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Új év - új remények!
Ismét ránk köszöntött egy új esztendõ! Ismét célokat kell meghatároznunk magunk számára!
Az elmúlt esztendõ – pestiesen szólva – hozott hideget és meleget is. Nem jött létre bér-és szociális
megállapodás tavaly az iparágban (helyi szinteken azonban döntõ többségében igen), ugyanakkor
sikerült megállapodásra jutnunk az ágazati kollektív szerzõdés módosításáról, lezárva a 2012 júliusa
óta tartó tárgyalásokat és peres eljárásokat a munkáltatókkal!
A 2016. évben végzett ágazati szakszervezeti munka részletes értékelése a 2017 áprilisában megrendezésre kerülõ
EVDSZ Taggyûlés feladata lesz.
Elõzetesen azonban elmondható, hogy az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
– megõrizte a nemzetközi szervezetekben kivívott elismertségét és fenntartotta, hasznosította a tagszakszervezeti tagság érdekében kétoldalú nemzetközi kapcsolatait,
– továbbra is elismert tagja és fontos tényezõje a
LIGA Szakszervezetek konföderációnak,
– tárgyalóképes, elfogadott szociális partner az ágazati érdekegyeztetésben,
– tagságát, szervezettségét megtartani tudó, mûködésében demokratikus, átlátható, gazdálkodásában
stabil, jó kommunikációt folytató
érdekvédelmi szervezet,
– a tagszakszervezetei tagjainak
biztosított szolgáltatásokat folyamatosan bõvítette és bõvíti,
– az ágazat egészének problémáit
felvállaló, ugyanakkor a tagszervezeteinek szükség esetén segítséget
nyújtó ágazati érdekképviselet,
– a rétegérdekeket felvállaló és
képviselõ szervezet.
Folytatás a 3. oldalon.
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C é l a s zo c i á l i s E u ró p a k ié p í t é s e
Az Európai Bizottság 2016. 03 08án adott ki közleményt a szociális
jogok európai pillérével kapcsolatos konzultáció elindításáról.
A közlemény felvázolja a szociális jogok
európai pilléréhez vezetõ utat. Rögzíti a
kezdeményezés (az EU Bizottság elnöke
az Európai Parlamentben 2015. szeptember 09. napján elmondott beszédében jelentette be a szociális jogok európai pillérének létrehozását) mögött meghúzódó
elgondolást, tárgyalja annak szerepét, terjedelmét és jellegét, valamint a széles körû konzultációs eljárást.
A közlemény szerint a pillér célja, hogy
számos alapelvet fogalmazzon meg a jól
mûködõ és méltányos munkaerõpiacok
és jóléti rendszerek támogatására. A közlemény melléklete tartalmazta a pillér elsõ elõzetes vázlatát, melyet vitára bocsátott. A konzultációs eljárásnak 2016. december 31 –ig kellet lezárulnia, hogy az
észrevételek alapján, 2017 elején a pillérre vonatkozó végsõ javaslat benyújtható
legyen.
Magyarországon az irányelvrõl való
konzultációra a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletekkel 2016. szeptember 19. és 2016. október 06 napján került sor. Ezeken a konzultációkon, valamint a Visegrádi négyek szakszervezeti
vezetõinek találkozóján, a cikk szerzõje a
LIGA Szakszervezetek társelnökeként
részt vett.

A SZJEP-el foglalkozott a Visegrádi Négyek szakszervezeti vezetõinek Pozsonyban,
2016. november 9-10. napján tartott találkozója is, amely e témában nyilatkozatot fogadott el:
„Az EU egésze nagyon bonyolult kihívásokkal áll szemben. A
dolgozók EU iránt érzett dühe és csalódottsága nemcsak NagyBritanniára korlátozódik. Ez a bizalmi válság a dolgozók
csökkenõ életszínvonalbeli küzdelmébõl, a csökkenõ vásárlóerõbõl, és a növekvõ bizonytalan munkavégzésbõl adódik. A
minõségi munkahelyek „kiüresednek”, és sok munkavállaló
azt látja, hogy romlik a bére és a rosszabbak a munkakörülményeik; a bérek nem tartanak lépést a termelékenység és a
profit növekedésével, az éhbér és a rossz bánásmód vált a
normává túl az EU-n belül sok munkavállaló számára.
Ugyanakkor a munkavállalók szabad mozgásától való félelem ugyanúgy, mint az ellátások és szolgáltatások megnyirbálása, együttesen a nagymértékû munkanélküliséggel, növelik az európaiak magukba fordulását.
A növekvõ korlátok, a migráns munkavállalók bûnbakká tétele, a munkavállalók félelmeivel való játszadozás nem lehet továbbvivõ út. Ehelyett az európai jogok szociális pillérének jobb
szabályokat javasolva és a hiányosságok kezelésével válaszolnia kell a munkavállalók aggodalmaira. Ezeknek erõs jogi kertekbe foglalt ajánlásokkal és intézkedésekkel kell együtt járnia
a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítására Európa-szerte. Ideje lenne továbblépni a gazdasági kormányzástól és a szociális Európa közös álláspontját felépíteni, amely javulást hoz azokban a gazdasági és szociális körülményekben,
amelyet az EU állampolgárok követelnek és melyre az EU szerzõdésekben felhatalmazást adtak. A Visegrád csoport szakszervezetei hiszik, hogy a szociális jogok európai pillérének ambiciózusnak kell lennie. Az elvárások magasak, és túl sok problémára kell felelniük. Az EU-nak meg kell mutatnia, hogy az állam-

polgárait és munkavállalóit szolgálja, és képes új politikákat bevezetni melyek megfelelnek a konkrét szükségleteknek.
Ezt a következõ hét legfontosabb területet érintõ konkrét javaslattal és elõtérbe helyezésével lehet elérni, melyet az ETUC
és a Visegrád csoport szakszervezetei határoztak meg:
1. Méltányosabb gazdaság a minõségi munkahelyek létrehozásáért
2. Béremelés a munkahelyi méltányosságért és gazdasági igazságért
3. A meglévõ jogok érvényesítésének javítása és új jogok
létrehozása
4. Méltányos mobilitás
5. Biztonságos munkaerõ-piaci átalakulások
6. Szociális védelem és erõs közszolgáltatások
7. Intézményi változás a Szociális Európa népszerûsítésének
egyensúlyos hangsúlyozásának biztosítása érdekében
Az olyan fizetéseket követeljük, amelyek a munkavállalók által létrehozott nyereségek igazságos eloszlását tükrözik és
megengedik a munkavállalónak a háztartásaik fenntartását.
Ugyanúgy szükség van a méltányos szintû szociális biztonságra, szerzõdésbe foglalt munkaidõre és jövedelem-stabilitásra, a munkaviszony indokolatlan megszüntetése alóli védelemre, és az egyesülési szabadságjoghoz és kollektív tárgyalási joghoz való hatékony hozzáférésre. Azonban pont ezeket
a jogokat és védelmeket riasztó sebességgel veszítik el a munkavállalók Európában. A szociális jogoknak döntõ szerepe
van az igazság és méltóság tekintetében egy mindinkább igazságtalan Európában, és a szociális jogok Európai pillére katalizátort nyújt ezen jogok elérésében.”

V4 szakszervezeti
találkozó

Az Európai Szakszervezeti Szövetség
(ETUC) a Szociális Jogok Európai Pillérével (SZJEP) kapcsolatosan az alábbiakat
hangsúlyozta:
– a munkavállalók fokozott védelme legyen része a pillérnek, mégpedig garanciákkal,
– a pillérnek ellensúlyoznia kell az EU
gazdasági irányítás szabályival kapcsolatos negatív hatásokat, leginkább az
állami beruházások, szolgáltatások,
szociális juttatások, bérek és kollektív
tárgyalások kapcsán,
– az egész EU-ban kötelezõ a pillér alkalmazása,
– a pillér fókuszában ne csak személyes,
hanem kollektív jogok is szerepeljenek, méghozzá pontosan definiálva
azokat,

formákat is alakítson ki. Elengedhetetlennek tartották egy hatékony, az egyes
tagállamoktól független ellenõrzési mechanizmus bevezetését a pillérben foglaltak betartásának ellenõrzésére. A fejezetekhez (I. Esélyegyenlõség és munkaerõpiacra való belépés, II. Tisztességes
munkakörülmények, III. Szociális párbeszéd, IV. Megfelelõ és fenntartható szociális védelem) részletes kommentárokat is
fûztek.
❖❖❖
– a pillérnek elõ kell mozdítania, hogy az
EU csatlakozzon az Emberi Jogi Európai Egyezményéhez.
A fenti elveket megerõsítve, a konzultáción résztvevõk fontosnak tartották leszögezni, hogy a pillérnek nemcsak az
EU övezetre, hanem az egész Európai

Unióra érvényesnek kell lennie. Kiemelték, hogy a pillérben foglalt elvek mentén konkrét jogalkotási lépésekre is sor
kell, hogy kerüljön. Kívánatosnak tartották azt is, hogy a pillér az általánoson túl
konkrét elveket is fogalmazzon meg és
a célokat szolgáló konkrét támogatási

Bízzunk benne, hogy a Szociális Jogok
Európai Pillére minél hamarabb a mindennapok valósága lesz és a közös gazdasági Európa közös jóléti, szociális Európává fog válni!
dr. Szilágyi József
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Új év – új remények!
Folytatás az 1. oldalról
Az EVDSZ VII. Kongresszusa meghatározta az EVDSZ programját, azonban
a program végrehajtása érdekében elvégzendõ feladatokat évenként aktualizálni szükséges, az EVDSZ testületei ezt
meg is tették. Elõször az EVDSZ Elnöksége vitatta meg a 2017. évi munkaprogramot, majd az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége, amely 2017. január 24-i ülésén el
is fogadta azt.
A munkaprogram összeállításakor és
elfogadásakor abból indultunk ki, hogy
2017-ben az érdekképviseletek számára
a társadalmi, politikai, gazdasági környezet talán jobb lesz, mint a tavalyi évben, mind nemzetközi, mind hazai szinten.
Ezt arra alapoztuk, hogy nemzetközi
szinten elindult az Európai Bizottság részérõl egy fontos kezdeményezés és az
ezzel kapcsolatos munka, egy európai
szociális pillér létrehozására. Célként
fogalmazódott meg a közös gazdasági
Európai Unió keretében egy közös szociális Európai Unió létrehozásának a
gondolata.
További pozitívum, hogy az európai
szakszervezeti szövetség (ETUC) másrészt az iparban foglalkoztatottakat európai szinten összefogó IndustriAll
(melynek az EVDSZ tagja) felvállalta az
európai bérek közötti egyenlõtlenségek csökkentésére irányuló szakszervezeti politikát, programot, amely magába foglalja a tagállamok szintjén meglévõ egyenlõtlenségek csökkentését is.
Ez nagy siker a kelet- közép európai
országokban mûködõ szakszervezetek
és az ezen országokban foglalkoztatott
munkavállalók számára, akik az országaik EU-ba való belépése pillanatától szorgalmazzák ezt.
Az ETUC kampányt szervez az
„egyenlõ munkáért, egyenlõ munkabért” elv érvényesülése érdekében, míg
az IndustriAll madridi kongresszusa ha-

tározatában célként jelölte meg az e cél
elérése érdekében folytatott tevékenységet. Ezen határozat végrehajtására
már konkrét lépések is történtek, ami
valószínûsíti, hogy a határozat nem marad „írott malaszt”.
A hazai viszonyokra áttérve fontos
körülmény, hogy közelednek a választások és ez a hatalmon lévõket egy kicsit
mindig „adakozóbbá” teszi.
Ennek jele lehet a 2016. november
24. napján a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán
(rövidített nevén VKF) létrejött megállapodás a minimálbér, a garantált bérminimum és a reálbérek emelésérõl valamint a munkáltatói terhek csökkentésérõl.
Ezen megállapodás alapján, amely
több évre szól a minimálbér és a garantált bérminimum („szakmunkás minimálbér”) jelentõsen növekszik az elkövetkezõ két évben!

Ez alatt az idõszak alatt – a megállapodás alapján – a szakszervezetek egy régi követelése válik valósággá: A minimálbérek nettó értéke meg fogja haladni a létminimum
értékét!
A megállapodás nem tartalmaz a keresetek növelésére vonatkozó ajánlást, de
az bért terhelõ munkáltatói járulék és az
ugyancsak a munkáltatókat terhelõ társasági adó mértékeinek csökkentésével
a kormányzat meg kívánta teremteni
egy több éves bérfelzárkóztatási
program alapjait!
A nagy kérdés, hogy ez a szándék realizálódik-e a bértárgyalásokon?
Az ágazatban is elkezdõdtek a bértárgyalások. Az országos bérajánláson túl
a tárgyalások keretét a tavalyi évben kötött VKSZ módosítás is jelentõsen befolyásolja, hiszen a módosítás jelentõs
mértékben újra szabályozta a bértárgyalások tartalmát és eljárás rendjét.

A cikk megírásának idõpontjában a
tárgyalásokon már megállapodás született az Ágazati Bértarifa rendszer (ÁBTR) bérosztályaihoz tartozó ágazati
bérminimumokról és reményeink
szerint a tárgyalások tovább folytatódnak az iparági bér- és szociális ajánlásokról. Bízunk benne, hogy rövidesen
errõl is megállapodásra jutunk a munkáltatói oldallal!
Ez évben is fontos kihívás, hogy az
akuttá vált érdekvédelmi problémákra
(Mt, Sztrájk tv. nyugdíjkorhatár elõtti
ellátás) végre megoldás szülessen!
Ugyancsak kiemel feladat az energia ipar tulajdonosi viszonyainak és
egyéb változásainak (pl. átszervezések, digitalizáció) a nyomon követése
és a változásokra adható érdekvédelmi
válaszok megtalálása annak érdekében, hogy tagjainkat a változások a lehetõ legkevésbé érintsék hátrányosan. Mindeközben tovább kell növelnünk a mûködésünk hatékonyságát,
javítanunk kell a kommunikációnkat,
bõvíteni kell a szakszervezeti tagságnak biztosított szolgáltatások minõségét és mennyiségét és végezetül, de
nem utolsó sorban biztosítani kell a
szervezetünk stabil gazdálkodását!
Van feladat tehát bõven. Kívánom
magunknak, az EVDSZ-hez tartozó
szakszervezeti tagságnak, az EVDSZnek, a tagszakszervezeteinknek, a
szakszervezeti tisztségviselõknek,
hogy legyen erõnk az elõttünk álló feladatokat elvégezni, legyen boldog, sikerekben gazdag 2017-es évünk!
Hogy az elõttünk álló feladatokat el
tudjuk végezni, összefogásra, szolidaritásra van szükség, hiszen mindanynyian tudjuk:

EGYÜTT ERÕSEBBEK
VAGYUNK!
dr. Szilágyi József
EVDSZ Elnök

Rövid tájékoztató az EVDSZ Felügyelõ Bizottságának 2016-os évi munkájáról
A 2016. évben a Felügyelő Bizottság a II. Taggyűlés határozata alapján megkezdte munkáját, amelyet az Alapszabály, az Ügyrend és
Munkaterv alapján végez.
2016. 02. 03-án alakuló ülésén a testület a Felügyelõ Bizottság Ügyrend tervezetét megvitatta és elfogadta. A
2016. április 26-i Taggyûlés az Ügyrendet elfogadta.
A Felügyelõ Bizottság vizsgálta az EVDSZ 2015. évrõl készített pénzügyi beszámolóját, arról határozati
javaslatot fogalmazott meg, melyben kiemelte, hogy
továbbra is szükségesek és hatékonyak voltak a költségminimalizálás érdekében tett intézkedések.
A Felügyelõ Bizottság vizsgálta a Taggyûlés felé elõterjesztett 2016. évi pénzügyi tervet. Véleményét
2016. 03. 29-i ülésén kialakította, s megküldte a Szövetség vezetése részére, és a Taggyûlésnek is elfogadásra javasolta.

A Felügyelõ Bizottság, a Szövetségi Vezetõség határozata, és az Alapszabály 4.4, és 4.6.
pontjai alapján elkezdte a tagszakszervezetek
tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatok bekérését,
vizsgálatát. 2016. 06. 29-i, ülésén áttekintette a
már meglévõ, a vizsgálat tárgyához kapcsolódó
dokumentumokat. 2016. 10. 14-i és 11. 22-i ülésén meghatározta a vizsgálat menetét, idõütemezését, elkészítette és a tagszakszervezetek részére kiküldte a vizsgálathoz szükséges kérdõívet, dokumentum listát.
2016. 10. 14-i ülésén a bizonylati ellenõrzést
elvégezte.
A Felügyelõ Bizottság az Elnökségi illetve Szövetségi Vezetõségi üléseken rendszeresen részt
vett.
Ácsi Péter
Felügyelõ Bizottság elnöke

4

2017. január-február

Állásfoglalás - új szektorális
érdekegyeztetõ fórum
2016. őszén a versenyszféra szakszervezeti konföderációi és a közszolgáltatások területén működő reprezentatív ágazati szakszervezetek
egyeztetést kezdeményeztek a kormányzat illetékes képviselőivel.
A 2016. december 21-én megrendezett fórumon részt vett a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségének (STRATOSZ) társelnöke,
Doszpolyné dr. Mészáros Melinda a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája elnöke, Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, Palkovics Imre a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke, valamint ágazati szakszervezetek elnökei, többek között dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnöke.
A Fórum résztvevõi állásfoglalást adtak ki:
A közelmúltban a versenyszféra szakszervezeti konföderációi és a közszolgáltatások
területén mûködõ reprezentatív ágazati szakszervezetek egyeztetést kezdeményeztek a kormányzat illetékes képviselõivel.
A mai napon (2016. december 21.) megrendezett fórumon részt vett a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelõs helyettes államtitkára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára, valamint a Stratégiai és Közszolgáltató
Társaságok Országos Szövetségének (STRATOSZ) társelnöke.
Az egyeztetés aktualitását a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumában született (a minimálbér és garantált bérminimum emelésrõl szóló) bérmegállapodás – többségi állami/önkormányzati tulajdonban lévõ – közüzemekre gyakorolt hatása, illetve az erre adandó kormányzati reakciók adták.
A szakszervezetek és a közszolgáltatásban tevékenykedõ munkáltatói érdekképviselet képviselõi jelezték, hogy a szektorban fokozódó munkaerõhiány mielõbbi és hatékony kormányzati beavatkozást kíván annak érdekében, hogy a munkaerõ-piacot
jellemzõ és várhatón fokozódó belsõ migráció mérséklõdjön, ezzel összefüggésben
a közszolgáltatások volumene és minõsége a jövõben is fenntartható legyen.
Bizakodásra ad okot, hogy a tárcák jelen lévõ képviselõi a kialakult helyzetet az érdekképviseletekkel azonosan ítélték meg, egyúttal azt is jelezték, hogy a kérdés a Kormány napirendjén van.
A konzultáción résztvevõ felek abban is egyetértettek, hogy a mára kialakult feszültségek kezelésére a szociális partnerek között egy több éves megállapodásra van szükség. Konszenzus mutatkozott abban is, hogy az érintett munkáltatói körre vonatkozóan is célszerû lenne mielõbb egy – az egyes vállalatcsoportok eltérõ helyzetét is figyelembe vevõ – differenciált bérajánlás elfogadása.
A mai fórum az elsõ olyan rendezvény volt, ahol az állami tulajdonú közszolgáltatást végzõ vállalkozásoknál mûködõ reprezentatív szakszervezetek és a tulajdonos minisztérium (továbbá az érintett kormányzati szervek) felelõs beosztású képviselõi közvetlen konzultációt folytathattak.
Azzal, hogy harmadik félként az érintett munkaadói szövetség (STRATOSZ) is érdemben részt vett a rendezvényen, nyilvánvalóvá vált, hogy valós igény mutatkozik
egy új szektorális érdekegyeztetõ fórum létrehozására.
Az így létrehívott fórum (Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma) megfelelõ színteret és rendezett kapcsolati hálót jelenthet a köztulajdonban álló munkáltatók és a szakszervezetek számára a szociális párbeszéd lefolytatására.
A kezdeményezõk nevében:
Szakszervezeti konföderációk:
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Doszpolyné dr. Mészáros Melinda, elnök
Magyar Szakszervezeti Szövetség, Kordás László, elnök
Munkástanácsok Országos Szövetsége, Palkovics Imre, elnök
Ágazati szakszervezetek:
Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége,
Dr. Szilágyi József, elnök
Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000, Király András, elnök
Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, Varga Tibor, elnök
Közúti Közlekedési Szakszervezet, Baranyai Zoltán, elnök
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, Buzásné Putz Erzsébet, elnök
Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, Dr. Laboda József, elnök
Postás Szakszervezet, Tóth Zsuzsanna, elnök
Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége, Ádám István, elnök
Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Gulyás Attila, elnök
Vasutasok Szakszervezete, Meleg János, elnök
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete, Halasi Zoltán, elnök
Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Fürjes József, elnök
Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetsége, Petõ Sándor, elnök
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EVDSZ Elnökségi és Szövetségi Vezetõségi Ülések 2017 januárjában
Az Elnökség 2017. január 11-i rendkívüli ülésén megkezdte a felkészülést a soron
következõ VÁPB ülésre. A jelenlévõk az ágazati bérajánlás kidolgozásának megkezdése
elõtt tájékozódtak az iparág nagyobb csoportjainál kialakult bérhelyzetrõl és a helyi szintû bértárgyalások alakulásáról:
– újra értelmezték a VKF-ben aláírt 2017. évi országos bérajánlást,
– áttekintették a tárgyaló delegáció által követendõ irányelveket és a VKSZ vonatkozó szabályozásait,
– levélben keresték meg a VTMSZ elnökét, melyben rögzítették, hogy a 2017. évi
bértárgyalások megkezdése érdekében „elõzetes” bér- és szociális megállapodási javaslat kerül átadásra a VÁPB munkáltatói oldal számára, és jelezték az szakszervezetek adatszolgáltatási igényét.
A VÁPB 2017. január 12-én tartott éves elsõ ülésén a Felek
– elfogadták a VAPB 2017. évi ülésrendjét és a munkatervét;
– a jelenlévõk összefoglaló tájékoztatót hallgattak meg a 2016. évi villamosenergiaipari sporttalálkozókról (a Felek elfogadták az elhangzott tájékoztatást, és egyetértésüket fejezték ki az általános versenyszabályzat módosításával);
– elfogadták az egybeszerkesztett VKSZ-t, és a kötelmi rész kivételével közösen támogatták a VKSZ kiterjesztését;
– megkezdték a bértárgyalást, melynek során a munkáltatói oldal jelezte, hogy a
munkavállalói oldal adatszolgáltatási kérésének természetesen eleget fog tenni.
– A Felek megállapodást írtak alá az Ágazati Bértarifa Rendszer (ÁBTR) minimális értékeinek emelésérõl, amely a VKSZ 1. sz. mellékletének módosítását is jelenti:
1. bérosztályban (villamosenergia-ipari minimálbér): 127.500,- Ft/hó;
2. bérosztályban (villamosenergia-ipari garantált bérminimum): 161.000,- Ft/hó;
3. bérosztályban: 170.000,- Ft/hó;
4. bérosztályban: 204.000,- Ft/hó;

Az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége 2017. január 24-i ülésén döntött
az aláírt megállapodás elfogadásáról.
A Felek ugyanakkor nem tudtak megállapodni a bérmegállapodás egyéb kérdéseiben az ágazati ajánlásokról. A munkáltatói oldal úgy ítélte meg, hogy eleget tett a
VKSZ elõírásainak, és a tárgyalás folytatásáról csak a munkavállalói oldal javaslatának ismeretében dönt.
Az Elnökség 2017. január 17-i ülésén értékelte a VÁPB-n elhangzottakat, újabb változatokat tárgyalt meg a 2017. évi ágazati bér- és szociális megállapodás megkötése érdekében és azt javasolta, hogy az ajánlás végleges változatát az SZV alakítsa ki és fogadja el.
A résztvevõk megtárgyalták az EVDSZ 2017. évi rendezvénytervét, a munkatervét és az
elhangzott hozzászólások mentén javasolták, hogy a dokumentumokkal kapcsolatos vitát folytassa le a Szövetségi Vezetõség, majd döntsön annak elfogadásáról.
Az Elnökség megtárgyalta a LIGA elnökség javaslatában megfogalmazott alapszabályt érintõ tagdíj mértékére vonatkozó ajánlást és támogatta annak SZV ülésen történõ elfogadását.
Az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége (SZV)
2017. január 27-én tartotta meg ez évi elsõ ülését.
Részletes vita után az SZV elfogadta az EVDSZ 2017. évi rendezvénytervét és az EVDSZ VII. Kongresszusán elfogadott programra, és az I-II-III. Taggyûlésén elfogadott határozataira épülõ munkaprogramját.
A munkaprogramban a reprivatizációval (államosítás) és az egyetemes közmûszolgáltatással összefüggõ kérdéseken túl, több kiemelt feladat is meghatározásra került, mint pl.

a szövetség hatékonyabb mûködése, az EVDSZ 2017. évi költségvetésének taggyûlési
elõkészítése, az EÜT tagok és a társaságok Felügyelõ Bizottságaiban részt vevõ munkavállalói tagok konzultációs fórumának megszervezése, és a kommunikációs stratégia
áttekintése.
(lásd.: www.vd.hu)
A napirendi pontok között szerepelt:
 a LIGA Tanácsülésre történõ felkészülés:
– dr. Szilágyi József EVDSZ Elnök szóbeli elõterjesztését a LIGA Tanács taggyûlés résztvevõi számára ajánlott napirendi pontjaihoz igazodóan tette meg.
– Az SZV a 80 Ft-os LIGA tagdíj mértékre vonatkozó elõterjesztést és a tagdíjkedvezményrõl szóló LIGA Tanács határozat elfogadását támogatta.
– dr. Szilágyi József LIGA Társelnöki minõségében is részletes információkkal rendelkezve mutatta be a LIGA Szakszervezetek elmúlt idõszakban elért eredményeit.
– Az SZV támogatta a LIGA Tanács elé kerülõ további határozati javaslatokat is.
 A VKSZ kiterjesztésével kapcsolatos fejlemények
A részletes tájékoztatásból kiderült, hogy a munka és a Felek közös szándéka szerint a kiterjesztést szolgáló anyagok elõkészítése jól halad. Az SZV ülésen elhangzottakból az is érzékelhetõvé vált, hogy az eljárás során az államigazgatás a VKSZ
egyedüliségével küzd. A szövetség vezetése abban bízik, hogy a kiterjesztés megtörténik és ennek eredményeként Magyarország számára továbbra is példaértékûvé válhat a villamosenergia-iparban meglévõ – kiterjesztett - Kollektív Szerzõdés.
 Sokak várják a 2017. évre szóló az ágazati szintû bér, és szociális megállapodás megkötését.
Az SZV ülés résztvevõi a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF)
aláírt 2017. évi megállapodás, a VKSZ vonatkozó szabályai, az Elnökségi vita során kialakított tárgyalási irányelvek, az elsõ bértárgyaláson átadott elõzetes bér megállapodási tervezet, és a VÁPB-n elhangzottak ismeretében vitatták meg az elõterjesztést.
A 2017. évi ágazati bér- és szociális megállapodás tervezetében megfogalmazott tárgyalási és megállapodási javaslatot az SZV tagok elfogadták és felhatalmazták az EVDSZ tárgyalódelegációját a megállapodás vitájának lefolytatására, valamint arra, hogy tegyenek
meg minden tõlük telhetõt az ágazati megállapodás megszületése érdekében.
A Szövetségi Vezetõségi üléssel egy idõben zajlott az MVM csoport TSZSZ ülése, ahol
szintén megfogalmazásra kerültek a munkavállalói követelések. Kiemelt feladatnak tekinthetjük a várhatóan 3 éves bérmegállapodás megkötésének munkáját.
Számos ügyben kaptak tájékoztatást a résztvevõk a tagszakszervezeti aktualitások mellett, például:
- a DÉMÁSZ Zrt. adásvételével kapcsolatos kérdések,
- a Budapesti Erõmû Zrt. helyzete,
- a nemzetközi pályázattal és nyugdíjpénztárral és az iparági sportmozgalommal kapcsolatos tájékoztatások.
Téglás József
EVDSZ elnökhelyettes
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2017. január 27-én tartotta ülését a LIGA Tanács. A testület módosította a LIGA Szakszervezetek Alapszabályát, döntött a tulajdonában
álló ingatlanokról, tájékoztatót hallgatott meg
a 2016. évben végzett érdekvédelmi tevékenységről és a szervezet pénzügyeiről és gazdálkodásáról.
Az elmúlt évben a LIGA Elnökség a napi teendõk ellátása mellett több olyan határozati javaslatot is elfogadott, melyeket a 2017. január 27-én tartott Liga Tanács elé terjesztett. Az EVDSZ Szövetségi Vezetõség
tagjai a 2017. január 24-én tartott ülésükön napirend
keretében is tárgyalták a LIGA Tanács részére készített
anyagokat.
A LIGA Elnökség munkájában az EVDSZ Elnöke dr.
Szilágyi József társelnöki minõségében vesz részt és
szavazatával is támogatta az elnökség döntéseit, határozatait, javaslatait – továbbá a LIGA Tanács ülésein az
EVDSZ SZV döntéseinek ismeretében szavazott, képviselve a szakszervezeteink tagságát.
A 2017. évi I. LIGA Tanács ülés tagjai elfogadták az
ügyrendjüket, majd ezt követõen, döntöttek a
– a LIGA Szakszervezetek Alapszabályának
módosításáról, miszerint a tagdíj mértéke:
2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tagszervezetenként a taglétszám alapján:
80,- Ft/fõ/hó. (a szabályozás egy LIGA Tanács
határozattal egészült ki, ami a Tagszervezetek
részére kedvezmény igénybevételének – legfeljebb 30 forint/fõ/hó mértékig – lehetõségét
biztosítja kérelem benyújtása esetén.)
– a LIGA Szakszervezetek tulajdonában álló
ingatlanok értékesítésérõl:
● a LIGA 50 százalékos tulajdoni hányadát képezõ Ajtósi Dürer székház esetében, korlátozásokkal: a bevétel a LIGA Szakszervezetek új székhelyének megvásárlására lenne
fordítható, és a vételár a megállapított forgalmi értéknél nem lehet alacsonyabb;
● 25 százalékos tulajdoni hányadát képezõ Budapest, Garay
utca 36. szám alatti ingatlan
esetében, korlátozásokkal: a
bevétel elkülönített pénzügyi
tartalékalapba helyezésével
szolgálhatja a LIGA Szakszervezetek likviditásának fenntárhatóságát és az ingatlan
egészére megállapított vételár
a forgalmi érték 90%-ánál nem
lehet alacsonyabb;
● 100%-os tulajdonban álló, Bük,
Golf úti társasházi lakóingatlan esetében a korlátozás: a vételár a megállapított forgalmi
érték 90%-ánál nem lehet alacsonyabb.
A Tanács a LIGA Elnökének tájékoztatója alapján megismerte a LIGA
Szakszervezetek 2016. évben végzett érdekvédelmi tevékenységét, és elfogadta a
szervezet 2015. évi pénzügyi-gazdálkodási helyzetérõl készített Felügyelõ Bizottsági jelentést.
Idézet a jelentésbõl:
„A Felügyelõ Bizottság meggyõzõdése, hogy a megszerzett információ elegendõ és megfelelõ alapot
nyújt jelen véleménye megadásához.

…A Felügyelõ Bizottság véleménye szerint … az éves
beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó LIGA Szakszervetek 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérõl, valamint az ezen
idõponttal végzõdõ évre vonatkozó jövedelmi helyzetérõl a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.”

Dr. Szilágy József LIGA társelnök az Elnökség megbízása alapján kiemelt feladatként kezeli a Felügyelõ Bizottsággal történõ szoros
kapcsolattartást, figyelemmel kíséri a szervezet alapszabálya szerinti mûködését és a LIGA gazdálkodását.
Mészáros Melinda elnök a
2016-évi érdekvédelmi feladatokról adott tájékoztatója a három nagy országos érdekegyeztetõ fórum mûködésére és a
bérmegállapodásra koncentrált. Elmondta, az NGTT változásairól a testület mûködését
szabályozó törvény megváltozott, így az úgynevezett „Hetedik konföderáció”-val kibõvült
a testület.
Buzásné Putz Erzsébet (MTSZSZ) társelnök a Versenyszféra Bizottság mûködésérõl tartott rövid beszámolót.
Kérte, hogy a tagszervezetek adatok küldésével segítse a munkát, amely már a következõ, február elsõ felében megtartott ülésen is segítség lehet.
Salagvárdi Gábor (VMFSZ), Nyíri Ákos (Kulturális
Dolgozók Független Szakszervezete), Jáger István
(FKDDSZ)
hozzászólása
mellett dr. Szilágyi József
társelnök, az EVDSZ elnöke
kiemelte, erõsíteni kellene a
más konföderációkkal való
együttmûködést, mert mint
mondta, „ez a kis Magyarország nem bír el hét konföderációt”. Véleménye szerint a bérmegállapodás nem
jöhetett volna létre a kormányzati szándék nélkül,
és hiányolta a kormányzati bérajánlás elmaradását.
Elmondta, tarthatatlan, hogy a szakszervezetek a
Munka törvénykönyve, az állami tulajdonú vállalatok eltérõ szabályozásának, vagy a sztrájktörvény
kérdésében nem tudtak elõre lépni.
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Munkavédelmi képviselõ választások
2016. júliusában (2017. január 07-i hatályba lépéssel) változott a Munkavédelmi törvény, miszerint már a
20 fõt foglalkoztató munkáltatóknál is kötelezõvé vált a
munkavédelmi képviselõ
megválasztása. Jelen esetben, a hatálybalépéstõl számítottan fél éven belül
(2017. január 08-ig) kellett
megtartani a munkavédelmi
képviselõ választásokat – természetesen azokról a cégekrõl
van szó, ahol még nem volt választott munkavédelmi képviselõ. Az
1993. évi XCIII. törvény rendelkezik a munkavédelmi képviselõ választásról. A változás ismeretében is érdemes áttekinteni a megváltozott Mvt. vonatkozó elõírásait (70/A. § (1) és (2) bekezdések),
melynek megismerése segíti a bármely idõszakban szükségessé váló választások
elõkészítését és lebonyolítását.

Bértorlódások a béremelés után
Az OKÉT 2016. december 14-i ülésén résztvevõk is tárgyalták, a minimálbér és
bérminimum emelés hatásait. A szakszervezetek megállapították, hogy kormányzati intézkedésekre lesz szükség a többletforrások biztosítása és bértorlódások kezelésére irányuló követelések kielégítése érdekében. Elfogadott kormányzati koncepció hiányában a problémák felvetésén túl ma még nem látják
a megoldásokat, viszont a korábbi felvetések ismeretében a munkavállalóknak
még az igazgatási rendszer egyszerûsítésébõl fakadó következményekkel is szembe kell majd nézniük. (A minimálbér vonatkozásában 30 ezer fõ, míg a bérminimumban 183 ezer fõ érintett munkavállalóval számolnak az NGM-ben)

Újabb egyeztetés a közszolgáltatásban érintett
szervezetek között
A 4. oldalon olvasható Állásfoglalást kiadó szervezetek 2017. január
17-én újabb egyeztetést folytattak. A megbeszélés napirendjén a közüzemeket érintõ bérhelyzet volt.
Az érintett érdekképviseletek továbbra is a kormányzati (mint tulajdonosi) döntések mielõbbi meghozatalát sürgetik. Felszólítják ezzel összefüggésben az illetékes kormányzati döntéshozókat, hogy még ebben a hónapban hozzák meg azokat az érdemi döntéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy vállalati szinten kedvezõ bérmegállapodások születhessenek.
A munkavállalói érdekképviseletek úgy látják, hogy ennek hiányában a vállalati
szintû bértárgyalások érdemben meg sem kezdõdhetnek, miközben a munkavállalók türelme egyre fogy, munkahelyi konfliktusok közvetlen veszélye fenyeget és a munkaerõ elvándorlása folytatódik.
Az érintett szakszervezetek úgy látják, hogy érdemi és azonnali kormányzati
(bér)intézkedések hiányában a közszolgáltatások fenntartása kerülhet veszélybe.
A szakszervezetek továbbra is a konfliktusok megelõzésében érdekeltek
(a Kormányzattal és a munkáltatói érdekképviselettel folytatott legutóbbi egyeztetések óta eltelt idõszakban türelemmel voltak), a kormány döntésének hiányában azonban az érintett munkáltatóknál a jogos és kielégítetlen igények miatt a
feszültség érezhetõen egyre nõ.
Közös célja lehet az egyeztetéseknek, hogy az eltérõ foglakoztatási problémákkal bíró cégcsoportok lehetõségeinek ismeretében egy differenciált bérajánlás
kerüljön elfogadásra.
Többen gondolják úgy, hogy a fórum áttörést hozott az állami tulajdonú közszolgáltatásban tevékenykedõk érdekegyeztetésében. Bízunk abban, hogy a 3
szakszervezeti konföderáció, 14 ágazati szakszervezet részvételével létrehozott fórum elõsegítheti a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának megalakítását, ami egy jó helyszíne lehet a szociális párbeszédnek. (tj)

Nézzük, hogy kirõl szólhat a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs
Fórum:
Humán szolgáltatások / Közoktatás / Kulturális közszolgáltatások (muzeális szolgáltatások, nyilvános könyvtári ellátás / Egészségügyi ellátás /
Szociális ellátás (pénzbeli ellátások, természetben nyújtott ellátások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások)
Mûszaki infrastrukturális (anyagi) szolgáltatások
Közüzemi szolgáltatások / energiaellátás (villamos energia, gáz) / közmûves ivóvíz- és csatornaszolgáltatás, valamint a csapadékvíz elvezetése /
közlekedés (tömegközlekedés, vasút, légi közlekedés) / hírközlés és postai
szolgáltatás / kommunális szolgáltatások / köztemetõk fenntartása és üzemeltetése / települési hulladék gyûjtése, szállítása és kezelése / közterületek tisztántartása / zöldterületek, parkok fenntartása és kezelése / kéményseprési és tüzeléstechnikai szolgáltatások / távhõszolgáltatás / szociális bérlakások fenntartása.

Aki Á-t mond, mondjon Bért is!
Az Európai Szakszervezeti Szövetség 2017-ben átfogó kampányt indít Európában, amely középpontjában a béremelések
lesznek. Itt az ideje a
bérek helyreállításának
- fogalmazott Luca
Visentini, az ESZSZ fõtitkára. "A vállalati profit és a vezetõi fizetések
már visszaálltak a válság elõtti szintre, itt az
ideje, hogy a fehér- és a
kékgalléros dolgozók
bére is visszaálljon." mondta, majd hozzátette: a kampány különösen aktuális ma, amikor minden harmadik munkavállaló
a megélhetésért küzd.

Üzenj az Európai Bizottságnak!

TÁMOGASD!
Írd alá, ha egyetértesz a következõkkel:
– méltó munkát és igazságosabb gazdaságot!
– jobb béreket és magasabb életszínvonalat!
– a már meglévõ jogok kikényszerítése mellett újabb munkásvédelmi
szabályokat!
– egyenlõ munkáért egyenlõ bért minden munkavállaló számára, és a
kizsákmányolás megszüntetését!
– jól mûködõ szociális védelmet és erõsebb közszolgáltatásokat!
– befektetést a munkahelyekért és biztonságosabb munkahelyeket!
– garantált szakszervezeti jogokat, és ezek elismerését a munkahelyeken!
Itt tudod kitölteni az az aláírásgyûjtõ ívet: http://socialrightsfirst.eu/en
szerkesztette: Téglás József
forrás és további részletek a fenti témakörökben: http://www.liganet.hu
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Köztünk szólva…

Tagszakszervezeti irodák mûködése a mindennapokban

Bemutatkozik a VIMÉSZ

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 ötödik állomása a VIMÉSZ.
A Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete megalakulásának 20. évfordulója alkalmából
összehívott ünnepi testületi ülésre kapott meghívásnak tettünk eleget az
EVDSZ Elnökével és Elnökhelyettesével 2016. december 17-én, Tatabányán.
Az ünnepi ülést megelõzõen testületi ülést tartott a VIMÉSZ, amelyen aktuális feladatokról tárgyaltak, valamint
szakszervezeti bizalmiak elismerésére
került sor. Ezt követõen dr. Szilágyi József az EVDSZ Elnöke beszélt tájékoztatásul a Szövetség 2016. évi munkájáról,
sikereirõl és kudarcairól, valamint beszámolt az ágazati hírekrõl is.
Elnök úr elõadását követõen a Tagkártyához kötõdõ szolgáltatók, szolgáltatások bemutatása következett. Nagy
örömömre az aktuális információkon,
akciókon felül ismét sikerült újdonságokat is ismertetni, így a hírlevélben
foglaltak és a honlapunkon megtalálható információkon túl szélesebb információkat tudtunk biztosítani személyesen a VIMÉSZ Szakszervezet Testületének, kérve Õket, hogy mondják el Tagjainknak is azt, amit hallottak.
A rövid szünetben Kovács Ferenccel,
a szervezet elnökével beszélgettünk a
szakszervezetük mindennapjairól. Elmondta, hogy minden szakszervezeti
kollégája, a gazdasági ügyekért felelõs
munkatárs, az elnökhelyettesek, fõbizalmiak, bizalmiak és Õ is fõállású munkaidõ mellett végzik szakszervezeti tevékenységüket. Kovács Ferenc bármikor elérhetõ telefonon, valamint minden fõbizalmihoz fordulhatnak bátran
a szakszervezet tagjai. Nagyban nehezíti a munkájukat a területi széttagoltság

is, hisz nem egy helyre centralizálódik
a tagság, hanem több telephelyen végzik érdekérvényesítõ munkájukat, így
a személyes kommunikáció nagy jelentõséggel bír, a helyi bizalmiak szerepe
nagy, fontos, hogy a testületi üléseken
mindenki részt vegyen.
Egy érdekvédelmi szervezet életében
a 20 év az már történelem. A húsz
évünkkel nagykorúvá váltunk. Az eltelt
két évtized alatt folytonosan változtunk
és tovább fejlõdtünk, melyet a többszöri névváltozásunk is fémjelez. Az egykori rétegképviseletet ellátó kis szervezetbõl mára már egy fedõ - ernyõ szervezetként, hat erõmûben mûködõ szakszervezetté nõttük ki magunkat.
A VIMÉSZ tagjainak száma 193 fõ. Példa értékû a munkavállalók körében a
90%-os szervezettségük, ami a hatékony
tagszervezésnek is köszönhetõ, és amit
az EVDSZ 2015-ben el is ismert. Tagjaik
értik és érzik, hogy EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK! Országos demonstrációkon az egyik legnagyobb létszámmal
részt vevõ tagszakszervezetünk.

Az ünnepi testületi ülés keretében
Kovács Ferenc tett történelmi visszatekintést az alapítás óta eltelt idõszakról,
és foglalta össze a húsz év tapasztalatát:
A szakszervezeti és érdekvédelmi
munka eredményességének titka, a magas szintû szervezetség és a jó kapcsolat kialakítása a munkáltatókkal. A VÉRT
MÉSZ alapítása óta eltel két évtized,
mely az idõk távlatában nem mondható hosszúnak, de a történések alapján
felér legalább 50 évnek. Elfáradnunk
nem szabad, mert a szakszervezeti és
érdekvédelmi munka egy folytonos
harc, melyhez erõs hit és kitartás kell,
ami a szakszervezetünk tagságában és
vezetésében megvan. Az eltelt húsz év
folyamán az összefogás ereje tartotta
életben szakszervezetünket.
Az évforduló alkalmából megköszönte a tagságnak a kitartását és a tisztségviselõk munkáját, valamint emlékérmet
adott át a megjelenteknek, meghívott
vendégeknek.
A rendezvény keretében EVDSZ elnöke és elnökhelyettese is méltatta a
VIMÉSZ elmúlt 20 évét, amelynek elismeréseképp emléktárgyat adtak át. Az
ünnepi ülésen a megjelent vendégek Németh Imre az MVM GTER Zrt. vezérigazgatója, Káldy Lajos a TE Kft. régi
ügyvezetõ igazgatója, valamint Egyed
Ferenc, a volt mûszakosok szakszervezeti szövetségének, a LIGA VHSZ elnöke – is méltatták a szakszervezet húsz
éves érdekérvényesítõ munkáját.

Tatabánya Erõmû Kft-ben:
Mészáros Zoltán elnökhelyettes
Kovács Lajos ügyvivõ
Mucsi Imre ügyvivõ
Sürüs István ügyvivõ
Kiss Ottóné FB tag
Kiss Ottó képviselõ
Kamondi István képviselõ
Kovács Lajos képviselõ
Likár József képviselõ
Törköly Zoltán képviselõ
Szabó Péter képviselõ

A VIMÉSZ szakszervezet tisztségviselõnek névsora és szervezeti felépítése:

(Az ünnepi összefoglaló és beszéd,
valamint a rendezvényen készült képek a www.vd.hu/vimesz oldalon teljes terjedelmében olvasható, megtekinthetõ)
TAT -

Kovács Ferenc elnök
Vargáné Balsai Judit gazdasági vezetõ
Számné Kerekes Zita FB elnök

MVM GTER Zrt-ben:
Lázár Róbert Géza elnökhelyettes
Nagy Gyula KT elnök, ügyvivõ
Bacsa Sándor ügyvivõ
Német Gyula ügyvivõ
Oláh Sándor ügyvivõ
Varga Zsolt ügyvivõ
Szabó Anna FB tag
A Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete
(VIMÉSZ) elérhetõségei:
Irodájuk címe: 2800 Tatabánya, Vájár
köz 2. Az Elnökség tagjai munkahelyeiken is állnak rendelkezésre, valamint telefonon és e-mailben is elérhetõek.
Kovács Ferenc
VIMÉSZ Elnök
Telefonszám: +36 20 353 4244
e-mail: kovfer@tber.hu
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Elbocsátott szakszervezeti titkár mellett
tüntettek a szakszervezetek Aszódon
Szolidaritási demonstrációt tartottak a VDSZ és más szakszervezetek a Richard Fritz Kft.-nél működő
Autóipari Munkavállalók Aszódi
Szakszervezete (AMASZ) titkárának
elbocsátása miatt kedden Aszódon
a cég épülete előtt.
A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) tagszervezetének, az AMASZ-nak a titkárát, Juhászné
Kovács Editet január 13-án munkáltatói rendes felmondással bocsátotta el
az aszódi Richard Fritz Kft.
A VDSZ a honlapján úgy fogalmazott,
hogy a több mint 200 fõs szakszervezet
titkárát álságos indokkal rúgták ki. „Országos hadjárat folyik, melynek célkeresztjében a szakszervezetek állnak” fogalmazott Székely Tamás, a VDSZ elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke, utalva arra, hogy a közelmúltban több szakszervezeti aktivistát
bocsátottak el Magyarországon. „Nem
hagyjuk, hogy képviselõinket, akik kollégáikért küzdenek nap mint nap, megalázzák, csak azért, mert munkaidõ-kedvezménnyel rendelkeznek, nem hagyjuk, hogy bértárgyalások elõtt és alatt
meggyengítsenek, csak azért, mert
szembeszállunk az alacsony ajánlattal”
– jelentette ki. Minden eltávolított szakszervezeti emberrel a maradók lesznek
egyre gyengébbek - tette hozzá.
László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti
Szövetség alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a dolgozók egyre többen
és egyre több helyen értik és érzik,
hogy szakszervezetbe tömörülve erõsebbek, és „a szakszervezetek Magyarországon egyre határozottabban állnak
ki a dolgozók jogaiért”.
Szólt arról is, hogy egy ország, ahol a
dolgozók képviselete kiszolgáltatottságot jelent, élhetetlen a munkavállalóknak. Hozzátette: az ezt okozó munkáltatói magatartás erkölcstelen, tisztességtelen és káros a társadalomnak.
Juhászné Kovács Edit a többi között
arról beszélt, hogy a kft.-nél a munkál-

A Labourstart
kampánya az
elbocsátott
szakszervezeti
vezetőkért
A Labourstart – a MASZSZ partnere - kampányt indított a FKFtől a bértárgyalások alatt elbocsátott négy szakszervezeti vezető érdekében.

Juhászné Kovács Edit a Richard Fritz Group Kft. elbocsátott
szakszervezeti vezetõje és Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke
tatói önkény a szakszervezet tisztségviselõjét nem tárgyalópartnernek tekintette, hanem eltávolította. „Nem nyugodhatunk bele abba, hogy nem kíván
tárgyalni a munkáltató az érdekképviseletekkel” – fûzte hozzá.
Tom Grinter, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (IndustriALL Global
Union) képviselõje beszédében úgy értékelte, hogy a Richard Fritz Kft. „a kirúgással megtámadta a teljes szakszervezeti mozgalmat”. Beszélt arról is,
hogy az olyan multinacionális vállalatok, mint az aszódi, azt gondolják, hogy
a törvények fölött állnak, és sok kormányzat gyakran félrenéz, ha visszaélést tapasztal. Az IndustriALL követeli
a titkár visszahelyezését – zárta szavait.
Király András, az FKF Zrt.-nél mûködõ HVDSZ2000 szakszervezet elnöke
azt mondta, hogy a munkavállalók félnek, nem tudnak beleszólni a vállalatnál
történõ eseményekbe, ezért van szük-

ség az érdekvédõkre. Szólt arról is, hogy
a szakszervezetek és a szakszervezeti
vezetõk feladata a munkáltatók és a tulajdonosok tudomására hozni, hogy
„ma Magyarországon bérbõl szinte
nem tudnak megélni az emberek”.
Az eseményen felolvasták a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség fõtitkárának a Richard Fritz Kft.-hez írt levelét,
amely tiltakozik a cég jogsértése ellen,
felsorolva azt is, hogy álláspontjuk szerint milyen egyezményeket sért
Juhászné Kovács Edit elbocsátása.
A VDSZ petíciót kívánt átadni a gyár
vezetésének, amelyet azonban az nem
vett át. A demonstráción képviseltette
magát mások mellett a Húsipari Szakszervezet és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete is. Az EVDSZ szolidaritásáról nyilatkozatban biztosította a résztvevõket.
Forrás: www.szakszervezetek.hu

Január 13-án négy szakszervezeti
vezetõt rúgott ki a bértárgyalások
alatt a Fõvárosi Közterület-fenntartó Nonprofit - FKF Zrt vezérigazgatója. A szakszervezeti képviselõk
igazságos béremelést követelnek és
jelezték, hogy az elégedetlen dolgozók sztrájkra is készek. Erre válaszul
Csontos István úr, a fõváros köztisztaságáért, hulladékkezelésért felelõs vállalat vezérigazgatója nemcsak
hogy kirúgta a négy szakszervezeti
kollégát, de lehetetlenné tette a
szakszervezeti irodába való bejutásukat is. Király András, az egyik kirúgott szakszervezeti tisztségviselõ a vállalat szakszervezeti titkára,
egyben a HVDSZ 200 elnöke, tagja
a MASZSZ elnökségének is. Szakszervezete a MASZSZ-szal és annak
tagszervezeteivel tovább keresi a
konfliktus megoldásának útját. Ami
történt az példátlan a közszférában,
egy állami tulajdonú vállalatnál; félõ, hogy ez csak kezdete egy új, szakszervezet ellenes korszaknak.

Te is segíthetsz!
Az alábbi link segítségével egy email küldésével fejezd ki tiltakozásodat és szolidaritásodat az elküldött tisztségviselõkkel!
http://www.labourstart.org/go/hungary

A z E N K S Z - b e n vá s á r o l t r é s z e s e d é s t a z M V M
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. tőkeemelés
útján 50%-os befolyást szerzett az ENKSZ Első
Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.-ben.
Az ENKSZ 2016. december 5-én adásvételi szerzõdést írt alá az EDF DÉMÁSZ Zrt. 100 százalékos
részvénycsomagjának megvásárlásáról az EDF International S.A.S.-val. A tranzakció a hatósági jóváhagyásokat követõen elõreláthatólag 2017 elején
zárulhat.
Az ENKSZ részben saját, részben külsõ forrásból
finanszírozza a tranzakciót. Ez utóbbit az MVM Cso-

port biztosítja, amely ezzel az ENKSZ résztulajdonosa lett – közölte az ENKSZ.
A két nemzeti tulajdonú vállalat együttmûködése és tulajdonosi összefonódása révén válik lehetõvé a DÉMÁSZ megvásárlása. Az MVM Csoport ezzel
a tranzakcióval, az ENKSZ Elsõ Nemzeti Közmûszolgáltatón keresztül aktívabb részesévé válhat a
fogyasztók közvetlen ellátásának. Az ENKSZ pedig
a tulajdonosok stratégiai céljait szem elõtt tartva, kialakítja és mûködteti a hosszútávon fenntartható
nemzeti közmûszolgáltatási rendszert - olvasható a
közleményben.
forrás: http://www.enksz.hu

A hír sajnos ma sem mond többet, mint amit eddig is
tudni véltünk... Tárgyalásokra, folyamatos egyeztetésekre lenne szükség, de az idõ csak múlik és még ma
(2017. 01. 29-én) sem tudni a részletekrõl. A nagy kérdés, hogy a döntéshozók érdemben mikor és mirõl
akarnak egyeztetni. A bizonytalanság sajnos nem jó a
munkavállalónak és talán a munkáltató(k)nak sem.
Amit tudni lehet, hogy szakszervezeteink nem csak figyelemmel kísérik a folyamatokat, de dolgoznak az
összefogáson, a jogi helyzet értelmezésén és kérdéseket
vetnek fel, amelyekre érdemi válaszokat várnának!!!
Téglás József
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Teljes körû tisztújító választás
az ÉMÁSZ Szakszervezetnél
Az ÉMÁSZ Szakszervezeti Bizottsága 2016. december 8.-án teljes
körű tisztújító választást tartott. A
bizalmi testületi ülésen a megbízott szakszervezet elnöke tájékoztatást adott az eltelt 3 évben végzett munkáról. Az eltelt időszakban nagyon sok változás történt
munkavállalóink feladatainak végzésében, melyben szakszervezetünknek képviselnie kellett tagságunk érdekeit.
Az elért eredmények tekintetében nem
vagyunk mindennel elégedettek, de úgy
gondoljuk, hogy szakszervezeti bizottságunk a lehetõségeket figyelembe véve igyekezett a legjobb döntést hozni.
Felmértük az új tennivalókat, úgy látjuk, hogy helyzetünk a jövõben sem
lesz egyszerûbb, mivel a JMR munkaköri besorolási rendszert módosítjuk,
az új országosan is több munkáltatónál
alkalmazott HAY rendszerre.
Ahhoz, hogy a változások szakszervezeti tagságunk körében is elégedettséghez vezessen, nagy erõfeszítéseket kell
megtennünk a munkáltatóval szemben,
hogy az elvárásoknak megfeleljünk.

A korábbi idõszakban sorkerült a helyi szintû bizalmi, valamint üzemi szakszervezeti bizottság megválasztására.

Öröm számunkra, hogy a megválasztott
tisztségviselõk személyében nem történt változás.

Szakszervezetünk a változó létszámok tekintetében is megtartotta a 74%-os
szervezettséget. A bizalmi munkatársak
igyekeztek a fiatal munkatársak körében szakszervezetünk munkáját ismertetni, ezzel is segítve tagságunk létszámának növekedését.
A bizalmi testület létszáma 58 fõ.
A megválasztott szakszervezeti bizottság tagjai:
Juhász Gyuláné elnök
Vargáné Túróczi Zsuzsanna SZB tag
Barna Zsoltné SZB tag
Kiss Miklós SZB tag
Antal János SZB tag
Babiczki Imre SZB tag
Nagyfejû Zsolt SZB tag
Stork Joachim Gábor SZB tag
Urvölgyi József SZB tag
Lukács István SZB tag
Papp Zoltánné SZB tag
Németh Lászlóné SZB tag
Marczi Zoltán SZB tag
Szakszervezeti munkánkhoz kívánunk
sok sikert és kitartást közös céljaink eléréséhez, hiszen tudjátok:
EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!
ÉMÁSZ Szakszervezet

2017. január-február

EVDSZ Tagkártyával igénybe vehetõ
kedvezményes szolgáltatások
Promóciós kódokat kérd a szakszervezeti vezetõdtõl!
Bõvebb információ: www.vd.hu/Szolgáltatások/EVDSZ
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Kedvezményes vásárlási lehetõség a
Praktiker valamennyi magyarországi áruházában
a Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége részére:
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy 2017-ben a 10%-os
partnercéges kedvezményprogram keretén belül az alábbi
napokon tudnak áruházainkban kedvezményesen vásárolni:

február
március
április

9–10–11–12.
9–10–11–12.
13–14–15–16.

Szeretettel várjuk Önöket áruházunkban!

A 10% kedvezmény nem vonatkozik a kiárusításban szereplõ, illetve az akciós termékekre.

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.

2017. január-február
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SPÓRMANÓ alkalmazás okostelefonra, EVDSZ tagoknak
EDC kártyaszolgáltatók egy helyen, minden infó a zsebben

Felelősségbiztosítás
és jogi képviselet
minden
szakszervezeti
tagunknak

Töltsd le okostelefonodra a SPÓRMANÓ mobilalkalmazást a megfelelõ mobilos alkalmazásboltból
(Android, iOS) és kattints az alkalmazás „G4 partnerek” menüpontjára.
(Windows Phone-on az alkalmazás sajnos még nem mûködik megfelelõen.)
Így az aktuális pozíciódtól növekvõ távolságban megnézheted, milyen EDC (Euro Discount Club, ilyenek az EVDSZ tagkártyák is) szerzõdött partnerek találhatók a közeledben.
Térkép nézet is választható (a mobilon a helymeghatározást a beállításoknál engedélyezni kell, de nem
kell feltétlenül GPS vételt beállítani, elég a mobil cellainformációja is).
A szolgáltatók információi: pontos név és cím (könnyen oda is navigál a program), kedvezmény mértéke, kontakt telefonszám, e-mail cím és weblap.Nagyon praktikus, minden egy helyen!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az EVDSZ-szel egyedi megállapodást kötött partnerek ebben az
alkalmazásban még nem elérhetõek, ajánlataik továbbra is honlapunkon találhatóak:
www.vd.hu/szolgáltatások/evdsz
Érdemes letölteni az alkalmazást, amely országszerte megkönnyíti az EDC kedvezményes elfogadóhelyekre jutást. Az EVDSZ tagok akár évi több százezer forintos összegeket is megtakaríthatnak
vásárlásaiknál, ebben nyújt segítséget a Spórmanó alkalmazás.
Modern, naprakész és egyszerûen kezelhetõ, hiszen mindig „zsebben van”.
A program részleteirõl, használatáról a www.spormano.hu oldalon találtok bõvebb információt.
(Az alkalmazást nem az EVDSZ fejleszti, az az EDC kártyaszolgáltató partnerének fejlesztése, további
részletek tehát ezen a weblapon találhatók.)

Használja ki Ön is
a Tagkártya nyújtotta elõnyöket!

25% kedvezmény EVDSZ Tagkártyával

Január 28. – február 26. minden elõadásra (prémium, I. és II. kategória jegyáraira vonatkozik)
Jelentkezési lap és infó:

fulop.anett@maciva.hu vagy 06-205173493 (hétköznap: 9.00-16.00), www.vd.hu/szolgáltatók/fõvárosinagycirkusz
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK:

Aktívan a közösségben, a családban
Vida György közel húsz éven át dolgozott a
Paksi Atomerőműben, ahol mindvégig aktív és elismert tagja volt a munkavállalói
közösségnek, és a mai napig is, nyugdíjas
éveiben is megbecsülés veszi körül.
Pestrõl költözött Paksra 1982-ben, és azóta egészen nyugdíjba vonulásáig, 2000-ig villamos
szakterületen dolgozott technikusként, illetve
mûszaki ellenõrként. Szorgalmáért, példamutató magatartásáért, kiemelkedõ szaktudásáért
méltán nyerte el a Paksi Atomerõmû magas
elismerését, a Céggyûrû kitüntetést.
Aktívan kivette részét a közösségi tevékenységekbõl is. A PADOSZ iránti elkötelezettsége
nyugdíjba vonulása után is megmaradt, a mai
napig számíthatnak segítõ közremûködésére.
Hosszú idõn keresztül látott el feladatokat szakszervezeti fõbizalmiként, részt vett az Üzemi Tanács munkájában, a PADOSZ Nyugdíjas Tagozatának alapító tagja, tagozatvezetõ-helyettese, a
megyén kívüli nyugdíjas szakszervezeti tagok
összekötõje. 2009-ben elsõk között részesült az
Öt Évtizedes Szakszervezeti Tagság elismerõ emlékplakett kitüntetésben. Több évtizedes szakszervezeti tevékenységét EVDSZ aranygyûrûvel
jutalmazták. Az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának
elnökhelyettesévé választották. Ez évben második alkalommal részesült a PADOSZ kiváló
aktivistája kitüntetésben.
Szakmaszeretetét, elhivatottságát jellemzi,
hogy felnõtt villanyszerelõket segít a FAM vizsga (feszültség alatti munkavégzés) megszerzésében. A Magyar Elektronikai Egyesület (MEE)
helyi szervezetének Paksra kerülése óta tagja.

Fiataloknál, idõseknél „kiverte a
biztosítékot” amikor szülõtartásra
köteleznék a felnõtt családosokat.
Képtelenség, felháborító. Hogyan
képzelik a törvényhozók? Az országban nincs olyan ember, aki ne
tudna számtalan példát mondani,
ahol az idõs nyugdíjas anyagilag segíti gyerekei családját. Sokszor oly
módon, hogy a gyógyszerének egy
részét ki sem váltja, hogy a családját segítse. Élelemvásárláskor, iskola kezdéskor, stb.
Egyes kimutatások szerint a
nyugdíjasok 2/3-ának a nyugdíja
nem éri el a 100 ezer forintot. Legkiszolgáltatottabbak azok az idõs
emberek, akik magukra maradnak.
Saját ellátásukra képtelenek. Nincs

Az egyesület országos kongresszusának választott küldötte. Három évre szóló megbízását a tagság érdekeit képviselve nagy igyekezettel végzi.
Aktív tagja civil szervezeteknek is, így a Paksi
Atomerõmû Nyugdíjasklubnak. Részt vállal különbözõ teendõk ellátásában. Személyét nagy
tisztelet és szeretet veszi körül.

Szívesen segít másoknak, önzetlenül végez szakmájához kapcsolódó
javításokat ismerõsei számára. Gondolatait, véleményét szívesen osztja
meg másokkal, írásai rendszeresen
jelennek meg a Forró Drót újságban
és a PADOSZ havi lapjában.
Családi körben is aktivitás jellemzi. Unokái gyakran felkeresik, az iskolai szüneteket második otthonukban, Gyuri papánál töltik. Kedvükre finom ételeket készít, de figyelemmel kíséri a tanulmányi eredményüket is, és segíti, korrepetálja õket
különbözõ tantárgyakból.
Unatkozni nincs ideje. A tétlenséget nem ismeri. Bár családi házában
felesége elvesztése óta egyedül él, az
unokák színessé teszik életét. A kerti munkákat, a ház körüli tennivalókat örömmel végzi. Gyuri bácsi munkás élete, önzetlensége, segítõkészsége minta lehet sokak számára, hisz
örömet, boldogságot, jó érzést hozott számára. Mindemellett jó látni,
megtapasztalni azt is, hogy a család,
a közösség mindezért hálás, elismeréssel illeti. Gyuri bácsi decemberben töltötte be a 75. életévét. Ez alkalomból további örömteli munkálkodást, aktivitást, jó egészséget, sok szeretetet kívánunk neki!
Vörösmarty Mihály gondolatait idézve: „Szólj,
gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett
tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.”
Lovásziné Anna

BESZÉDTÉMA
A nyugdíjasok helyzete
családja, aki támogatni, segíteni
tudná. Szerencsésnek mondhatja
magát az az idõs szülõ, aki a családjára számíthat állandó felügyelet
biztosításakor, vagy otthonban való elhelyezés esetén. A kisnyugdíjasoknál jelentõs összeggel kell kiegészíteni az idõsek otthonában fizetendõ költségeket. A havi ellátás
összege 150-200 ezer forint kiadást
jelent. Plusz kiadást jelent a gyógy-

szer vásárlás, fodrász és egyéb nem
várt kiadások.
A napokban, egy országos lapban a következõket olvastam: „Egy
társadalom igazi fokmérõje, hogyan bánik az idõsekkel” Mit kellene tenni, hogy a nyugdíjasok ne legyenek kiszolgáltatva? Minden valószínûséggel sokan tudjuk a választ. Több évtizeden keresztül becsületes munkáért, becsületes bért

kellene fizetni. Ha ez megvalósulna, akkor a nyugdíjából gondtalanul minden idõs ember – segítség
nélkül – meg tudna élni.
A Kormány 2017. évtõl a béreket
jelentõsen meg kívánja emelni. Az
év elején „beharangozott” 0,9 %-os
nyugdíj emelést 1,6 %-ra tervezi
megemelni. Ezen intézkedésekkel
van remény, hogy felzárkózunk a
szomszédos országok keresetéhez.
A példa kedvéért: Szlovákiában egy fõre vetítve – 40 ezer forinttal
keresnek többet a munkavállalók.
Úgy is lehet fogalmazni: van mit
behozni.
Majoros János
a PADOSZ Nyugdíjas Tagozat
vezetõje
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VIFI

VEZETÕSÉGI
ÜLÉS
HÍREK
Budapest (2017. 01. 18.)
Az EVDSZ Ifjúsági tagozatának vezetősége 2017. 01. 18-án ülésezett
Budapesten. Az összejövetel célja a 2016-os év lezárása és a 2017-es év
megtervezése volt.
Az értekezlet Téglás József, EVDSZ elnökhelyettesének tájékoztatójával indult, aki beszámolt a 2016-ban megtett intézkedésekrõl és a szervezet 2017-es várható kihívásairól.
Az új évben több üzemlátogatással is készülünk. Megyünk a Mátrai Erõmûbe,
illetve a nagy érdeklõdésre való tekintettel ismételten lesz lehetõség a kecskeméti Mercedes gyár megtekintésére is. Továbbá terveink között szerepel egy meglepetés vizit, melyrõl késõbb adunk tájékoztatást.
Természetesen az idei nyár sem maradhat el ifjúsági találkozó nélkül, ahol idén
is megvitathatjuk a fiatalok jelenlegi helyzetét a munka világában, és ahol a szórakozás is elmaradhatatlan. A helyszín tekintetében idén a Dél-Alföldet célozzuk
meg, csapatépítõ programokkal és meglepetés vendéggel.
Zárszóként Keindl Zoltán elnök beszámolt a LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Bizottságában történt személyi változásról, mely szerint dr. Szilágyi Veronika Fiatalok Ligájának elnöke lemondott, helyét dr. Krasznay Zsófia vette át.
Deák Dóra, EVDSZ IT elnökhelyettes

FELHÍVÁS
Tisztelt Kollégák!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Elõször is engedjék meg, hogy mindenkinek köszönetet
mondjunk a hathatós segítségért, amivel alapítványunk az
Egymásért-Együtt Alapítvány 2016. évi mûködéséhez segítséget nyújtott az által, hogy az 1996. évi CXXVI. Tv. adta lehetõségeket kihasználva 2015. évi személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány javára.
Ezen felajánlásoknak köszönhetõen 2016. évben az alapítvány részére a NAV 1.219.469,- Ft-ot utalt át, mely segítette
kitûzött céljaink elérését, azonban sajnálatos módon az 1%os felajánlás évrõl évre csökkenõ tendenciát mutat.
Az iparági társaságok és szakszervezetek közül évrõl-évre egyre kevesebb helyrõl kap adományt alapítványunk ami rendkívüli módon
nehezíti munkánkat. 2016 évben a 12 millió forintos összes bevételünk mellett
kiadásaink 23,5 millió forintot tettek ki. Ezt figyelembe véve arra kényszerültünk,
hogy újragondoljuk további tevékenységünket annak érdekében, hogy még hoszszú távon tudjunk segítséget nyújtani az arra rászorulóknak.
Súlyos baleseti és betegségi, valamint szociális támogatásban 2 fõ részesült,
150.000,- Ft ráfordítással. 7 fõ részére járadékot fizettünk összesen 4.810.000,- Ft
értékben. Ezen felül korábbi balesetet szenvedett munkavállalóink illetve hozzátartozóik, összesen 5 fõ részére 430.000,- Ft karácsonyi segély került átadásra.
Mozgásszervi rehabilitációs gyógykezelésekre – 83 fõ részére – a Hotel Ovitban Keszthelyen 5.510.000,- Ft-ot, a D-Hotelben, Gyulán 7.405.836,- Ft-ot, az MVM
Hotel Panorámában Balatongyörökön 1.809.400,- Ft-ot használtunk fel. A „George Weber Rákkutató Alapítvány” támogatására 500.000,- Ft-ot utaltunk át.
Fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy alapítványunk 2016. évben is eleget tu-

dott tenni célkitûzéseinek, melyhez az Önök 1 %-os felajánlása is nagy mértékben hozzájárult.
Jelen felhívásunkban arra szeretnénk kérni Önöket,
hogy a 2016. évrõl szóló adóbevallásukban az adójuk
1 %-át az EGYMÁSÉRT- EGYÜTT alapítvány javára
ajánlják fel a rendelkezõ nyilatkozat felhasználásával.
Ahhoz, hogy a törvényben megfogalmazottaknak megfelelõen érvényesen tehessen felajánlást adója 1 %-áról az alábbi teendõk valamelyike szükséges:
Rendelkezõ nyilatkozatot kell tenni a magánszemélynek általa lezárt, a nevével, lakcímével, adóazonosító jelével ellátott
postai szabványméretû borítékban. A boríték hátoldalán, annak záró felületén a nyilatkozatot tevõ aláírása kell, hogy szerepeljen.
Önadózó munkavállaló esetében ezt a nyilatkozatot az adóbevallásával egy idõben, a bevalláshoz tartozó EGYSZA nyomtatványon kell beküldenie az adóhatósághoz.
Azon munkavállalóknak, akiknek adóbevallását a munkáltató végzi el, az EGYSZA
nyomtatványt lezárt borítékban a munkáltató részére 2017 május 10-ig kell beküldeni.
Azon foglalkoztatottaknak, akiknek adóbevallását az adóhatóság készíti el, a
NAV felé kell nyilatkozniuk május 22-ig az erre a célra kialakított EGYSZA jelû
nyomtatványon.
Az EGYMÁSÉRT - EGYÜTT Alapítvány adószáma:

19677000-1-41
KÉRJÜK SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Budapest, 2017. január
Egymásért-Együtt Alapítvány kuratóriuma
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MEGÚJUL
HONLAPUNK,
A VITSPORT.HU!
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A VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTTALÁLKOZÓK
VERSENYNAPTÁRA 2017.

Napjainkban gyakran halljuk, hogy aki nincs fent az interneten, a Facebookon, nem is létezik. A VITSPORT Alapítvány
is él a világháló nyújtotta lehetõségekkel, hogy minél több
iparághoz kötõdõ személyt, potenciális sporttalálkozó résztvevõt elérjen és megszólítson ezeken a csatornákon.
Elsõ és máig mûködõ honlapunk 2008-ban indult, s ma
már az iparági sportmozgalom szervezése, mûködése el sem
képzelhetõ nélküle. A vitsport.hu lett a tárgyévi sporttalálkozók szervezésének legfontosabb kommunikációs csatornája, a rendezõk és a résztvevõk közötti kapcsolattartás fõ eszköze. Ugyanakkor, a múlt dokumentumainak
megõrzésével nagy segítség a sportmozgalom történetét,
emlékeit megismerni kívánók számára is.
A mai netközpontú világunkban fontos egy élõ, aktív, modern, informatív, korszerû, felhasználóbarát honlap, hogy a
felhasználók gyorsabban és egyszerûbben böngészhessenek
az õket érdeklõ tartalmak között. Az informatikában, telekommunikációban nagyon hosszú idõ a honlap indulása óta
eltelt 9 év, s ami megfelelõ színvonalú volt, az mára már elavultnak számít, s ez a gyakorlatban is mindinkább megmutatkozott. Ezért a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány
kuratóriuma a honlap megújítása mellett döntött, s a
munkát 2016. év végén el is indította.
A feladat, a követelmények megfogalmazásához többek
véleményét, javaslatait kikértük illetve megkértük, ügyelve,
hogy köztük minden jelentõsebb felhasználói csoport (rendezõk, sportkoordinátorok, sportági bizottságok, alapítvány)
képviselve legyen.
A megújuló honlap egyik legfontosabb új tulajdonsága
a mobil eszközökön, okostelefonokon, tableteken való
használatának támogatása lesz, amelyek már olyannyira
elterjedtek, hogy a használat egy tekintélyes és egyre növekvõ hányadát adják, s nagyon sokan hiányolták már a honlap
ezekre való optimalizáltságának hiányát.
A honlap egyes részeinek és funkcióinak használata a továbbiakban is regisztrációhoz kötött, ehhez, kattintsatok
majd a Regisztrációs fülre. A regisztráció folyamata is
egyszerûbb, gyorsabb lesz, de továbbra is megmarad az a lehetõség, hogy valaki megjelölje azt a sportágat, amelyre
vonatkozóan az új hírek, információk érdeklik: így minimális idõráfordítással tud az õt érintõ információkhoz jutni,
megkímélve magát a számára érdektelenektõl. Aki ugyanis
regisztrál, az minden esetben (és csak akkor!) kap egy hírlevelet, ha az általa megjelölt sportágban új információ, anyag
(pl. versenykiírás, sorsolás, eredmények, fotók) került fel a
honlapra, s ha gyorsan kíváncsi rá, akkor nincs más dolga,
mint a hírlevélben érkezett linkre kattintani.
Az új honlap kialakításánál arra törekedtünk, hogy egy
modern, felhasználóbarát és könnyen áttekinthetõ oldalt
hozzunk létre. Ennek végeredménye reményeink szerint
egy struktúrájában, formájában és tartalmában is megújult,
korszerû weboldal lesz.
Bízunk benne, mindenkinek tetszik majd a megújult honlapunk, és mindenki könnyedén megtalálja a számára érdekes információkat.
A VITSPORT Alapítvány 2013-ban a Facebookhoz is
csatlakozott, s azóta nagyon sokan a közösségi oldal segítségével követnek bennünket, különösen és célunknak megfelelõen a fiatalabb generáció körében népszerû ez a csatorna. A tetszik gomb megnyomása után követõink mindig
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naprakészek és könnyen elsõ kézbõl értesülhetnek minden
új információról. Nagyon népszerûek például a fényképes
összefoglalók, melyek sokszor akár több száz képet is tartalmaznak találkozókról nézegethetõ és lementhetõ módon a
Facebook oldalunkon. Az új honlap segítségével egyébként
szervesebb, gyorsabb kapcsolat jön majd létre a honlap és a
Facebook oldal között, ami reméljük mindkét eszköz látogatottságát növelni fogja.
Új honlapunk várható indulása: 2017. március hó.
(Az itt látható honlap részlet csak ízelítõ, még nem tekinthetõ a végleges változatnak.)
Jó böngészést!
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