóévben figyelembe venni, ha az átutalt összeg a Pénztár bankszámláján a tárgyév december
31. napjáig jóváírásra kerül! A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a tagkódot és az egyéni befizetés szöveget! Pénztárunk bankszámlaszáma: CIB
Bank Zrt. 10700024-04451202-51100005.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2017-ben a munkavállalóknak készpénzben adható – 100 ezer Ft/év összegû – cafeteria juttatás fedezetet
teremthet a jelenlegi és belépõ pénztártagok egyéni befizetéseire, mely
után a munkavállaló 20 %-os adókedvezményben részesülhet. Így a befizetett 100 ezer Ft a Vitamin Egészségpénztárban – figyelembe véve a mûködési levonást is - 114.344 Ft felhasználható forrást jelenthet. A jelenlegi banki kamatkörnyezetben a nettó 14 %-os hozzáadott érték vonzó lehetõség lehet a pénztártagok számára. Kérjük, ha tehetik éljenek a lehetõséggel. Megtisztelõ bizalmukra a jövõben is számítunk!

J ö v ő é v vé g é r e d ő l e l a z e r ő m ű s o r s a
Bár korábban voltak kísérletek, hogy az állam
megszerezze a Mátrai Erőmű részvényeit, eddig
nem jártak sikerrel. Most a német befektetők
eladnák, kérdés, ki lesz a befutó.
Szeptember-október folyamán döntött úgy a Mátrai Erõmû Zrt-ben többségi részvényes német RWE (50,9 százalékos tulajdonos) és a szintén német EnBW (21,7 százalékos tulajdonos), hogy a közeljövõben értékesítik
részvénycsomagjukat, errõl a társaság dolgozói novemberben értesültek. A társaság alaptõkéje ma 34,245 milliárd forint, saját tõkéje pedig megközelíti a 98,5 milliárd forintot. A cég eredménytartalékában több mint
61,7 milliárd forint van.
A német részvényesek néhány évvel ezelõtt – amikor
is a kormány a korábbi, magas árat tartalmazó szerzõdések újratárgyalásával, illetve az energiacégeket sújtó
különadóval igyekezett nyomást gyakorolni, 2013-ban
Horváth László országgyûlési képviselõ sajtótájékoztatót is tartott az erõmû bejáratánál, kifogásolva a magas
osztalékot (ezt az új, végül meg nem épült blokk építésére félretett pénzbõl fizette ki a cég) – nem adták el a
pakettet. Igaz, a késõbbi, 2014-es tárgyalások során már
úgy tûnt, az állam növelheti részesedését az energiaipari vállalatban. Sõt, az EnBW-vel tavaly májusban egy
szándéknyilatkozatot is aláírt a kormány, miszerint az
társaság csomagját megvásárolná a 26,15 százalékos tulajdonrésszel rendelkezõ állami cég, az MVM.
Ez azonban idáig nem történt meg, a Népszabadság
idei márciusi írása szerint az üzlet meghiúsult, mert a
baden-würtembergi EnBW 15 milliárd forintot kért volna a részvényekért, míg az MVM csak tízmilliárdot adott
volna érte. A Népszabadság szerint egyébként a kisebbik német tulajdonos már évekkel korábban is eladta
volna részesedését, de a titokban folyó tárgyalásokon akkor sem tudtak megegyezni a felek. Az energetikai cé-

gekre kivetett különadó miatt a cég eredményessége
csökkent, de az éves eredmény és osztalék tízmilliárd forint körül alakult. Idõközben az eddig külföldi tulajdonban lévõ energiaipari cégek hazai állami kézbe kerültek,
s az õsz folyamán már úgy tûnt, hogy az Európai Unió
sem gördít akadályt a sokat kritizált, a jelenlegi áramárakhoz képest drágán termelõ újabb paksi atomerõmû
megépítése elé.
Valaska József, a Mátrai Erõmû Zrt. igazgatóságának
elnöke a cég december 2-án tartott ünnepségén elárulta, az eladás oka az Európában lévõ energiaipari folyamatokban keresendõ. Az Európai Bizottság új villamosenergia ipari szabályozást is elfogadott néhány nappal
ezelõtt, amely hosszú távon kihat a lakossági árakra (kivezetnék ugyanis a villanyáram hatósági árát). A piacot
hét-nyolcévente szabályozzák újra, legutóbb 2009-ben
volt változás. Az átállásra öt év áll rendelkezésre, az átmeneti idõszakban az erõmûben fejlesztés, karbantartás lesz.
– Az új szituáció átmenetileg javítja a Mátra helyzetét,
ez idõ alatt új stratégiát alkotunk. Az elmúlt idõszakban
a megújuló energia felértékelõdött, szubvenciót kapott,

amely a hagyományos termelésben zavarokat okozott, ez
pedig nehézségekhez vezetett a rendszerek fenntartásában. Most a hagyományos energia értékelõdött föl, ez
kap támogatást, hogy ne menjen csõdbe. A hagyományos erõmûveket majd az energia tárolása szorítja ki a
piacról. A jövõ fejlesztési feladatait együttesen a szénalapú energiatermelés megújítása, a megújuló energiák,
valamint az energiatárolás adja – vázolta a mátraaljai erõmû fennmaradásának lehetõségét Valaska József.
Kifejtette, az RWE és az EnBW csoport forrást akart
bevonni, de az RWE nehezebb helyzetben volt a Mátránál, hiszen el van adósodva. A részvénycsomagot, illetve vagyonelemeket tehetik tehát pénzzé. A Mátra nincs
rossz helyzetben, nincs adóssága, az új tulajdonos hoszszú távon tervezhet vele, jól haladnak a beruházások
elõkészítésével. Ezzel párhuzamosan fejlesztik az új erõmûvet, amely alapvetõen más gondolkodásmódot igényel, hiszen integrálja a villamosenergia-termelést és a
tárolást.

Hazai befektetõt szeretnének
Valaska József lapunknak elárulta, a tenderre a világ
bármely részérõl jelentkezhetnek majd a cégek. Azonban abból indulnak ki, hogy egy magyar befektetõt jobban szeretnének azért, mert a Mátra nem csak az energiaverseny szempontjából fontos, hanem az ellátásbiztonság szempontjából is. Lehetnek a piacon olyan mozgások, amikor a Mátrát üzleti alapon nem éri meg annyira mûködtetni, mint amennyire megéri ellátásbiztonság
szempontjából. Az elnök szerint a nemzeti szénvagyon
magyar kézben tartása, vagy visszavétele okos dolog. A
Mátra komoly engedélyekkel rendelkezik a szénvagyon
vonatkozásában, ezért itt kell tartani, alá kell rendelni a
nemzeti érdeknek.

Tóth Balázs (forrás: heol.hu)
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Köztünk szólva…

Tagszakszervezeti irodák mûködése a mindennapokban

Bemutatkozik az OVIT Szakszervezet

Az EVDSZ több, mint tízezer tagja él
és dolgozik országszerte a villamosenergia-iparban. 26 Tagszakszervezetünk Elnöke, Vezető Testületei, a
Szakszervezeti Bizalmik minden
igyekezetükkel azon dolgoznak,
hogy érdekeinket érvényesítsék.
Minden szervezetben egyre nehezebb feladat a tagmegtartás, tagtoborzás, a változó gazdasági körülmények között pedig a legnehezebb
az érdekérvényesítés.
De tudják a kollégák, hogy kihez fordulhatnak kérdéseikkel?
Tudják a dolgozók, hogy egy-egy területen kihez forduljanak, ha be szeretnének 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 sorozatunk harmadik állomásaként az OVIT
Szakszervezet kihelyezett testületi ülésén vettünk részt dr. Szilágyi József
EVDSZ elnök úrral 2016. november 11én a Hotel Ovit-ban, Keszthelyen.
A két napos testületi ülés 2. napját az
OVIT Felügyelõ Bizottsági tagok (Rubi
Imre és Ledvényi János) beszámolója
indította az OVIT mûködésérõl, a tervezett szervezeti és mûködési változásokról.
Ezt követõen dr. Szilágyi József az EVDSZ Elnöke beszélt tájékoztatásul a Szövetség 2016. évi munkájáról, sikereirõl
és kudarcairól. Kiemelte a nemzetközi
szakszervezeti munka fontosságát, az
IndustriAll és ETUC szervezetekben az
eredményes magyarországi szakszervezeti tevékenységet, valamint beszámolt
a V4-es találkozón elhangzottakról. Az
országos szintû érdekvédelemben beszélt a testületi ülés napján aláírt VKF
megállapodásról, majd áttért a konföderációk közötti együttmûködés megindulására. Ismertette a LIGA Szakszervezetek ez évi tevékenységét, valamint
beszámolt az ágazati hírekrõl is.
EVDSZ Elnök úr elõadását követõen a
Tagkártyához kötõdõ szolgáltatók, szolgáltatások bemutatása következett.
Nagy örömömre az aktuális információkon, akciókon felül sikerült újdonságokat is ismertetni, így a hírlevélben foglaltak és a honlapunkon megtalálható
információkon túl szélesebb információkat tudtunk biztosítani személyesen
az OVIT Szakszervezet Testületének,
kérve Õket, hogy mondják el Tagjainknak is azt, amit hallottak.
A Testületi Ülés napirendjében meghatározott feladatok feszített munkatem-

pót igényeltek, így a rendezvényt követõen kértem meg Horváth Józsefet, az
OVIT Szakszervezet Elnökét, valamint
Skuczi Ágnest, hogy mutassák be a Forró Drót olvasóinak szervezetük mindennapjait, tisztségviselõit:
Horváth József, az OVIT Szakszervezet
elnöke elmondta, hogy a februári taggyûlés jól tükrözte azokat a szakszervezeti feladatokat, amelyekkel nap mint
nap szembe kell néznie a tisztségviselõknek. Kiemelte, hogy az OVIT Szakszervezet gazdálkodása stabil, a törvényekben elõírtak szerint történik. A
Társaság gazdasági vezetésével korrekt
és jó az együttmûködés a gazdasági és
mûszaki feladatok hatékony megvalósításához.
Az Ovit Szakszervezet aktív tagjainak
száma 423 fõ, a jogfenntartó tag 3 fõ és
a nyugdíjas tagok száma 155 fõ.
Az elnök úr bármikor elérhetõ telefonon, valamint minden fõbizalmihoz fordulhat bátran mindenki. A gazdasági
ügyekért felelõs munkatárs és a fõbizalmiak, bizalmiak is fõállású munkaidõ
mellett végzik szakszervezeti tevékenységüket. Kivétel a Nyugdíjas Tagozati
vezetõ, Polczer Ferenc, aki nyugdíjas és
szabadidõs tevékenységként aktívan és
lelkiismeretesen végzi munkáját. Egy
hónapban egyszer biztosan benn van
az OVIT központban, de telefonon mindig elérhetõ. Az OVIT Szakszervezet Bizalmi Testületének tagjai vegyes korosztályúak (30 évestõl a 70 évesig) és a 23 éves munkaviszonytól a 40-50 éves
munkaviszonyig.
A gazdasági ügyintézõ Kucsera Katalin,
aki munkaidõben elérhetõ a Körvasút
sor 105. alatt a „V” épület 106. szobában. Katalin foglalkozik a pénzügyekkel, a segélyezéssel, a tagokra kötött biztosítási ügyintézéssel, a be- és kilépések

adminisztrálásával, a tagok nyilvántartásával, a tagkártyák igénylésével. Katalin munkáját ezen a telephelyen Skuczi
Ágnes segíti amiben és ahol tudja.
A Bizalmi Testület az OVIT munkavállalókat érintõ minden fontos kérdés, ügy
esetén összeül, de a területi tagoltságuk
miatt jellemzõen e-mailben és telefoTISZTSÉGVISELÕ
Horváth József (elnök)
Kucsera Katalin (gazdasági ügyek)
Polczer Ferenc (Nyugdíjas Tagozat)
Szabó Szilárd (elnök helyettes)
Bakonyi Tibor (fõbizalmi)
Leipniker László (fõbizalmi)
Raft Péter (bizalmi)
Skuczi Ágnes (fõbizalmi)
Baranyai Lajos (fõbizalmi)
Soós Zoltán (fõbizalmi)
Szabó Imre (fõbizalmi)
Lakner Gábor (bizalmi)
Miklós Gyula (fõbizalmi)
Varga Tibor (bizalmi)
Váradi Géza (fõbizalmi)
Weisz János (bizalmi)
Mokos Tibor (fõbizalmi)
Felméri Zsuzsa (bizalmi)
Marosvölgyi Józsefné (fõbizalmi)
Kurucsai László (fõbizalmi)
Pardi Sándor (bizalmi)
Szõczei Istvánné (FB)
Kálmán Henrietta (FB)

non tartják a kapcsolatot.
„A mi szakszervezetünket az OVIT generációkra épülõ családias kapcsolatrendszere teszi erõssé, és ez alakítja számunkra a tudatot, hogy mi együtt vagyunk erõsek!”
Az OVIT Szakszervezet bizalmi testülete:

NEVE ELÉRHETÕSÉG
horvath.jozsef@ovit.hu
kucsera.katalin@ovit.hu

SZERVEZETI EGYSÉG
Hálózati Igazgatóság
HEO - Központ

szabo.szilard@ovit.mol.hu
tbakonyitibor@freemail.hu
leipniker.laszlo@ovit.hu
jorden2@freemail.hu
skuczi.agnes@ovit.hu
baranyai.lajos@ovit.hu
soos.zoltan@ovit.hu
telehazmozs@freemail.hu
laknergabi@freemail.hu
miklos.gyula@ovit.hu
kato65tibi@gmail.com
varadi.geza@ovit.hu
weisz.janos@ovit.hu
mokos.tibor@ovit.hu
felmeri.zsuzsa@ovit.hu
marosvoelgyi.jozsefne@ovit.hu
kurucsai.laszlo@ovit.hu
shunczi@gmail.com
szoczei.ildi@ovit.hu
kalman.henrietta@ovit.hu

VÜSZ- Százhalombatta
VÜSZ - Százhalombatta
SZÁLLÍTÁS
SZÁLLÍTÁS
PÉNZÜGY - Központ
TÁVKÖZLÉS
Alállomás - Elõszerelõ Szakág
ERIG - AVSZF - Paks
ERIG - AGSZF - Paks
TGESZF - Bicske
TGESZF - Bicske
Területi Fõm. - Tatabánya
AEGSZF - Tatabánya
ACÜZIG - Göd
ACÜZIG - Göd
Területi Fõm. - Felsõzsolca
ERIG Vértes
ERIG - Vértes
APRSZF - Központ
SZÁLLÍTÁS

Az OVIT Szakszervezet elérhetõségei:

Címe: 1158 Budapest, Körvasút sor 105.
Nincs kimondott irodájuk, de az „V” épület 106. szobában (Kucsera Katalin) és a „K” épület 103. szobában (Skuczi Ágnes) állnak rendelkezésre a munkaidõ alatt (7:15 -15:35-ig), valamint telefonon is elérhetõek.
Horváth József: 20-923-8234
Kucsera Katalin: mhelyi: 06-1-414-3215
Skuczi Ágnes: mobil: 20-998-5421, mhelyi: 06-1-414-3562
Skuczi Ágnes, Tóth Andrea
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Köztünk szólva…

Tagszakszervezeti irodák mûködése a mindennapokban

Bemutatkozik a PADOSZ

Az EVDSZ több, mint tízezer tagja él és
dolgozik országszerte a villamosenergiaiparban. 26 Tagszakszervezetünk Elnöke,
Vezető Testületei, a Szakszervezeti
Bizalmik minden igyekezetükkel azon
dolgoznak, hogy érdekeinket érvényesítsék. Minden szervezetben egyre nehezebb feladat a tagmegtartás, tagtoborzás, a változó gazdasági körülmények között pedig a legnehezebb az érdekérvényesítés.
De tudják a kollégák, hogy kihez fordulhatnak kérdéseikkel?
Tudják a dolgozók, hogy egy-egy területen
kihez forduljanak, ha be szeretnének lépni a szakszervezetbe?
Tudja mindenki, hogy hol keresse a szakszervezeti irodát?
Más-más szervezet, több-kevesebb taggal, másmás munkakörülmények között.
Ismerjük meg egymást!

PADOSZ munkatársak (balról jobbra): Majoros János,
Koósz Emõke, Lõrincz László, Bocsor István,
Dömötörné Völgyesi Éva, Weisz Mátyás

Tagszervezeteinket bemutató sorozatunk negyedik
állomásaként a Paksi Atomerõmû Dolgozóinak
Szakszervezetét (PADOSZ) látogattam meg. A szíves invitálásnak apropója a LIGA Elnök asszonyának
látogatása volt a PADOSZ Klubban.
A Paksi Atomerõmûbe érkezést már napokkal elõbbi adategyeztetések, engedélykérések elõzték meg.
Szigorú beléptetés után csak kísérõvel közlekedhettem, Emõke, a PADOSZ érdekvédelmi elõadója volt a
„testõröm”. Az épület elsõ emelete a szakszervezeteké, a MÉSZ és az ADÉSZ irodája is itt található. A paksi legnagyobb taglétszámú szervezet irodájába lépve
már ismerõs arcok fogadtak, lázas munkában volt mindenki (nagyon sok a napi teendõ), de a családias légkör elõsegíti a hatékony és eredményes szakszervezeti munkát.
Az 1400 Tag - melybõl 350 fõ nyugdíjas – mindennapi és hosszú távú érdekképviseletét három választott tisztségviselõ a munkaidõ-kedvezmények terhére látja el, az õ munkájukhoz elengedhetetlen és nélkülözhetetlen a gazdasági ügyekkel foglalkozó
Dömötörné Völgyesi Éva és a szakszervezeti tagokkal, az iroda mindennapjaival, rendezvényekkel és minden elõkészítõ munkát igénylõ feladattal foglalkozó Koósz
Emõke, aki itt mindenki jobb keze.
A PADOSZ ernyõszervezet, 13 cégnél szervezi tagságát, amelybõl 4 nem
villamosenergia-ipari cég. 10 cégnél
kollektív szerzõdést is kötnek, valamint bértárgyalásokat folytatnak. Ebbõl is következik, hogy miért vannak
ennyien az irodán. Mindenki csinál
mindent, mindig megbeszélik, tudnak
egymás munkájáról, de azért vannak
személyek szerint kijelölt területek:
Lõrincz László Elnök:
KSZ-ek és bértárgyalások, legfelsõbb szintû kapcsolattartás a HR vezetõkkel, tárgyalások vezetése is,
MÉSZ-ADÉSZ-PADOSZ tárgyalások
vezetése, Társaságcsoporton belül
a VÜT Elnöke

Weisz Mátyás Elnökhelyettes:
PAKS ÜT, munkavédelmi képviseleti feladatok, kiadványszerkesztés, mozgósítás
Bocsor István Elnökhelyettes:
Adminisztráció rendezvényekhez, emlékeztetõk,
jegyzõkönyvek, határozatok, honlap szerkesztés,
statisztikák, a segédanyagok és a költségvetési terv
elõkészítése
Koósz Emõke:
Teljes körû irodai adminisztráció, kulturális bizottság tagsági feladatok, rendezvényszervezés, a csapat
felvidítása
Dömötörné Völgyesi Éva:
Teljes körû gazdasági feladatok
Az irodában minden hétköznap 7-16 óráig biztosan található egy szakszervezeti munkatárs. A fenti területekkel kapcsolatban célszerû a kijelölt felelõs személyhez fordulni, és elõzetesen idõpontot egyeztetni,
de kérdés esetén mindannyian készséggel állnak rendelkezésre!
Az iroda és a Tagok között a kapocs a fõbizalmi és
a bizalmi hálózat, a kommunikáció mindkét irányban
jól mûködik. Két közgyûlés közötti idõszakban a Közös Szakszervezeti Bizottság intézi az ügyeket, amely
minden kedden ülést tart, és amelynek tagjai a veze-

tõ tisztségviselõk (3) és a Fõbizalmiak, így 21 fõs a
KSZB, valamint vannak állandó meghívottak, mint például Majoros János, a PADOSZ Nyugdíjas Tagozatának
vezetõje.
Helyi tájékoztatókat rendszeresen tartanak nem
elõre meghatározott idõpontokban, hanem célzottan, a munkaterületeken, irodában.
Rendszeresek a PADOSZ Klubok, ahol kötetlen beszélgetés keretében a tagság és a szervezet számára
fontos személyek véleményét kikérik – ilyen esemény
volt látogatásom után is, amelyen ezen alkalommal
Dr. Mészáros Melinda LIGA Elnök volt a vendég, és
amelyrõl a Mi újság a PADOSZ-nál folyóirat novemberi számában olvashatnak az érdeklõdõk.
Rendszeresek a találkozók a munkáltatókkal is, hetente, kéthetente egyeztetõ megbeszélésen vesznek
részt a PA Zrt., valamint az ATOMIX vezetõségével,
ahol napi aktualitásokat, várható feladatokat beszélnek meg munkáltatói és munkavállalói szemszögbõl
is.
Társszervezetekkel is rendszeresek a találkozók, hiszen közös ügy az érdekvédelem, a KSZ, a bérek, szabályzatok, stb.
Munkáltatónként az alábbi fõbizalmik állnak készséggel Tagjaink rendelkezésére:
Balogh Tibor
fõbizalmi MVM PA Zrt. KAIG
Tumpek István
fõbizalmi-helyettes MVM PA Zrt. KAIG
Jantner János
fõbizalmi MVM PA Zrt. KAIG
Bakó Tibor
fõbizalmi
MVM PA Zrt. MIG
Fogas Antal
fõbizalmi
MVM PA Zrt. GIG
B. Kovács György fõbizalmi
MVM PA Zrt. MIG
Harmath Péter
fõbizalmi MVM PA Zrt. ÜVIG
Kállai Lászlóné
fõbizalmi MVM PA Zrt. ÜVIG
Sztanó László
fõbizalmi
MVM PA Zrt. BIG
Szelp Csaba
fõbizalmi-helyettes MVM PA Zrt. HUIG
Szemerédi József fõbizalmi
Atomix Kft.
Kállai Mihály
fõbizalmi
MVM OVIT Zrt.
Kiss Tamás
fõbizalmi MVMI Informatika Zrt.
Varga Imre Miklósnéfõbizalmi
MVM ERBE Zrt.
Szabó Sándor
fõbizalmi
ESZI
Kocsner Gábor
fõbizalmi
RHK. Kft.
Nagymélykuti Tibor fõbizalmi
Partner Kft.
Bármilyen felmerülõ kérdés esetén keressétek Õket és
a bizalmikat is bátran, hiszen
tudjátok:

EGYÜTT
ERÕSEBBEK
VAGYUNK!

T. A. T.

A PADOSZ
elérhetőségei
Az IRODA postacíme:
7031 Paks, pf. 71.
Telefonszáma:
75/508-708
e-mail címe:
padosz@npp.hu
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Szeretnénk felhívni a figyelmüket,
hogy a 10%-os partnercéges
kedvezményprogram keretén
belül az alábbi napokon tudnak
áruházainkban kedvezményesen
vásárolni:

ÚJ!

ÚJ!

2016. december
8 – 9 – 10 – 11
2017. január
12 – 13 – 14 – 15
2017. február
9 – 10 – 11 – 12

Felelősségbiztosítás
és jogi képviselet
minden
szakszervezeti
tagunknak

Használja ki Ön is a Tagkártya
nyújtotta elõnyöket!

Agip elfogadás

december 31-ig!
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Búcsúzás Gembiczki Tibortól
A szomorú hírrõl 2016. október 25-én értesültünk, hogy elõzõ napon Gembiczki Tibor az
ÉMÁSZ Szakszervezet volt elnöke hosszan
tartó betegség után elhunyt.
Az ÉMÁSZ Vállalat kötelékébe 1980. december 05-én állt munkába az anyag osztályon. Az itt eltöltött idõ alatt állandóan képezte magát, egyre magasabb beosztásokba
került, miközben a villamosmérnöki diplomát is megszerezte.
Munkája elismeréséül 1987-ben kiváló dolgozói, 1989-ben kiváló munkájáért miniszteri kitüntetésben, majd 1994-ben vezérigazgatói dicséretben részesült.
Osztályvezetõi munkája mellett ellátta az akkori ÉMÁSZ Vállalat
Központi Üzemi Bizottságának elnöki tisztségét.
1998. 11.30-tól Üzemi Tanács taggá választották. A széleskörû és
szerteágazó tevékenységet magától értetõdõen vállalta el, azért,
hogy az érdekvédelmi munka hatékonyabb és erõteljesebb legyen.
Kohányi Pál volt SZB elnök nyugdíjba vonulását követõen 2001.
január 1-tõl megválasztásra került az ÉMÁSZ Rt. Szakszervezeti
Bizottság elnökének.
2007. 01 hótól az ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoportok megalakulását követõen az ÉMÁSZ Nyrt. ÜT elnöke lett. Munkája során szlovák
nyelvtudását sokat kamatoztatta a Társaságcsoport érdekében.
Felelõsségteljes munkával, fáradságot nem kímélve, komolyan
vette a feladatait, a munkavállalók több alkalommal újraválasztották
bizalmuk és elégedettségük jeléül.
1999-tõl háromszor választották újjá, a negyedik ciklusában 2013-ban
egészségi állapotára tekintettel kérte felmentését.
Akkori nyilatkozata szerint:
„Szb-elnöki tevékenységemet szívesen csináltam, nagyon szerettem és úgy hiszem, hogy eredményesen dolgoztam. Munkám során
elsõsorban arra törekedtem, hogy megõrizzük a munkahelyeket, s
ennek érdekében mindent megtettem. Az is célom volt, hogy az
általam képviselt munkavállalók helyzete, ellátása és munkakörülményei a lehetõ legjobbak legyenek. A cégtõl nem kívánok elszakadni,
amikor arra lehetõségem lesz, bejárok és segítem az utódom
munkáját, ha igényli."
Közvetlen munkatársai tudják a legjobban, milyen pontosság,
higgadtság, segítõkészség jellemezte. Feleslegesen nem szólt, intelligenciájával nem kérkedett, ám ha segítséget kértek tõle, tudta
merre induljon, hogyan oldja meg a feladatot. Szakszervezeti munkáját elhivatottságnak érezte, olyan elhivatottságnak, melyet már tanulmányai ideje alatt is érzett magában, melyet környezete is látott
és hitelesnek tartott.
Különös figyelemmel vett részt az ágazati és helyi bértárgyalásokon, a lehetõségeket és szakszervezeti eszközöket megfontoltan,
de határozottan alkalmazta. Kész volt kiállni a demonstráció és
sztrájk eszköze mellett, a tagság támogatta törekvéseit, melynek
érezhetõ eredményei lettek, mind a szociális juttatások, mind a
jövedelemnövekedés esetén.
Az EVDSZ is elismerte munkáját, a VD emblémával ellátott aranygyûrûvel jutalmaztuk.
Szakszervezeti munkája során mindig nagy igyekezettel képviselte a munkavállalók érdekeit. Mindig a közös megállapodások megkötésére törekedett.
Az ÉMÁSZ Szakszervezeti Bizottság tagjai és tagsága nevében búcsúzunk.

„Ha nagy a baj, segítünk”
Az ÉMÁSZ Szakszervezeti Bizottságának elnökét az alábbi kéréssel kereste meg F. Tiborné, a rokkantnyugdíjban lévõ férje alkarprotézis mûvégtag megvásárlása miatt.
„A férjem 1997. novemberében súlyos üzemi balesetet szenvedett az ÉMÁSZ-nál, melynek következtében mindkét karját amputálni kellett. A saját maga ellátásához, mindennapjainak megkönnyítéséhez, mindenben segítségre szorul. Ez a mûvégtag nagyon sokat segítene életvitelünkön. A mûvégtag teljes összegének 10%-át kellene befizetnünk az OEP felé, melynek összege 1 367 460,- Ft lenne.
Sajnos az anyagi helyzetünk miatt erre lehetõségünk
nincs.”
Az ÉMÁSZ munkavállalói a szakszervezet kérésére
gyûjtést szerveztek, hogy segíteni tudjunk volt munkatársunkon. Megkerestük a Társaságcsoport elnökét,
Dr. Marie-Theres Thiell asszonyt, hogy lehetõségükhöz
mérten a mûvégtag megvásárlásához nyújtson segítséget. A gyûjtés és a támogatás segítségével a mûvégtag
megvásárlásra került. A volt munkavállalónk életkörülménye a mûvégtag használatával sokat javult, jelentõsen megváltozott.
Köszönjük a munkáltató és a munkavállalók összefogását, segítségét.
ÉMÁSZ Szakszervezet

A PADOSZ Nyugdíjas Tagozata
összekötõinek munkaértekezlete
A PADOSZ Nyugdíjas Tagozatának területi összekötõi 2016. október 20-án tartották immár nyolcadik munkaértekezletüket a paksi Nyugdíjas Klubban. A megbeszélésen jelen volt Majoros János tagozatvezetõ, Vida György tagozatvezetõ-helyettes
és 24 fõ összekötõ. A PADOSZ vezetõségét Lõrincz
László elnök és Bocsor István elnökhelyettes
képviselte.
Majoros János levezetõ elnökként köszöntötte a
megjelenteket, majd felkérte Lõrincz László elnököt tájékoztatójának megtartására.
Tájékoztatójában az elnök áttekintést adott általában a szakszervezetek (ezen belül is a LIGA és az
EVDSZ) helyzetérõl.
Az egészségpénztárakkal kapcsolatban változások figyelhetõk meg. Egyrészt a VITAMIN pénztár
szolgáltatása kibõvült az önsegélyezéssel, másrészt a
Pannónia EÖP egyesült az MKB-Pannónia EÖP-vel
és annak a szolgáltatási palettája gyakorlatilag megegyezik a VITAMIN EÖP-val. A MEDICOVER szolgáltatásainak köre a Budapesten épült kórházi szolgáltatásával bõvült. A nyugdíjasok számára az eddigi 4
000 Ft-os alapcsomag mellett bevezetésre került a
bõvített csomag (6 500 Ft/hó), mely a budapesti
kórházban limit nélküli ingyenes mûtétet, valamint
oda-vissza szállítást is biztosít.
A PADOSZ mindennapjaira térve az elnök megemlítette, hogy a 21 fõs közös szakszervezeti bizottság heti rendszerességgel ülésezik. Beszélt a PADOSZ aktív munkavállalói létszámáról, a béren kívüli juttatásokról, az Üzemi Tanács választásokról.
A Kékvirág Alapítvány sikeresen, stabilan, s ma már

közhasznú alapítványként mûködik, s ekként a jövõ évi adóbevalláskor az adó 1%-a részére felajánlható. Az alapítvány kuratóriumának elnöke ideiglenesen Weisz Mátyás PADOSZ elnökhelyettes lett.
Az elnöki beszámolóhoz Bocsor István, a
PADOSZ elnökhelyettese néhány kiegészítést fûzött.
A PADOSZ vezetõi után Majoros János, a Nyugdíjas Tagozat vezetõje tartotta meg beszámolóját.
Elmondta, a PADOSZ Nyugdíjas Tagozatának létszáma 290 fõ körül van. Hárman távoztak el közülünk, hat fõ kapott szociális segélyt a PADOSZ-tól,
további két fõ pedig a Humán Alapítványtól is részesült segélyben. Az idén két tagtársunk, Vida
György tagozatvezetõ-helyettes és Vida Károly öszszekötõ részesült a PADOSZ Kiváló Aktivistája kitüntetésben. A megemelt, 2 000 Ft-os éves tagdíj
miatt alig volt kilépõ a tagozatból, a tagdíjfizetési
problémák is megoldódtak.
A tagozatvezetõ beszámolóját követõen Vida
György tagozatvezetõ helyettes ismertette az összekötõkkel az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának az elõzõ
napon tartott ülésén elhangzottakat.
Utolsó beszámolóként Germán Endre, a nyugdíjasok érdekeinek társ-képviselõje a humán igazgatóval folytatott legutóbbi konzultációjukról adott tájékoztatást.
A beszámolókat és a baráti beszélgetést követõen
az összekötõk hasznos, jó hangulatú munkaértekezlete este 5 óra után ért véget.
Dr. Germán Endre
az atomerõmûi
nyugdíjasok társ-képviselõje

Évzáró értekezletet tartott az EVDSZ Nyugdíjas Tagozata
2016. november 28-án tartotta a 2016-os évet záró és összegzõ értekezletét
a Nyugdíjas Tagozat.
Az elsõ perc az emlékezésé volt: Gembiczki Tibor pár nappal a 62. születésnapja után hunyt el, rá emlékeztünk néma csenddel.
Az EVDSZ Elnöke, dr. Szilágyi József részletesen beszélt az ágazati Szövetségünk és a LIGA egész éves munkájáról, sikereirõl és kudarcairól.

Ezt követõen Begitter Henrikné (Hédi), a Nyugdíjas Tagozat vezetõje foglalta öszsze a tagozatunk 2016. évi tevékenységét, majd az évzáró ebéd mellett egy kötetlen beszélgetés keretében beszéltünk a helyi eseményekrõl,
gondokról és örömökrõl.

Boldog, békés ünnepeket, és egészségben
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
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Régiós Családi Nap Debrecenben
A debreceni régióban 2016. október 1-jén szombaton Régiós Sportnapot tartottunk, immáron 3. alkalommal. A helyszín a Szeged Utcai Szabadidõpark
volt, ahol minden korosztály megtalálhatta a szívéhez legközelebb álló programot, melyet megnézhetett kipróbálhatott. Közel 1200 fõ jött el. Bíztunk
benne, hogy az idõjárás kegyes lesz hozzánk. A megelõzõ hûvös napok után
egy nagyon kellemes meleg idõt kaptunk.
A program elsõként a gyerekeknek kedvezett és a Csicseri és Borsó zenekar szórakoztatta a csöppségeket. Egész napos arcfestéssel és csillámtetoválás készítéssel ajándékoztuk õket. Emellett trambulinon és az ugráló váron
vezethették le fölösleges energiájukat. Ezen felül lehetõség volt póni lovaglásra, és kipróbálhatták a rodeó bikát is.
Különbözõ versenyeket szerveztünk, melyek közül választhattak a jelenlévõk, hogy hol szeretnének indulni. Lehetõség volt horgászversenyre, slambucfõzõ versenyre, ping-pongra, csocsóra, rekeszépítésre és íjászatra jelentkezni. Sok versenyen gyerekek is részt tudtak venni, mely nagyon nagy
sikert aratott.
A nap folyamán E.ON munkavédelmi bemutató is volt. Aki szeretett volna az daruskocsival felemelkedhetett 19 m magasságba a kollégák segítségével, s felügyeletével.
11.00 órától az Irigy Hónaljmirigy csapata szórakoztatta a vendégeket egy
órán keresztül, mely fokozta a vidám hangulatot. Ezt követõen déltõl mindenki elfogyaszthatta az általa választott menüjét, majd Simonyi Ferenc operett
énekes, ás az All Round Forcez (többségében E.ON-os kollégákból álló)
hip-hop táncos csapata szórakoztatta a jelen lévõket.
15.00 órától az eredményhirdetésen minden verseny elsõ három helyezettje átvehette megérdemelt díját. A délután folyamán fellépett még a Naida és
Bella Hastánc stúdió és a Hajdú Néptáncegyüttes, majd a Melír zenekar.
Az estét az Eastside Hungary zenés
táncos produkciója
és Dj Perge retró discója zárta. A kellemes hangulatú családi napra azóta is jó
szívvel gondolnak
vissza a kollégák.
Pappné
Havasi Erika

MVM Csoport Innovációs
Díj Pályázat 2016
Az MVM Csoport Innovációs pályázatot írt ki a dolgozói számára. Büszkeséggel tölt el, hogy az MVM NET Zrt.
munkavállalói négy pályamûvel neveztek a versenyre. Szép volt fiúk! A
remek pályamûvek közül is kiemelkedett Méhes Zoltán tagtársunk pályázata, amely a közönségdíj mellett,
elnyerte a zsûri különdíját is.
– Zoli, légy szíves röviden mutasd
be nekünk a pályázatodat!
– Pályázatom célja átfogó megoldást nyújtani a 450 MHz-es mobilhálózat mûszaki, illetve üzemeltetési
komplex problémaköreire, mindezt egy új, apró,
kis beruházási költségbõl megvalósítható, az országban könnyen szétszórható vagy útnak indítható mérõrendszercsalád kidolgozásával, illetve
kifejlesztésével.
– Mi motivált a részvételre?
– Mint minden újonnan épülõ hálózatot, úgy
az MVM NET Zrt. 450 MHz-es hálózatát is egy igen pontos, de - a valóságot csak közelítõ matematikai modell alapján tervezték, tehát a hálózat
optimalizálása még további feladatokat fog generálni. Ennek a munkának az elõsegítése motivált,
a lehetõségekhez mérten egyszerû, költséghatékony, de kellõen megbízható innovatív
megoldás kidolgozásában és kivitelezésében.
– Hogyan készítetted el a pályázati anyagot?
– Egy év munkája és egy friss villamosmérnöki mesterdiploma áll a pályázat hátterében. Fontos, hogy a jó szakmai alapot nyújtó diploma önmagában kevés lett volna a pályázaton való indulásra. A pályázat többlépcsõs elbírálásának folya-

mata alatt egyértelmûvé vált, hogy egy
ötlet önmagában kevés, ha nincs mögötte megfelelõen összeszedett projektterv, megtérülés számítással, költség/erõforrás tervezettel, akkor kirostálják.
– Hogyan készültél fel a bemutatóra?
– A top10-be jutást követõen egy
TEDx-es felkészítõ tanár segítette a felkészülésünket, akinek sokat köszönhetünk. Igen széles tárházat kaptunk a tippek, trükkök módszerek világából. Én
személy szerint igyekeztem minél gazdagabb szókinccsel, minél több metaforával élni a figyelem fenntartása érdekében. Bizton állíthatom, hogy megérte!
– Mit szólsz a sikeredhez?
– A diplomamunkák szomorú sajátossága a feledésbe merülés. Hiába a sok beleölt idõ és energia, legtöbbször homályba vesznek. Örülök, hogy
az esetemben ez másképp történt, és még inkább örülök, hogy a számomra is esélyt adó pályázatból a cégcsoport hagyományt kíván teremteni. Ezzel adva megfelelõ célt és lehetõséget a jövõ ötletei számára.
– Hogyan tovább?
– Belevetem magam a megvalósításba, miközben már a következõn töröm a fejem.
– Mit üzensz a kollégáknak?
– Mindenkit csak bátorítani tudok a jövõbeni
részvételre. Végül ezúton szeretném megköszönni a számomra sokat jelentõ bátorítást és kitartó
támogatást minden kedves kollégámnak!
– Gratulálunk Zoli!
Káplár Sándor MVM DSZ elnökhelyettes
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ÖSSZEFOGLALÓ A 2016. ÉVI
SPORTÉRTEKEZLETRÕL

Ülésezett a VITSPORT
Alapítvány kuratóriuma

Az év végéhez közeledve megtartásra
került a 2016. évi iparági sporttalálkozók kiértékelését és a 2017. év indítását
megtervezõ Villamosenergia-ipari
Sportértekezlet, melyen a társaságok
sportkoordinátorai és a szakági sportszakemberek vettek részt le. A 2016. november 25-én a Budapesti Erõmûben
megtartott értekezletet Várhelyi Géza a
Villamosenergia-ipari Sportbizottság
elnöke vezette le.
Az értekezlet megállapította, hogy a
2016. évi sporttalálkozók a meghirdetett versenynaptár szerint hiánytalanul
és sikeresen megrendezésre kerültek. A
beérkezett elégedettségi kérdõívek
alapján elmondható, hogy az idei találkozók is kifejezetten jól sikerültek.
A részvételt illetõen 6,3%-os növekedés
mutatkozott, 2016-ban összesen 2646
fõ vett részt a 13 sportág találkozóin.
Az értekezlet több fontos dokumentumot fogadott el. A 2017 évi Versenynaptárban ugyan még néhány adat pontosításra vár, de a sakk sportágon kívül már minden sportágra jelentkezett
rendezõ.
Az Általános Versenyszabályzat (ÁVSZ) kisebb módosítása mellett elfogadásra kerültek a sportági versenyszabályzatok módosításai is.
A Villamosenergia-ipari Sportértekezlet ezúton is megköszöni a találkozók
rendezésében dolgozó kollégák áldozatkész munkáját, és köszönetét fejezi ki
az iparági munkáltatóknak a találkozók sikeres lebonyolításához nyújtott
támogatásukért!
A Sportértekezletrõl további részletek találhatók a vitsport.hu honlapon, ahol
hamarosan közzé tesszük a 2017. évi Versenynaptárt is, amelyrõl a regisztráltakat értesíteni fogjuk!
Csegezy Csilla alapítványi titkár

A Sportértekezletet követõen az Alapítvány kuratóriuma is ülést tartott. Elsõként, értékelte a társaságok részvételét a 2016. évi iparági
sporttalálkozókon és odaítélte az általa alapított vándorkupákat: a találkozókat „legszorgalmasabban” látogató társaság számára a RÉSZVÉTEL A FONTOS, a találkozókon összességében, méretéhez képest legeredményesebbnek a NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS vándorkupát, külön értékelve a nagyvállalatokat és külön a kis/közepeseket.
Több év után ismét az a helyzet állt elõ, hogy mindkét kupát ugyanazok a társaságok érdemelték ki, a nagyvállalatok közül az EDF DÉMÁSZ
Társaságcsoport, a kisebbek közül pedig a Budapesti Erõmû Zrt!
Teljesítményük elõtt „le a kalappal”, gratulálunk nekik!
A kuratórium értékelte a 2016. évi találkozókat is, s teljes mértékben
azonosult a Sportértekezlet véleményével: az iparági sporttalálkozók
ez évben is magas színvonalon valósultak meg. A kuratórium a sok nagyon jó sikerült találkozó közül – köszönet érte a rendezõ gárdák
csupaszív, lelkiismeretes munkájának – a résztvevõk számának alakulása és az elégedettségi kérdõívek eredményei alapján a sí, a labdarúgás és a sakk találkozókat találta legkiemelkedõbbnek, s ezért külön elismerését fejezi ki a Mátrai Erõmû Zrt, az EDF DÉMÁSZ Társaságcsoport és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt rendezõ csapatának.
A kuratórium a Sportértekezleten is elhangzott észrevételeket is figyelembe véve elfogadta a honlap megújítására javaslatot tevõ elõterjesztést. Célunk az , hogy a jövõ év elejétõl az érdeklõdõk már egy új,
esztétikailag és funkcionálisan is megújított, korszerû honlapon
követhessék figyelemmel az iparági sportmozgalom történéseit!
A kuratórium foglalkozott az Alapítvány költségvetése várható – és tervszerûnek minõsített – teljesítésével, s elfogadta a 2017. évi elõzetes költségvetést. Utóbbival kapcsolatosan
kiemeljük, hogy a bevételek várható alakulására tekintettel a kuratórium résztvevõnként
5000 Ft-ról 6000 Ft-ra emelte a nevezési díj hozzájárulás összegét, a részvételi díjak
csökkentése, illetve a találkozók színvonalának megõrzése érdekében.
A további napirendi témákban a kuratórium döntött a Budai Sport Kft-vel való együttmûködés folytatásáról, a 2017. évi asztalitenisz találkozó rendezésének az Alapítvány általi
felvállalásáról, továbbá a Sportért és az Iparági Kollégákért kitüntetés 2017. évi díjazottjának személyérõl, akit a következõ lapszámban mutatunk be a Forró Drót olvasóinak.
Várhelyi Géza, a kuratórium elnöke

Akikre büszkék vagyunk:

Kákonyi Norbert
„Bajnok fogathajtó” címmel jelent meg
egy terjedelmes cikk 2016. október 6-án
a Tolnai Népújságban (a teljes cikk honlapunkon olvasható).
Nagy öröm számunkra, hogy Norbert
nem csak országos, hanem szinte világra szóló sikert aratott ezzel a bajnoki
címmel. Egy rövid, félórás beszélgetést
gondoltunk, s több mint két órára sikerült. Olyan részletekbe avatott be az életébõl, a hobbinak induló lovazásból, családjáról, hogy alig tudtuk a beszélgetést
lezárni. Az elsõ pillanattól nyilvánvalóvá
vált számomra, hogy ez a siker és teljesítmény nem csak az Õ és pompás lovainak az érdeme. Egy szûk, de annál lelkesebb csapat és a család összeadott munkája kellett ehhez. Hosszú évek tenyésztõ munkájának eredménye a kisbéri fajtájú lovainak - Advent, Sárkány - nagyszerû teljesítménye, mely nélkül nem
tartanának itt.
Olyan kulisszatitkokról beszélt Norbi, amit a nézõ soha nem tud, nem tudhat, amikor a fogatot versenyezni látja.
Az erõmûben ledolgozott idõ után szinte lefekvésig a lovak körül éli az életét,
amihez felesége, édesapja sok segítséget nyújt. Mikor azt kérdeztem tõle, mi

volt az a momentum, amitõl az utóbbi
évben szállította a sikereket, csak annyit
mondott: a „múzsáim” velem voltak! Lányai, Lara és Hanna olyan lelki segítséget
nyújtanak számára, ami hozzásegítette a
sikerekhez.
Kellett is a támogatás, mert a „nagymenõk”-höz képest lényegesen kevesebb - szinte töredéke - az anyagi lehetõsége a versenyzésre, felszerelésre, segítõk alkalmazására.
Hogy is veheti föl mégis a versenyt
Dávid a Góliátokkal szemben?
Úgy, hogy gyerekkora óta megszállottja a fogathajtásnak, ennek a világnak. A
másik nagyon fontos és elengedhetetlen tulajdonsága, hogy képes csapatban
dolgozni, csapatban gondolkodni, továbbá fontos a már említett családi támogatás, szülei, felesége részérõl, és mint
mondta a „múzsái” részérõl is. Úgy gondolja, lovai intelligensebbek a kutyáknál. Már autójának hangjára szaladnak
hozzá, minden családtagot, segítõt felismernek, lányait kifejezetten imádják,
sõt egyik lovuk csak velük akar kapcsolatot kialakítani.
Számomra ezen a beszélgetésen lett
teljesen nyilvánvaló, hogy mennyi buk-

tató, nehézség leküzdése szükséges ahhoz, hogy fogatával kihajthasson egyáltalán a pályára, és ezen felül milyen sok
dolognak kell egyszerre teljesülnie a sikerhez. Halljuk sokszor, hogy a magyar
lovas nemzet. Nem így éreztem, amikor
Norbi a lóállományról, a tenyésztés ellehetetlenülésérõl, a költségekrõl mesélt.
Sokkal nagyobb figyelmet érdemelne ez
a sportág, több támogatást és az ebben
dolgozók nagyobb megbecsülést. A kérdésre, hogy a jövõ évi világbajnokságon
mire lenne szüksége a jó szerepléshez,
két dolgot mondott: több idõre, amit a
fogatára fordíthatna, illetve olyan támo-

gatásokra, amivel közelíthetne a versenyzõ társainak rendelkezésére álló feltételekhez.
Norbiban egy nagyon közvetlen, két
lábbal a földön járó csapatembert ismertem meg. Visszatérve a címre, nem csak
a lovazásban csapatember, hanem szerencsére a mi csapatunknak, a PADOSZ
csapatának is tagja, amire büszkék lehetünk. Figyeljük versenyzõi pályáját, szurkoljunk sikereinek, adózzunk tisztelettel családjának, segítõinek, gazdagodjon
tovább az a bizonyos vitrin, amire már
most is büszke lehet! Hajrá, Norbi!
GGza
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Nyíregyháza, 2016. 10. 14-16.
Az idén XXVII. alkalommal került megrendezésre az Iparági Teketalálkozó az
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. és a Tiszántúli Villamosenergia-ipari Sportklub szervezésében, mely három napon keresztül nyújtott izgalmas perceket
a versenyzõknek. A találkozó helyszíne a Nyíregyháza Város Teke pályája volt.
A versenyzõket a Campuss Kollégium és Bessenyei Hotel látta vendégül.
A versenyre 20 csapat jelentkezett. Október 14.-én délelõtt megérkeztek
azok a csapatok, akik ezen a napon gurítottak. 13.00 órától elkezdõdött a verseny, egészen 19.00 óráig. Ezt követõen a vacsora a hotel éttermében volt.
20.00 órától Pinczés Ernõ a Tiszántúli Villamosenergiai-ipari Sportklub elnöke hivatalosan is megnyitotta a versenyt. A rendezvényre elfogadta meghívásunkat a rendezvény fõvédnöke: Haraszti Judit, az ETI vezérigazgató aszszonya, aki szintén megnyitó beszéddel köszöntötte a résztvevõ társaságok
versenyzõit. Továbbá Nyíregyháza város képviseletében Halkóné dr. Rudolf
Éva is szólt néhány szót, s a város nevében köszöntötte a megjelent versenyzõket. Szintén elfogadta meghívásunkat Várhelyi Géza, a VITSport Alapítvány
elnöke, s mindhárom nap folyamán megtisztelt bennünket jelenlétével.
A megnyitó után a csapatvezetõknek sportági értekezlet következett, ahol
sorsoláson eldõlt a csapatversenyek beosztása. 21.00 órától elkezdõdött a zenés ismerkedõs est, ahol az LK BEAT zenekar szórakoztatta a vendégeket.
A szombati nap folytatódtak a versenyek. Lehetõség volt fakultatív program keretében, hogy a versenyzõk ellátogassanak a Sóstó Gyógyfürdõbe egy
kis pihenésre, vagy megnézhették a Nyíregyházi Vadaspark gyönyörû állat
és növényvilágát. Ehhez, különjáratú busz szállította a vendégeket a helyszínekre délelõtt és délutáni idõpontokban, valamint vissza is szállította õket.
A nap végén, a vacsora után újabb zenés gálaest a következett a hotel
éttermében ahol a versenyzõk levezethették a napi fáradalmakat. A programot színesítette, hogy operett slágerek is felcsendültek.
Vasárnap délelõtt folyamán az egyéni versenyzõk gurítottak a tekepályán,
s ezt követõen kialakultak a végsõ helyezések.
14.00 óra után eredményhirdetés vette kezdetét ahol Várhelyi Géza VITSport Alapítvány elnöke, Fenes László a teke Sportági Bizottságának elnöke,
illetve Pinczés Ernõ adta át a megérdemelt díjakat, melyek a következõk:
Nõi egyéni verseny
I. helyezett:
Balogh Mária
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. III.
II. helyezett:
Papp Borbála
E.ON Ügyfélszolgálati Kft. I.
III. helyezett: Sztanóné Körösztös Lívia MVM Paksi Atomerõmû Zrt. III.
Férfi egyéni verseny
I. helyezett:
Bányai Bálint
MVM Zrt. I.
II. helyezett:
Spisák László
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. II.
III. helyezett: Hercegfalvi József
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.I.
Nõi csapatverseny
I. helyezett:
EDF-DÉMÁSZ Társaságcsoport V.
II. helyezett:
Bakonyi Hõerõmû Zrt. III.
III. helyezett: MVM Paksi Atomerõmû Zrt. III.
Férfi csapatverseny
I. helyezett:
MVM Zrt. I.
II. helyezett:
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. III.
III. helyezett: Sinergy Soproni Erõmû II.
Összetett csapatverseny
I. helyezett:
MVM Paksi Atomerõmû Zrt. III. – MVM Paksi Atomerõmû Zrt. I.
II. helyezett:
EDF-DÉMÁSZ Társaságcsoport V. – EDF-DÉMÁSZ Társaságcsoport I.
III. helyezett: Bakonyi Hõerõmû Zrt. III. – Bakonyi Hõerõmû Zrt. II.
IV. helyezett: ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport III. – ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport I.
V. helyezett:
Mátrai Erõmû Zrt. I. – Mátrai Erõmû Zrt. II.
VI. helyezett: Budapesti Erõmû Zrt. I. – Budapesti Erõmû Zrt. III.
VII. helyezett: MVM Paksi Atomerõmû Zrt. IV. – MVM Paksi Atomerõmû Zrt. II.
VIII. helyezett: ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport IV. – ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport II.

Vegyes páros verseny
I. helyezett: Balogh Mária - Bernáth Pál
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
II. helyezett: Mihályné Fülöp Katalin–Eõri Sándor
ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport
III. helyezett: Olajosné Biacsi Krisztina–Olajos Mihály EDF-DÉMÁSZ társaságcsoport
Legeredményesebb társaság <1000: Sinergy Soproni Erõmû Kft.
Legeredményesebb társaság >1000: EDF-DÉMÁSZ Társaságcsoport
Legjobb telizõ nõ:
Balogh Mária
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Legjobb telizõ férfi:
Kun Zsolt
Budapesti Erõmû
Legjobb taroló nõ:
Pap Borbála
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
Legjobb taroló férfi:
Eõri Sándor
ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport
Legfiatalabb versenyzõ:
Bólya Tamás
MVM SE
Legidõsebb versenyzõ:
Berta István
Mátra Erõmû Zrt.
Valamennyi csapatnak szívbõl gratulálunk, köszönjük a részvételt, a sportszerû
játékot, s a kellemes pillanatokat!
Bízunk benne, hogy szép emlékekkel tértek haza.
Bodnárné Daxner Szilvia

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének lapja
Kiadja az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége
és a Mediaworks Hungary Zrt.
Tolna Megyei Irodája.
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