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Az EVDSZ lapját, a Forró Dró-
tot utoljára az év elején tart-
hattátok a kezetekben. Akkor
az EVDSZ elnöke az évköszön-
tõjében beszélt arról, hogy
idén egy nehéz évet várha-
tunk. Az azóta eltelt idõszak
meghatározó történéseirõl és
a további hónapok legfonto-
sabb feladatairól kérdeztem
Gál Rezsõt, az EVDSZ elnökét.

– Az év eleji aggodalmaink sajnos rea-
lizálódtak: a gazdálkodási feltételek
megváltoztak, ebbõl következõen új
problémákkal, kihívásokkal kell
szembenézni mind a privatizált, mind
az állami cégek esetében (ez utóbbi
esetében egy sor új feladat is jelentke-
zett). Az energetika, mint közüzemi
szolgáltató ágazat, most is a politika
elõterében van. Az elmúlt húsz évben
a mindenkori kormányok, közeledve
a választási kampány felé, sokszor
elõhúzták a lakossági „villamosener-
giaár-kártyát”. Úgy gondolom, a 10 %-
os villamosenergia-ár- (valamint egyéb
rezsi tétel) csökkentési intézkedésen
tisztán látszik, hogy ez nem egy át-
gondolt, gazdasági elemzéseken
nyugvó racionális intézkedés, hanem
politikai sakkhúzás. Ez ebben a for-
mában konfliktust indukál és negatí-
van hat a tagjaink foglakoztatási, bé-
rezési és egyéb viszonyaira is. Ugyan-
akkor az EU túlzott neoliberális ener-
giapolitikája sincs a szánk íze szerint.
Ugyanitt kell megemlítenem a követ-
kezõ kormányzati elvárást is: a külföl-
di tulajdonban lévõ szolgáltató rész-
vénytársaságok a jövõben, mint non-
profit társaságok üzemeljenek. Ez
közgazdasági abszurdum. Vannak
olyan mûködési modellek (pl. az USA-
ban), ahol társadalmi kontroll van a
közszolgáltató cégek profitján. Lehet-
ne min gondolkozni...  A tárgyalás
nélküli erõpolitika negatív hatását a
munkahelyeinken már érezzük. Ese-
tenként megrekedtek a bértárgyalá-
sok, nem egy cégnél komoly mértékû
létszámleépítésbe kezdett a munkálta-
tó. Egyik tagszakszervezetünk, az
Elektromos Szakszervezet (E. SZ.) a
témával kapcsolatban levelet is fogal-
mazott a miniszterelnöknek. (Lásd az
E. SZ. elnökével készült interjút a 11.
oldalon.)

– Február elején írta alá az EVDSZ és
a munkáltatói oldal az éves bérmegál-
lapodást. (Lásd a 12 . oldalon) Jelen-
leg országos bérajánlás még nincs. Ho-
gyan befolyásolja ez a két tény a helyi
bérfejlesztések megvalósulását? 

– Maga az ágazati bérmegállapodás
megszületése pozitív tény. Ugyanakkor
a megállapodás egy része ajánlás, a tag-
ság számára csak akkor kézzel fogható,
ha ezt helyi szinten pénzre tudják vál-
tani. Az országos bérajánlás hiánya is
erõsen nehezíti, hátráltatja azt, hogy az
ágazati bérajánlásból valós bérfejleszté-
sek legyenek. Annak ellenére, hogy
már májusban vagyunk, csak két he-
lyen van konkrét bérmegállapodás.
Ezért vett részt az EVDSZ áprilisban a
LIGA által meghirdetett tüntetésen, ami
az országos bérajánlás mihamarabbi
létrejöttét sürgette. Mivel a demonstrá-
ció rövid idõn belül nem hozott érdem-

beli változást, a LIGA el-
nöksége sztrájkbizottsággá
alakult. Amennyiben nem
sikerül a tárgyalásokat má-
jus 15-ig tetõ alá hozni, ak-
kor országos sztrájkfelhí-
vást fog hirdetni a LIGA. A
konföderáció a fenti megol-
datlan kérdés mellett a
Munka Törvénykönyve és
a sztrájktörvény változtatá-
sának ügyét tette a célke-
resztbe, ez volt az idei má-
jus 1. legfõbb üzenete.

Itt szeretném megemlí-
teni, hogy tavaly augusztus
óta folynak a tárgyalások a
Villamosenergia-ipari Ága-
zati Kollektív Szerzõdés
módosításáról. Sok kérdés-
rõl megállapodtunk, de
még maradtak nyitottak is.
A vitás témákban eltérõ
jogértelmezési álláspontra
helyezkedett a munkáltatói
és a munkavállalói oldal,
ezért a Munkaügyi  Közve-
títõi és Döntõbírói Szolgá-
latot vontuk be, kérve ezeknek  tisztá-
zását. (Bõvebben dr. Szilágyi József, az
EVDSZ elnökhelyettese nyilatkozik a té-
máról a 2. oldalon.)

– Az EVDSZ az elmúlt hónapokban
hozott pár, a szövetség pénzügyi mû-
ködését is érintõ döntést.

– A Munka Törvénykönyvében vég-
rehajtott változások negatívan érintet-
ték a szakszervezetek mûködését, így
azok pénzügyi gazdálkodását is. Egy
sor, esetenként fájdalmas döntést kel-
lett hoznunk azért, hogy az EVDSZ
pénzügyi mérlege 2012-ben is pozitív
maradhasson.

Ez sikerült is, azonban ezt a mun-
kát folytatni kell. Az EVDSZ-nek van-
nak tartalékai, de az a felelõs gondol-
kodás, hogy a mûködést a tartalékok
érintése nélkül biztosítsuk. Az ezzel
kapcsolatos munka már tavaly novem-
berben elkezdõdött, ami azt jelentette,
hogy a teljes tevékenységünket egy bi-
zottsági munka keretén belül átvilágí-
tottuk. A munkabizottságot Nagy Sán-
dor, az Állandó Bizottság (ÁB) egyik
tagja vezette. (A munkabizottság tevé-
kenységérõl bõvebben Nagy Sándor be-
szél a 9. oldalon). A bizottság feladatai
között a gazdálkodásunk minden ele-
mének átvizsgálása mellett szerepelt
az EVDSZ funkcionális mûködésének,
szervezeti felépítésének áttekintése, és
természetesen a kommunikációs tevé-
kenység vizsgálata is. A szervezeti
mûködést tekintve elindult egy közös
gondolkodás, melynek még az elején
vagyunk. Célszerû lenne a terveinket
szeptemberig olyan szintre kidolgoz-
ni, hogy kiállhassunk a tagok elé, hi-
szen készülünk a novemberi Kong-
resszusra. Ennek a mûködésnek egyik
lépéseként az EVDSZ munkamegosztá-
sában és személyi kérdéseiben is vál-
tozás következett be. Elköszöntünk
négy kollégánktól, átalakítottuk a
szakértõi szerzõdéseket és a munka-
megbízásokat, valamint  a feladatkö-
rök összevonásával egy kézbe helyez-
tük a kommunikációs, illetve az okta-
tási és rendezvényszervezõi tevékeny-
séget. 

– Kisebb szünet után most ismét a
kezükben tarthatják az Olvasók a
Forró Drótot. Milyen következtetése-
ket vont le a munkabizottság a szer-
vezet kommunikációját tekintve?

– A szakszervezet számára kiemel-
kedõen fontos, hogy eredményes, ha-
tékony kommunikációval forduljon a
tagság felé. Amikor az EVDSZ áttekin-
tette az ez irányú tevékenységét, ak-
kor megnéztük mindkét csatornán-
kat, a papír alapú Forró Drótot, és az
internetes felületünket, a vd.hu-t is.
Egyértelmû az álláspont: komoly érté-
ket hordoz mind az újságunk, mind a
honlapunk. Mindkettõre szükség van,
azonban a mûködtetésüket összhang-
ba kell hozni gazdasági lehetõsége-
inkkel. Ezért átgondoltuk a részfolya-
matokat, munkaelemeket. A lap meg-
jelenésében a szünet az újragondolás
és az építkezés szünete volt. Most
tartja az Olvasó utoljára ebben a for-
mában a Forró Drótot a kezében. Tar-
talmi és formabeli változtatást haj-
tunk végre, illetve kéthavi megjele-
nésre állunk át. Ezekkel a változtatá-
sokkal kívánjuk továbbra is eredmé-
nyes, de költséghatékonyabb újság-
ként folytatni a kiadást. A célunk az,
hogy az értéket, amit eddig is képvi-
selt a lap, megõrizzük, és ha lehet,
még közelebb vigyük az újságot a tag-
jainkhoz.

– Egy független német szervezet, a
Friedrich Ebert Alapítvány 76 ma-
gyar szakszervezeti honlap elemzése
során az elsõ három hely közé sorol-
ta az EVDSZ honlapját.  

– Nagy elismerés ez a szerkesztõ-
nek  és az EVDSZ-nek egyaránt, kö-
szönjük és büszkén nézünk a vd.hu-
ra. Persze ez nem jelenti azt, hogy
ezt nem lehetne még jobban csinál-
ni. A munka ezen a téren is elindult,
felmérjük, hogy milyen elemekkel le-
hetne még hatékonyabban és a tagja-
ink érdeklõdését még inkább kielégí-
tõen felhasználni a rendszerünk adta
lehetõségeket. A cél itt sem más,
mint a megteremtett értéket tovább
ápolni.

– Lassan félévhez közeledünk. Mik a
következõ hónapok feladatai?

– Az elsõ és legfontosabb feladatunk
ebben a kialakult helyzetben a munka-
helyek megtartása, illetve a munkavál-
lalók reálkeresetének megõrzése. 2013.
a kongresszusunk éve is. És az élet
mindig tesz elénk kihívásokat, nap,
mint nap meg kell felelni ezeknek is.

– Igaz az, hogy az õszi választáson Ön
már nem indul?

– Igen. Fent említettem, hogy szer-
vezeti karcsúsítást végeztünk. S egy
ilyen munka akkor lehet hiteles, ha ezt
nem csak az alkalmazottakon, de a ve-
zetésben is megtesszük. Ami engem il-
let, az EVDSZ öt egymást követõ kong-
resszusa megválasztott elnöknek. Szá-
momra ez komoly megtiszteltetés, há-
lásan köszönöm a bizalmat. Emberi
sorsokat, élethelyzeteket ismerhettem
meg, egy sor megoldandó feladattal ta-
lálkoztam. Úgy érzem, letettem ennek
a közösségnek az asztalára annyit,
hogy nyugodt szívvel nézzek a tükör-
be. A paksi 12 év mérnöki, majd szak-
szervezeti munka után, az EVDSZ-nél
eltöltött 22 év alatt megtapasztaltam a
villamosenergia-ipar megannyi szele-
tét, ráláthattam nemzeti, és európai
szintekre is. Kinyílt a világ. Mindezért
hálás vagyok. Ahogy idõben haladtam
elõre, új kihívásoknak kellett megfelel-
nem, amelyek több feladat párhuza-
mos ellátását is jelentették. Mára elha-
tároztam, hogy átszervezem az életem,
amely célkitûzésemet az EVDSZ koráb-
ban elmondott helyzete is megerõsítet-
te. Az egészségi állapotom is figyelmez-
tetett. Tudni kell hallgatni a belsõ hang-
ra, hogy: „vissza kell venned a tempó-
ból”. Kérelmeztem eredeti munkahe-
lyemnél (mai napig az atomerõmû ki-
rendelt munkavállalója vagyok) a ren-
delkezési állományba helyezésem.
Ugyanakkor marad még bõven felada-
tom. A jövõben az MVM  TSZSZ cso-
portszintû szakszervezeti munkáján
túl szívesen végzem a LIGA társelnöki
feladatait is (ha persze a decemberi vá-
lasztáson erre újabb mandátumot ka-
pok), és az ágazati nyugdíjpénztárban
betöltött tisztségem is komoly kihívás.

– Milyen tervekkel vág neki a felsza-
baduló idejének?

– Szeretnék több órát tölteni családi,
baráti körben. A sors hamar megaján-
dékozott három tüneményes unokával,
akik bearanyozzák az életemet. Szeret-
ném, hogy egészségben maradva még
sokáig tevékenyen részt vehessek a ne-
velésükben. És ott van a hobbim, a vi-
torlázás. Döntésemet boldogan támo-
gatja Mázli nevû foxim is, aki minden
sétáért, kirándulásért hálás.

– Hogyan látja az EVDSZ jövõjét egy vár-
hatóan új struktúrával, új vezetéssel?

– Eredményesen fog tovább mûköd-
ni. Mi, az EVDSZ, egy csapat vagyunk.
Jók a tagszakszervezetek, és van egy fi-
atal vezetõi közösség is. Jó érzés tudato-
san továbbadni a tapasztalatokat. Nem
kell félteni a jövõ generációját, mert biz-
tos vagyok benne, hogy megállnak a sa-
ját lábukon. Jó szívvel nyújtom át a sta-
fétabotot és mindig is figyelni fogom az
EVDSZ sikereit, küzdelmeit.

Meyer Herta

„Az elsõ és legfontosabb feladatunk a munkahelyek megtartása,
illetve a munkavállalók reálkeresetének megõrzése”

Interjú Gál Rezsõvel, az EVDSZ elnökével
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Az év elején már szó volt
róla, hogy a Villamosener-
gia-ipari Ágazati Kollektív
Szerzõdés (VKSZ) módosí-
tásával kapcsolatban
megakadtak a tárgyalások
a munkáltatói és a munka-
vállalói oldal között.  A
VKSZ tárgyalási folyamata
az ágazat középszintû ér-
dekegyeztetõ fórumának
keretei között, a Villamos-
energia-ipari Ágazati Pár-
beszéd Bizottságban
(VÁPB) zajlik. Az EVDSZ
elnökhelyettesét, dr. Szilágyi
Józsefet kérdeztem a
VKSZ jelenlegi állapotáról. 

– Miért kellett hozzányúlni a
kiterjesztett ágazati kollektív
szerzõdéshez?
– Hadd kezdjem az elején. Egé-
szen 2012 januárjáig kell vissza-
tekintenünk ahhoz, hogy a VKSZ
módosításának gyökereihez jus-
sunk. Mind a munkáltatói, mind
a munkavállalói oldal azon az ál-
lásponton volt, amikor a Munka
Törvénykönyvének új változata
hatályba lépett (2012. évi I. tör-
vény), hogy a VKSZ nem igényel
különösebb módosítást. A VÁPB
2012. június 28-i soros ülésén a
munkáltatói oldal mégis szóbeli
elõterjesztést tett arra vonatkozó-
lag, hogy a VKSZ-t az új Mt. vál-
tozásainak tükrében felül kell
vizsgálni. Mi ezzel nem értettünk
egyet. Javasoltuk, hogy a tárgya-
ló felek rögzítsenek egy elvi meg-
állapodást a módosítás céljairól.
A munkáltató azonban ezt a ké-
rést elutasította, hivatkozva arra,
hogy nincsenek napirenden új
vagy megváltozott célok a VKSZ-
szel kapcsolatban. Õk nem új
VKSZ-t kívánnak kötni, csak az
Mt.-hez kívánják igazítani a hatá-
lyosat. A munkáltatói oldal képvi-
selõi 2012. augusztus 3-án letet-
tek egy, a VKSZ módosítására vo-
natkozó szöveget. A szöveget mi
értékeltük, és láttuk, hogy a
munkáltatók jelentõs módosítá-
sokban gondolkodnak (legfõkép-
pen az új Mt. egyik legtöbbet tag-
lalt passzusaival, a 205.- 206. §-
sokkal kapcsolatosan. (Lásd a
keretben.)
A tárgyalások megindultak. Az
EVDSZ kitartott azon álláspontja

mellett, miszerint nincs szükség
a módosításokra, azonban a
munkáltatói oldalon felmerült
kérdésekre, felvetésekre reagál-
nunk kellett. A tárgyalások során
sok kérdésben megállapodtunk.
Az egész folyamat a VKSZ kor-
szerûbb, még jobban hasznosít-
ható, még több segítséget nyújtó
aktualizálásának jegyében
folyt. 

– Hol és miért akadtak
meg a tárgyalások? 
– Három kérdéskörben
nem sikerült megoldást ta-
lálnunk: a szakszervezetek
mûködési feltételei, a kor-
engedményes nyugdíj és a
távolléti díj. A problémát
konkrétan az eltérõ állás-
pont okozta. Amíg a mun-
káltató úgy gondolta, hogy
minden vitás kérdés jogi
természetû, addig mi azo-
kat egyértelmûen érdekvi-
taként határoztuk meg. 

– Megkerestétek a Munka-
ügyi Közvetítõi és Döntõbírói
Szolgálatot (MKDSZ), segítsé-
get kérve a kialakult helyzet
miniszteri tisztázásához.
– Igen, mi kezdeményeztük,
hogy vegyük fel a kapcsolatot az
MKDSZ-szel, azzal a céllal, hogy
a 2013. január 24-én a tárgyaló
felek által közösen megfogalma-
zott vitatott témákra és konkrét
jogi kérdésekre minél hamarabb
megismerhessük a minisztérium
álláspontját.  Erre tripartit kon-
zultáción került sor.  A Nemzet-
gazdasági Minisztérium foglal-
koztatáspolitikáért felelõs he-
lyettes államtitkára, a munkálta-
tói és munkavállalói oldal képvi-
selõi, illetve az MKDSZ igazgató-
ja és munkatársa volt jelen azon
a megbeszélésen április köze-
pén, ahol tulajdonképpen meg-
erõsítést nyert a minisztérium
részérõl is a munkavállalói oldal
véleménye, miszerint a VKSZ
módosításakor felmerült kérdé-
sek érdektermészetûek, nem jo-
giak, azaz a minisztériumnak írt
levélben javasolt megoldások
többségében alkalmasak a prob-
lémák kezelésére. Azt viszont
szeretném hangsúlyozni, hogy
elképesztõnek tartjuk, hogy a

minisztériumi álláspont szerint a
köztulajdonban lévõ társaságok
vonatkozásában a KSZ-ek kötel-
mi része az Mt. XXI. fejeztében
foglaltaktól nem térhet el, abban
a feleknek megállapodni nem le-
het. Ezt a véleményt tudomásul
vesszük, de nem fogadjuk el,
nem értünk vele egyet, hiszen el-

lentétes az ILO (Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet) A szer-
vezkedési és a kollektív tárgyalá-
si jogról szóló 1949. évi Egyezmé-
nyével (98. számú Egyezmény),
amihez Magyarország csatlako-
zott.  
Egy biztos, most már mindkét ol-
dal tisztán látja, hogy mi az, ami
jogilag tiltott és látják azt is, ami
érdekvita. 

– Ez azt jelenti, hogy tulajdon-
képpen a több hónapja megre-
kedt tárgyalások most már foly-
tatódhatnak érdemben. Mikor-
ra várható ebbõl egységes, a ha-
tályos Munka Törvénykönyvé-
vel összhangban levõ szöveg?
– Azt látni kell, hogy a minisztéri-
umi álláspont csak tisztázta a vi-
tás, homályos értelmezési kérdé-
seket, de nem oldotta meg azo-
kat, ez a feladat a tárgyaló felekre
vár. A tárgyalások folytatódnak.
Világosan látszik az a munkálta-
tói szándék, miszerint csak és ki-
zárólag olyan szabályt, szabályo-
kat kívánnak elfogadni, ami min-
den munkáltatónál érvényesíthe-
tõ. Ezt a szándékot nagyon nehéz
lesz megváltoztatni. Bízunk ben-

ne, hogy az iparágban a munka-
béke megõrzésének fontossága
és az évtizedes együttmûködés
most is mindkét fél számára
megnyugtató és kielégítõ megál-
lapodáshoz vezet. Törekszünk a
minél gyorsabb és teljesebb meg-
állapodásra, de az idõtényezõ
nem lehet akadálya a minõségi

munkának. A gyors meg-
egyezés egyik motiválója az
a tény is, hogy a VKSZ köti
a helyi szintû szociális part-
nerek tárgyalását, mivel az
ágazati KSZ-szel ellentétes
szerzõdést nem lehet sehol
sem aláírni. 

– A VKSZ mindenkori éves
mellékletét képezi a bér-
megállapodás. Az ideit a
2013. 02. 06.-i soros VAPB
ülés keretében írták alá a
felek. Közeledve a félév-
hez, rendezett-e az iparág-
ban a bérhelyzet? 
– A 2013. évi bérezéssel
kapcsolatban csak a mini-
málbérrõl és a garantált bér-

minimumról van kormányzati
döntés (a minimálbér összege
havibér esetén 98.000 Ft, hetibér
esetén: 22.560 Ft, napibér esetén:
4.510 Ft, órabér esetén: 564 Ft. A
garantált bérminimum összege
2013. január 1 -tõl havibér esetén
114.000 Ft, hetibér esetén: 26.250
Ft, napibér esetén: 5.250 Ft, óra-
bér esetén: 656 Ft; a szerk.), de a
bérnövekedés mértékére vonat-
kozóan nincs ajánlás. Ezt elfo-
gadhatatlannak tartja az EVDSZ,
ezért vettünk részt az április 11.-
i demonstráción, amit a Vasutas
Szakszervezetek Szövetsége
(VASZ) szervezett, az országos
bérajánlás mihamarabbi meg-
születéséért. Elmozdulás azóta
sincs, ezért a LIGA elnöksége
sztrájkbizottsággá alakult. Az
EVDSZ teljes mértékben támo-
gatja ezt a lépést, annak ellenére
is, hogy nekünk ágazati szinten
már megszületett a bérajánlásunk.
Mindent meg kell tenni, amivel
elõmozdítható, hogy országos
bérajánlás legyen. Mindezekhez
még látnunk kell az aktuális ipar-
ági specialitásokat is: a legna-
gyobb problémát a villamosener-
gia-ipari társaságok gazdálkodá-
sát érintõ kormányzati intézke-

dések jelentik. Gondolok itt a re-
zsicsökkentésre. Természetesen
mi is elfogadjuk azt, hogy a la-
kosság rászoruló rétegét segíteni
kell, de azt gondoljuk, hogy ezt
egy elfogadható, mindkét oldal
kockázatát mérlegelõ, hosszú tá-
vú gondolkodást igénylõ, meg-
fontolt folyamatban kell végre-
hajtani. Pontosan azért, hogy a
már érezhetõ negatív hatásokat
el lehessen kerülni. Egyes terüle-
teken ez a hirtelen, átgondolatlan
lépés már most létszámcsökken-
téseket eredményez, eredménye-
zett és még lebegtetve van továb-
bi intézkedéscsomag is. Mind-

ezen behatások erõsen szûkítik a
vállaltok bérmegállapodási lehe-
tõségeit. Az nem kérdés, hogy a
munkahelyek megõrzése az el-
sõdleges feladatunk. Azonban
sajnos elképzelhetõ az, hogy en-
nek a bérfejlesztés elmaradása
lesz az ára. Elmondhatjuk tehát,
hogy bár egyelõre országos szin-
tû bérajánlás nincs és többségé-
ben a helyi szinteken sincs bér-
ajánlás, de a villamosenergia-
ipar már rendelkezik érvényes
ágazati bérajánlással. (A 2013. évi
bér- és szociális megállapodás a
12. oldalon olvasható.)

Meyer Herta

Minisztériumi állásfoglalást kértünk 
az ágazati KSZ módosítás vitás pontjaira

„Egy biztos, most már mindkét oldal tisztán látja, hogy mi az, ami jogilag tiltott és látják azt is, ami érdekvita”

Minisztériumi állásfoglalást kértünk 
az ágazati KSZ módosítás vitás pontjaira

„Egy biztos, most már mindkét oldal tisztán látja, hogy mi az, ami jogilag tiltott, és látják azt is, ami érdekvita”

2012. évi I. törvény - 205.-206. §
205. § 
(2) A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkavi-
szonyban 
a) a 69. § (3) bekezdése nem alkalmazható,
b) a 86. § (3) bekezdésétõl nem lehet eltérni.
(3) A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkavi-
szonyban az általános teljes napi munkaidõnél rövidebb teljes
napi munkaidõ - az egészségi ártalom vagy veszély kizárása ér-
dekében történõ megállapítást kivéve - nem írható elõ
206. § A XIX-XXI. fejezet rendelkezéseitõl eltérni nem lehet

Hivatkozott paragrafusok: 
69. § (1) A felmondási idõ harminc nap.
(2) A munkáltató felmondása esetén a felmondási idõ a munkál-
tatónál munkaviszonyban töltött
a) három év után öt nappal,
b) öt év után tizenöt nappal,
c) nyolc év után húsz nappal,
d) tíz év után huszonöt nappal,
e) tizenöt év után harminc nappal,
f) tizennyolc év után negyven nappal,
g) húsz év után hatvan nappal
meghosszabbodik.
(3) A felek az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknál hosszabb,
legfeljebb hathavi felmondási idõben is megállapodhatnak.

86. § (1) Munkaidõ: a munkavégzésre elõírt idõ kezdetétõl an-
nak befejezéséig tartó idõ, valamint a munkavégzéshez kapcso-
lódó elõkészítõ és befejezõ tevékenység tartama.
(2) Elõkészítõ vagy befejezõ tevékenység: minden olyan feladat
ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan,
szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles el-
végezni.
(3) Nem munkaidõ
a) - a készenléti jellegû munkakört kivéve - a munkaközi
szünet, továbbá
b) a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyérõl a tényle-
ges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyérõl
a lakó- vagy tartózkodási helyére történõ utazás tartama.

A Nemzetközi Energiatakaré-
kossági Világnap alkalmából
második alkalommal díjazták
az ország energiatudatos és
energiahatékony vállalatait. A
Program az Országgyûlés
fenntartható fejlõdést szolgáló
testületeinek védnöksége alatt
- a tudományos élet, a szak-
igazgatás, a társadalmi szerve-
zetek és mentor vállalatok ösz-
szefogásával valósult meg. 

Az „Energiahatékony Mentor
Vállalat” kitüntetést Bertalan
Zsolt vezérigazgató úr vette át dr.
Szili Katalintól, a Fenntartható
Fejlõdés Bizottság elnökétõl  és
Fürjes Balázstól, a Virtuális Erõ-
mû Program Nonprofit Kft. igaz-
gatójától a Parlament Gobelin
termében március 6-án megren-
dezett díjátadón. 

– Vezérigazgató úr, miért tartotta
fontosnak a programhoz történõ
csatlakozást?

– Annak ténye, hogy a jövõnk
- gyermekeink és unokáink meg-

élhetése - függ attól, hogy át tud-
juk-e alakítani életformánkat
anélkül, hogy ne zsákmányoljuk
ki természeti erõforrásainkat és
csökkentsük ökológiai lábnyo-

munkat, mára általánosan elfo-
gadottá, szinte közhellyé vált.  A
fenntarthatóság és a társadalmi
felelõsségvállalás fontosságának
felismerése különösen fontos a

vállalati szektorban, hiszen azon
túl, hogy az energiafogyasztás
jelentõs hányada ebben a szeg-
mensben realizálódik, mûkö-
désü(n)k példaértékû lehet a kis-

fogyasztók - jellemzõen a lakos-
ság számára. A program célja
egybevág a MAVIR ezirányú tö-
rekvéseivel, a fenntartható ener-
giagazdálkodás megvalósításá-
val, amelynek két fontos eleme a
jelenlegi energiaforrások takaré-
kos és hatékony felhasználása,
valamint a megújuló, környeze-
tünket nem szennyezõ energia-
forrásokra történõ fokozatos át-
térés.

– Mit jelent a MAVIR Zrt. számá-
ra az energiahatékonyság 2013-
ban?

– A MAVIR által felügyelt ma-
gyar átviteli hálózat és az elosztó
hálózat felel az ország villamos
energiával való ellátásának biz-
tonságáért. Nem véletlen tehát,
hogy a vállalatnál hangsúlyosan
elõtérbe került az innováció. Tár-
saságunk saját energiatudatossá-
gának megteremtésén túl olyan
energiahatékonysági beruházá-
sokat igyekszik megvalósítani,
amelyek igazolhatóan, nagymér-
tékben hozzájárulnak az ener-

giafogyasztás csökkenéséhez.
Az egyik ilyen nagy horderejû
vállalkozásunk  az okos hálózat
létrehozása, amely egy olyan vil-
lamosenergia-rendszert jelent,
ami felügyeli, összehangolja és
optimalizálja a villamosenergia-
szolgáltatás értéklánc egészét.
Mindez az értéklánc elsõ lépcsõ-
jén, a villamosenergia-elõállítá-
sában többek között a szén-dio-
xid-kibocsátás csökkentését és a
megújuló alapú áramtermelés
növelését jelenti.  Maga a Virtuá-
lis Erõmû Program egyik külde-
tése is az, hogy teljesíteni tudjuk
az energiahatékonysági vállalá-
sainkat az Európai Unió felé.
Mindehhez társaságunk azzal já-
rul hozzá, hogy saját példájával,
a „jó gyakorlat”-tal igyekszünk
segíteni a magyarországi vállala-
tok energiahatékonyságot célzó
fejlesztéseit. Sõt, mi több, az új
stratégiánk kidolgozása során is
figyelembe vettük azokat a
szempontokat, amelyeket az eu-
rópai energiapolitika és a nem-
zeti energiastratégia jelöl meg.

Energiahatékony Mentor Vállalat díjat kapott a MAVIR
az Energiatakarékossági Világnapon
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A LIGA Szakszervezetek szerint újra
kell tárgyalni a tavaly júliusban hatály-
ba lépett új Munka Törvénykönyvét
(Mt.), mert abban mintegy 250 olyan
rendelkezés van, amely hátrányos a
munkavállalók számára.

Ezt Gaskó István, a konföderáció elnöke jelen-
tette be május elsején Budapesten, a munka
ünnepe alkalmából tartott sajtótájékoztatón.
Hozzátette: tárgyalóasztalhoz hívják a kor-
mányt és a munkaadókat, akikkel legkésõbb
szeptemberben el akarják kezdeni az egyezte-
téseket az Mt.-rõl, hogy a módosítások legké-
sõbb 2014. január elsejétõl hatályba léphesse-
nek.

A LIGA követeli a Sztrájktörvény módosítá-
sát is, annak érdekében, hogy az - ellentétben
a mostani helyzettel - ne tegye lehetetlenné a
sztrájkjog gyakorlását - mondta.

Gaskó István szerint az idei május elsején
sincs túl sok ok az ünneplésre, mert a munka-
vállalók számára az elmúlt év is kedvezõtle-
nül alakult. Kifejtette: tagszervezeteik össze-
gyûjtötték az Mt.-vel kapcsolatos tapasztala-
tokat, amelyek „elég keserûek”. (A lap alján
lásd a táblázatban!)Nem teljesült a törvény-
könyv tárgyalása során hangoztatott azon
alapelv, hogy az új szabályozás nem hozhat
keresetcsökkenést, és a foglalkoztatás sem ja-
vult. Kifejtette, hogy bár a közfoglalkoztatot-
tak száma jelentõsen nõtt, a versenyszférában
nem bõvült érzékelhetõen a foglalkoztatás.

A Munka Törvénykönyvének újratárgyalá-
sáról hangsúlyozta, hogy a munkavállalók
számára hátrányos 250 pontot tárgyalóasztal-
nál kell megvitatni és megváltoztatni. Az
egyeztetéseken Gaskó István szerint erkölcsi

felelõsségük részt venni azoknak a partnerek-
nek, akik megalkották az új Mt.-t.

A LIGA elnöke a 250 pont között példaként
említette a kollektív szerzõdések megkötésé-
nek, valamint a szakszervezetek mûködésé-
nek nehézségeit. A sztrájktörvényrõl azt
mondta, hogy a 2010 decemberi módosítása
óta „gyakorlatilag lehetetlenné vált” a sztrájk-
jog mint alkotmányos jog gyakorlása. Különö-

sen a közszolgáltatások területén
sok szakszervezet „kálváriát járt
be” a még elégséges szolgáltatá-
sokról szóló megállapodások ki-
küzdése érdekében.

Gaskó István hangsúlyozta,
hogy országos bérajánlást szeret-
nének 2013-ra. Jelezte: a munka-
vállalóknak „nincsenek túlzott
igényeik”, a reálkeresetek leg-
alább öt éve tartó csökkenését
szeretnék megállítani, vagyis leg-
alább az infláció mértékével
megegyezõ emelést szeretnének
elérni. Hozzátette ugyanakkor,
hogy ez ajánlás lenne, vagyis
nem garantálja a bérek növelését.

Emlékeztetett arra, hogy a LI-
GA elnöksége múlt héten sztrájk-
bizottsággá alakult, és egyben
megerõsítette: ha május 15-éig

nem sikerül megegyezni az ajánlásról, akkor
országos, általános sztrájkot kezdenek.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fórumán (VKF) legutóbb április
24-én egyeztettek a bérajánlásról, amikor a
munkaadói oldal beterjesztette bérajánlási ter-
vezetét, bár ebben konkrét szám nem szere-
pelt az ajánlás mértékére. Az érdekképviseleti
vezetõk akkor úgy nyilatkoztak, hogy folytat-
ják az egyeztetéseket, és törekednek arra,
hogy május közepéig megállapodjanak.

Arra a kérdésre, mi a véleménye arról, hogy
bejelenti egyesülési szándékát a Magyar Szak-
szervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ),
az Autonómok, valamint a Szakszervezetek
Együttmûködési Fóruma (SZEF), Gaskó Ist-
ván azt mondta: sok sikert kíván az együtt-
mûködéshez. Emlékeztetett: a LIGA az elmúlt
húsz évben kétszer is kezdeményezte, hogy a
hat magyar szakszervezeti konföderáció er-
nyõszervezetbe tömörüljön. Értelmezése sze-
rint az MSZOSZ, a SZEF és az Autonómok in-
tegrált konföderációt szeretnének létrehozni,
nem pedig ernyõszervezetet. Hozzátette,
hogy a LIGA Szakszervezeteket nem kereste
meg a három tömörülés, hogy csatlakozzon.

Kiemelte: számukra nem elfogadható a
pártkötõdés, így valószínûleg nem is lenne he-
lyük a formálódó együttmûködésben. 

Forrás: liganet.hu

Újra kell tárgyalni a munka törvénykönyvét Kedves Olvasó!

Az EVDSZ kommuni-
kációs vezetõje, okta-
tás- és rendezvény-
szervezõjeként öröm-
mel tölt el, hogy be-
mutatkozhatom Ne-
ked, és – remélem, mi-
nél hamarabb – sze-
mélyesen is megis-
merkedünk az EVDSZ
egyik rendezvényén.  
Nem idegen tõlem a szakszervezeti környe-
zet, hiszen miután elvégeztem a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem magyar-kommuni-
káció szakjait, négy évig irányítottam egy
országos szakszervezet kommunikációs és
oktatási irodáját. 
Most tarthatod a kezedben utoljára ilyen
formában a Forró Drótot, de nem szûnik
meg a lap, csak átalakul. Költséghatékony-
ság céljából kisebb méretben jelenik majd
meg, és kéthavonta viszi - és reményeim
szerint hozza is - a híreket, információkat
Hozzád, Tõled.

Mint a lap fõszerkesztõje, elsõdleges célom az,
hogy szakszervezetünk újságja ne csak mûfa-
jilag legyen vegyes, de tartalmilag is színes ké-
pet mutasson. Szeretném, ha mindenki meg-
találná benne önmagát, az érdeklõdésének,
érdekeinek megfelelõ híreket, információkat.
Átolvasva a korábbi számokat és informálód-
va kollégáimtól tudom, hogy tagszervezeteink-
nél sok jó tollú, az íráshoz nem csak kedvet ér-
zõ, de tehetséggel is megáldott tagtársam van.
Azt hiszem, nem lehet más a célja egy közös-
ségi lapnak, minthogy minél többen, minél
több felõl és minél többféleképpen mondjuk el
azokat a dolgokat, amik nálunk, velünk tör-
téntek azoknak az embereknek, akikkel
együtt harcolunk, küzdünk a jogainkért, érde-
keinkért. Már ebben a számban is találhattok
tagtársunk által írt tudósítást kiváló stílusban
megfogalmazva és remélem, hogy minél több
ilyen cikk, írás kerül majd a kezetekbe a Forró
Dróton keresztül. Szeretném, ha együtt írnánk
ezt a lapot, ami Értetek van, Nektek van!

Szeretném, ha az én munkám a Tieteket se-
gítené helyi szinten is, és az eredményes
együttmûködés reményében kívánok kelle-
mes és hasznos olvasnivalót Nektek!

Üdvözlettel a személyes találkozónkig: 

Meyer Herta
fõszerkesztõ 

Sztrájkbizottságot 
alakít a LIGA 

Szakszervezetek
Idén szeptemberig asztalhoz
várja a LIGA a munka világát
érintõ jogszabályokkal kapc-

solatban a kormányt

A LIGA Tanács úgy döntött,
hogy a LIGA Szakszervezetek
elnöksége sztrájkbizottsággá
alakul. A sztrájkbizottság cél-
ja, hogy összefogja a 2013-as
bérajánlás megszületéséért
eddig tett erõfeszítéseket, és
további nyomatékot adjon a
tárgyalások folytatásának. A
sztrájkbizottság egyúttal el-
kezdi felmérni a tagszerveze-
tek sztrájkhajlandóságát és a
szükséges mértékben elõké-
szíti az esetleges akciót.

A LIGA Szakszervezetek
közel fél éve szorgalmazza a
bérajánlás létrejöttét, mert
ennek hiányában országszer-
te elmaradoznak a bérfejlesz-
tések. A LIGA tagszervezetei
körében végzett felmérés
alapján, a legtöbb helyen a
bértárgyalások az országos
bérajánlás hiányában meg
sem kezdõdtek, vagy ahol
megkezdõdtek, a munkáltatói
ajánlat alatta marad az inflá-
ció várható mértékének.

A LIGA Szakszervezetek
sztrájkbizottsága felszólítja a
munkáltatói szövetségeket,
hogy folytatódjanak a bér-
ajánlásról szóló tárgyalások,
és a munkabéke érdekében a
lehetõ leghamarabb szüles-
sen meg a bérajánlás a 2013-
as évre.

Munkavállalói jogot sért

munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei (89-97)
felelõsség a vétkesen okozott kárért (167)
felmondási tilalom (60-65; 77)
felmondási idõ (68-72)
végkielégítés (79-83)
azonnali hatályú felmondás (84-85)
munkaidõ-beosztás szabályai (105-109)
életkor alapján járó szabadság (121-122)
munkáltató kártérítési felelõssége (159-163)
munkavállalói biztosíték (170)

munkavégzés alapjául szolgáló szerzõdés típusának megválasztása (22)
munkáltató személyében bekövetkezõ változás egyes részletszabá-
lyai (23-28)
munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkaszerzõdés megkö-
tésekor (35-37)
munkáltatói kötelezettségek szabályozása + KSZ eltérés (38, 41)
munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás (42-45)
utasítás teljesítésének megtagadása - díjazás + KSZ eltérés (46-47)
munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés szabályozása (48)
jogkövetkezmények a vétkes kötelezettségszegésért (49-52)
munkaszerzõdés módosítása (53-56)
felmondás elõtt védekezés lehetõsége, határozott idejû munkavi-
szonynál felmondási okok (66-67)
eljárás a munkaviszony megszüntetés esetén (86-88)
munka- és pihenõidõ fogalmak (98-101)
munkaidõkeret (102-104)
munkavégzés vasárnap és munkaszüneti napon (110)
napi pihenõidõ (111)
heti pihenõnap (112-113)
rendkívüli munkaidõ (114-116)
ügyelet és készenlét (117-119)
szabadságra jogosító idõ (120)
szabadság kiadása (123-132)
betegszabadság (133)
szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság (134-136)
munkaidõ nyilvántartása (137)
alapbér (138-139)
munkabér védelme (153-158)
munkáltatói kárfelelõsség, kártérítés mértéke, módja (164-166)
megõrzési felelõsség, felelõsség a leltárhiányért (168-169)
határozott idejû munkaviszony (171-172)
a munkaerõ-kölcsönzés különös szabályai (180-181)

- munkaszerzõdés törvénytõl való eltérése (29)
- munkahely mint a munkaszerzõdés nem kötelezõ tartalmi eleme (30)
- próbaidõ meghosszabbíthatósága (31)
- munkaszerzõdés írásba foglalásának kötelezettsége (32)
- részmunkaidõs foglalkoztatás esetén kapott juttatások idõarányos-
ságának követelménye (33)
- a munkaviszony megszûnése (57-58)
távmunkavégzés (173)

Keresetcsök-
kenéssel jár

mûszakpótlék 

szabályozása (141)

munkaszerzõdéstõl

eltérõ foglalkoztatás

(alapbér; helyettesí-

tési díj; utazási idõ

díjazása) (43-45)

munkaidõ-beosztás

szabályai (105-106)

díjazás munkavég-

zés hiányában (147)

távolléti díj számítá-

sa (148-150)

munkaszerzõdés

módosítása (53-55)

bérpótlék (140, 142-

145)

díjazás munkavég-

zés hiányában (146)

Egyéb, munkavállalók-
ra hátrányos

köztulajdonban álló munkálta-
tó (174-179)
munkaviszonyra vonatkozó
szabály (11)
munkaidõn kívüli magatartás
korlátozása, ellenõrzése (4, 9)
személyhez fûzõdõ jogok vé-
delme (6-9)
munkajogi igény érvényesítése
(263)

személyes adatok védelmének
szabályozása (6-8)
egyoldalú kötelezettségvállalás
(12)
munkáltatói szabályzat (13)
munkáltatói jogkör gyakorlásá-
nak nem jogosult általi érvé-
nyessége (14)
elektronikus dokumentum
közlésének szabályozása (18)
munkabér és személyiség  vé-
delmét biztosító jogokról való
lemondás semmissége (21)
munkavégzési kötelezettség a
munkára vonatkozó szokások
alapján (39)
munkakörhöz szükséges biza-
lomnak megfelelõ magatartás
tanúsításának követelménye
(40)
minimálbér (151-152)

- fiatal munkavállaló (1)
- adott helyzetben elvárhatóság
(2)
- egyenlõ bánásmód szabályozása
(10)
- munkavállaló nem hivatkoz-
hat arra, hogy képviselõje jog-
körét túllépve járt el (15)
- igényérvényesítés határidejé-
rõl való kioktatás elmaradása
(17)
- tértivevényes küldemény kéz-
besítési vélelme (19)

Szakszervezeti
jogot sért

munkajogi védelem 
(233-238)
munkaidõ-kedvez-
mény (239-241)
egyéb szakszervezeti
jogok (224-232, 242-
243)
csoportos létszám-
csökkentés (73-78)
munkaviszony jogel-
lenes megszüntetésé-
nek jogkövetkezmé-
nyei (94)
munkavállalói képvi-
selõ fogalma (267)

üzemi tanács 
választása (193-194)
üzemi tanács tagja
megbízatásának
megszûnése (206)

Egyéb kollektív
jogot sért

kollektív szerzõdés 
megkötése és tartalma
(244-247, 250)
üzemi megállapodás
(222)
üzemi tanács tagja
munkajogi védelme,
üzemi tanács mûködé-
se (209-213)
csopor tos létszám-
csökkentés (73-78)
munkaügyi kapcsola-
tok általános rendelke-
zések (189-191)
üzemi tanács feladata
és jogköre (217-221, 223)
kollektív szerzõdés
megszûnése (256-261)
munkáltató személyé-
ben bekövetkezõ válto-
zás (262)

a munkaviszony meg-
szûnése (58)
üzemi tanács választá-
sa (192-201)
központi üzemi tanács
(202-203)
üzemi tanács megszû-
nése (204-205)
üzemi tanács tagja
megbízatásának meg-
szûnése (206-207)
üzemi tanács mûködé-
se (208, 214-216)
kollektív szerzõdés
megkötése és tartalma
(248-249, 251)
kollektív szerzõdés ha-
tálya (252-255)
kollektív munkaügyi
vita (264-266)
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Szakszervezeti Mt. tapasztalatok; az
EVDSZ VKSZ alá tartozó tagszakszerveze-
teinél ezen pontok nagy részét kivédi a ha-
tályos ágazati KSZ, de ahol ez nem érvé-
nyes, ott súlyos problémákkal kell szembe-
nézniük a munkavállalóknak.
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CYANFEKETE forródrót

CYANFEKETE forródrót

Pinczés Ernõ neve egy
ideje nem csak a napba
öltözött városhoz, Debre-
cenhez kötõdik, de Belgi-
umtól kezdve Anglián át,
Afrikáig is ismert már és -
rajta keresztül- az EVDSZ
is. A TIVISZ (Tiszántúli Vil-
lamosenergia-ipari Szak-
szervezet) elnökével be-
szélgettem az új mandátu-
máról és a nemzetközi ta-
pasztalatairól. 

– Elõször is gratulálok az
EVDSZ nevében az újabb
mandátumodhoz.

– Köszönöm szépen, való-
ban, április 24.-én ismét bizal-
mat kaptam a TIVISZ elnöki
pozíciójára. 2009-ben kezd-
tem ezt a munkát, akkor idõ-
közi választáson vettem át a
vezetést dr. Szilágyi Józseftõl,
az EVDSZ alelnökétõl. Na-
gyon örülök és megtisztelte-
tésnek veszem, hogy egyhan-
gúlag erõsítettek meg a pozíci-
óban. Ennél nagyobb elisme-
rést a munkámról nem is vár-
hattam. 

– Pedig most már nem csak
a TIVISZ-re megy az energi-
ád, hanem egyre többet tar-
tózkodsz külföldön is, mint
az EVDSZ tisztségviselõje.

– Így van. Egyre több alka-
lommal kér meg a szervezet,
hogy vagy a világ-, vagy az eu-
rópai szervezeteink egyiké-
ben képviseljem az EVDSZ
színeket és tolmácsoljam a
magyar villamosenergia-ipari
szakszervezet gondolatait, vé-
leményét. Megismerkedtem
már a PSI, az EPSU és az In-
dustriAll szervezetével is.

– Segíts nekünk is megis-
merni ezeket a nemzetközi
szervezeteket!  Melyik a vi-
lágszövetség? Milyen témák
merülnek fel a platformo-
kon? Egyáltalán hogyan kell
elképzelnünk egy ilyen nem-
zetközi kiküldetést? Valóban
fenékig tejfel ez, ahogyan so-
kan gondolják?

– Mielõtt belecsöppentem
volna, én is elég kaotikusnak
láttam ezt az egész nemzetkö-
zi rendszert és most kezdem
csak megtanulni még. Valóban
ebben a három nagy szerve-
zetben érdekelt az EVDSZ. A
PSI a legnagyobb közülük, ez
a Nemzetközi Közszolgálati
Szövetség, tulajdonképpen ez
a világszövetsége a közszolgá-
lati szakszervezeteknek. En-
nek ötévente van világkonfe-
renciája, nemrég tartották a
soron következõt, amin én is
ott lehettem, Dél-Afrikában. A
PSI-nak az európai szervezete
az EPSU, amit mi itthon Köz-

szolgálatban Dolgozók Nem-
zetközi Szakszervezeti Szövet-
ségeként emlegetünk. Ez régi-
ókra tagolódik és mi a CEWB
régióba, azaz a Közép Európa -
Nyugat Balkán régióba soroló-
dunk. Itt évente üléseznek. Az
EPSU - ban különbözõ bizott-
ságok vannak: például a kol-
lektív alku bizottság, vagy az
esélyegyenlõségi terület. És ott
van a másik globális ipari
szakmai szakszervezeti tömö-
rülés, próbálom körülírni, ma-
radéktalanul minden funkció-
ját az IndustriAll-nak. Ez azért
nehéz, mert ez egy kicsit
olyan „mindent bele” szerve-
zet lett. Külföldön nem ritka,
fõleg most, hogy iparágak fuzi-
onálnak, egybeolvadnak a kö-
zös cél és a hatékonyabb ér-
dekérvényesítés céljából. Ezt
mi, magyarok még csak most
tanuljuk… Ezt a szervezetet
mi itthon, mint globális euró-
pai szakszervezeti tömörülést
ismerjük. Közel 50 millió
munkavállaló nevében mûkö-
dik, 140 országban van jelen a
világon. Elképesztõen nagy
szervezet. Tulajdonképpen öt
területet olvasztott egybe, a va-
sas, a textil, a bányaipari és vil-
lamosenergia-ipari, illetve a
vegyipari szektort. Szeminári-
umokat, oktatásokat, konfe-
renciákat szerveznek, tapasz-
talatcsere céljával. Kérdezted,
hogy fenékig tejfel-e a nemzet-
közi munka? Természetesen
ez is feladat, fel kell rá készül-
ni (nagyon is!), illetve nagyon
oda kell figyelni, hogy kint ki-
nek, mit és hogyan mond az
ember, hiszen egy adott nem-
zetközi konferencián nem
elég, hogy a szövetségünk
képviselõjeként vagyok jelen,
de sokszor bizony a „magyar
álláspontot” képviselem, ese-
tenként nem csak a villamos-
energia-ipari kérdésekben. 

– Az elmaradhatatlan
országjelentésekre gondolsz,
Ernõ? 

– Igen, többek között azok-
ra is. Szinte minden ülésen
kérnek ilyet, ami az anyaor-
szág aktuális gazdasági hely-
zetét taglalja, mutatja be a
résztvevõ tagországoknak.
Belelátunk egymás politikai-
gazdasági-pénzügyi helyzeté-
be, és innen rengeteg infor-
mációt kap az ember és minél
több ország képviselõjével ta-
lálkozom, annál jobban kiraj-
zolódik Európa és a többi or-
szág reális gazdasági helyze-
te. Egy teljesen más dimenzi-
ót nyitottak meg ezek az utak,
nem beszélve arról a rengeteg
tapasztalatról és ötletrõl, amit
innen merít az ember. Szóval,
visszakanyarodva a kérdésed-

re, szerintem, ha valaki szeret
utazni és meg mer szólalni
külföldön angolul vagy néme-
tül vagy bármilyen nyelven,
ami nem az anyanyelve, az
szereti csinálni ezt a munkát.

– Feltételezem, a munka-
nyelv ezeken a fórumokon
az angol, de úgy tudom, Te
beszélsz németül és oroszul
is.

– Az angol a tárgyalás nyel-
ve mindegyik szervezetben,
éppen ezért most már egyre
inkább kitanulom a szakszer-
vezeti nyelvet, de nem adnak
el németül és oroszul sem.
Szerencsém volt bõ egy hét
tömény szakszervezeti kép-
zésen részt venni az ETUI
(Európai Szakszervezeti Inté-
zet) szervezésében, Angliá-
ban, Yorkban. Kemény volt,
prezentációk, csak idegenaj-
kúak, éjjel-nappal kényszerít-
ve voltunk az angolt használ-
ni. Fantasztikus élmény volt!
Nagyon sokat tanultam belõ-
le, hálás vagyok, hogy lehetõ-
ségem nyílt részt venni rajta.
Egyébként a TIVISZ-en ke-
resztül tudtam ott lenni.

– Ott biztosan sok olyan té-
máról beszéltetek, tartotta-
tok nemzeti beszámolót,
amiket most is hallgatsz a
nemzetközi szervezetek ülé-
sein. Mik a meghatározó té-
mák, gondolatok ezeken a
nemzetközi konferenciákon? 

– Hát persze, bemutattuk
egymás hazáját, körülménye-
it, megismertük egymás szak-
szervezeti struktúráját stb.
Természetesen ez most, ami-
kor egyre gyakrabban - lassan
már havi szinten - látogatok
egy-egy külföldi ülést, nagyon
jól jön. A témák vegyesek. Az

összes olyan kiemelkedõ té-
ma, amit itthon mi is és az Eu-
rópai Unió is napirenden tart,
foglalkoztatja ezeket a szerve-
zeteket: a válság, a szakszer-
vezeti struktúrák, fúziók, a
multinacionális cégek helyze-
te, biztonsága, foglalkoztatási
rátájuk, az ágazatok boldogu-
lása a régiókban, a privatizá-
ció a volt kelet-közép európai
országokban, az esélyegyen-
lõség, a tagszervezés, tag-
megtartás, ezzel szoros ösz-
szefüggésben az utánpótlás, a
fiatalok helyzete a munka vi-
lágában és a szakszervezetek-
ben, és persze - nem utolsó
sorban - a nyugdíjazás, mint
társadalmi felelõség.

– Milyen pluszt hozott a
munkádba a nemzetközi vo-
nal?

– Pont múltkor gondolkod-
tam el ezen, amikor éppen
Prágába készültem. Rengeteg
új kapcsolattal lettem gazda-
gabb, akik által szélesebb ho-
rizontú lett a világ. Összefüg-
géseket láthatok meg, mé-
lyebben tudom érzékelni azo-
kat a gondokat - akár a kör-
nyezõ országokra gondolva -
amiket a sajtón keresztül csak
felületesen ismerhetünk meg.
És persze ugyanez visszafelé
is igaz, minden külföldi kollé-
gám nagyon érdeklõdõ a ma-
gyarországi helyzet, a magyar
kormányintézkedések, törvé-
nyi szabályozások iránt.
Mindezek mellett egy sor jó
ötletet, példát is merít az em-
ber. Ezeket nevezzük egymás
között „best practices”-nek,
jó, bevált gyakorlatok, amiket
más országok szakszerveze-
tei már kipróbáltak, bejárat-
tak és mûködött. Nagy érték-
nek tartom, hogy ezeken a
kapcsolatokon keresztül, a
nemzetközi munka keretében
ilyen receptekhez lehet hoz-
zájutni, és örömmel tölt el,
amikor én is (mi is, mint
EVDSZ, mint a magyar villa-
mosenergia-ipari szakszerve-
zet) tudok ilyet átadni. Most
eszembe jut, hogy azt az eljá-
rást, amikor eladják a céget,
ezáltal munkahelyek szûnnek
meg, és a munkáltató kom-
penzálja pénzben a munka-
helyét elveszítõ munkaválla-
lót, ezt például az EPSU fõtit-
kár-helyettesétõl, Jan Willem
Goudriaan-tól hallottuk, mint
már kipróbált megoldást.
Vagy amikor a C-tarifával kap-
csolatban elmérgesedett a
helyzet a munkáltató és köz-
tünk, egy francia szakértõt
hívtunk meg, és õ, mint
mediátor vezette le a tárgya-
lást. Ugyanígy az is nemzetkö-

zi „jó gyakorlatot” követõ eljá-
rás eredménye, hogy az
E.ON-nál a 12 havi személyi
alapbér 30 %-a ösztönzõ. 

– Tudsz említeni esetleg a
Villamosenergia-ipari Ága-
zati Kollektív Szerzõdésben
(VKSZ) foglaltak közül is
olyat, ami külföldi mintát
követ? 

– A bébinyugdíj rendszerét
tudnám mondani. Bár nem
ezzel az elnevezéssel, de a lé-
nyegét tekintve ezt foglaltuk
bele. Ez a német és francia
megegyezések sajátja, az õ
bevált gyakorlatuk, amit mi is
megismerhettünk és alkalma-
zunk. Szintén a nemzetközi
kapcsolatok elvehetetlen érde-
me, hogy amikor megakadtak
itthon a VKSZ tárgyalások a
bértarifarendszerrel kapcso-
latban, akkor az EVDSZ elnö-
ke konzultáción vett részt a
multinacionális cégek külföl-
di vezetésével, ami új lendüle-
tet adott a tárgyalásoknak. Ma
már rendszerezett, átgondolt,
közös akaraton és egyetérté-
sen nyugvó tarifarendszerrel
rendelkezünk.  Ahogy beszé-
lünk róla, egyre - másra jut-
nak az eszembe a sok nem-
zetközi kapcsolaton keresztül
érkezett információk, tapasz-
talatok, lehetõségek, érde-
mek. Rengeteg van. Még azt
hadd mondjam el gyorsan,
hogy volt egy nemzetközi
projekt, a Hálózatok Európá-
ban, amiben az EVDSZ is
részt vett magyar oldalról. En-
nek a projektnek az érde-
me, hogy ma már az EÜT
(Európai Üzemi Tanács) ülé-
seken nem csak ÜT delegáltak
vehetnek részt, de bizony a
szakszervezet képviselõje is.
És ez bekerült az uniós tör-
vénykezésbe is. Ennek a fo-
lyamatnak a projekten keresz-
tül részese volt a mi szervez-
tünk is! Ez nagy dolog!

– Ha már szóba jött az EÜT,
úgy tudom, Te ilyen vonalon
is jelen vagy Európában.

– Az E.ON erõmûves ágaza-
tából a magyar részt képvise-
lem, Hannoverben.

– Mivel jár egy-egy ilyen út,
a szervezési dolgokban van
segítséged, vagy azt is ma-
gad intézed? 

– Hála istennek nincs gon-
dom a szervezéssel, mert
Óvári Katalin, az EVDSZ
nemzetközi ügyeivel megbí-
zott munkatárs nagyon so-
kat segít nekem is ezekben.
Õ szervezi le a teljes utat, én
„csak” felkészülök a megkül-
dött anyagokból és a meg-

adott helyszínen a tudásom
legjavát próbálva adni
együttgondolkodom a többi-
ekkel. Nagyon fontos részé-
nek tartom a nemzetközi
munkának, hogy megosz-
szam a kint szerzett infor-
mációkat tagtársaimmal, a
szervezettel, ezért - ahogyan
az elõ is van írva - minden al-
kalommal megírom az úti je-
lentésemet, amit a vezetõk-
nek át is adok.

– Sûrûsödnek a külföldi
programjaid, itthon is akad,
mint tagszakszervezeti el-
nök, tennivalód. Hogy bírod
a sok utazást?

– Én imádok utazni. Gye-
rekkoromban kezdõdött ez,
azt hiszem, mert édesapám
anyagbeszerzõ volt és nyaran-
ta mindig mentem vele. Bejár-
tuk az egész országot. Annak
ellenére, hogy sokat utazom
hivatalból, ha tehetjük, hétvé-
genként a négy gyerekünkkel
is felkerekedünk még, és csa-
tangolunk az országban. Így,
az évek során van egy nagyon
hasznos dolog, amire szert tet-
tem: pillanatok alatt tudom
összepakolni az utazótáská-
mat, hiba nélkül, mondhatni
ösztönösen. Ez nem árt, ha az
ember egyik lába a határon
belül, a másik már a határon
kívül van.

– Lassú víz partot mos… azt
mondtad, ez az egyik szá-
modra kedves, sokat mondó
idézeted. Igaz ez a nemzet-
közi kapcsolatokra is, sze-
rinted? 

– Úgy vélem, igaz ez min-
denféle kapcsolatra. Nem sza-
bad akarni mindent és egy-
szerre. Az érdemekért, legyen
az bizalom, elfogadás, vagy
eredmény egy tárgyaláson,
küzdeni, dolgozni kell, és -
mindenekelõtt - kellõ türelem-
mel kell lenni. Mert csak a las-
sú víz mos partot, a gyors el-
önti és lerombolja azt. Büszke
vagyok rá és hálás vagyok a
sorsnak, hogy egy ilyen, fele-
lõsséggel és bizalommal járó
munkában vehetek részt a
szövetség részérõl. Minden
utamon igyekszem ennek
megfelelni és szépen lassan
egyre több kapcsolatot, barát-
ságot kiépíteni és tapasztala-
tot szerezni, miközben vi-
szem a hírünket, megismerte-
tem a szervezetünket a többi
nemzettel.

– Kívánok minél több sikert
és örömöt a további munkád-
hoz, mind itthon, mind a
nemzetközi színtéren!

Meyer Herta

LL aa ss ss úú   vv íí zz   pp aa rr tt oo tt   mm oo ss ……
Debrecenbõl indult és a világ számos pontját bejárta már, mint EVDSZ tisztségviselõ

Pinczés Ernõ; jobbról az elsõ
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– Milyen az együttmûködés
a magyar atomerõmûves
szakszervezet - természete-
sen a MÉSZ - és a CGT kö-
zött, illetve most mennyiben
aktuálisabb a Paks II. ten-
der miatt (ami még nincs
ugye kiírva, de az AREVA
pályázik)?

– A CGT külkapcsolatokért
felelõs képviselõjével Didier
Baur úrral már több ízben ta-
lálkoztunk, ismerjük egymást
– mondta Berkes Sándor, a
MÉSZ elnöke (képünkön bal-
ról a második). – A Fla-
manvillei atomerõmû szak-
szervezete a CGT-nek - mint
Francia szakszervezeti föderá-
ció - tagja. Mivel a Magyar
atomerõmû építkezés felkel-
tette a francia szakszervezetek
figyelmét, már az elmúlt év
végén õk keresték a kapcsola-
tot velünk. Novemberben, az
EVDSZ szervezésében itt járt
francia delegáció élénken ér-
deklõdött a paksi új blokkok
építésének szándékairól. Kí-
váncsiak voltak, hogy a fran-
cia építõ esélyes lenne-e, amit
természetesen megtippelni
sem tudunk, mert ez gazda-
ságpolitikai döntés lesz. Te-
kintettel arra, hogy még a ten-
der kiírása sem történt meg,
mi sem tudjuk, hogy a magyar
kormány és az energiaszakma
akar-e 1600 MW teljesítményû
bokkot építeni. A franciák
ugyanis átálltak az EPR 1600-
as blokkokra. Kérdés, hogy a
magyar - 6, 7000 MW teljesít-
mény igényû - hálózat elbírná-
e egy ekkora teljesítményû
blokk hiányát egyik pillanatról
a másikra, ha a blokk-kiesés,
vagy egy tervszerû leállás tör-
ténne.

– A Flamanville-i harmadik
+generációs atomerõmû,
mely az elsõ, a Franciaor-
szágban üzembe helyezett

ilyen típusok között, milyen
benyomást tett a magyar lá-
togatókra? 

– A francia terepviszonyok
lehetõvé teszik, hogy egy - az
erõmû területén lévõ - magas
domb tetejérõl rálássanak a lá-
togató vendégek az épülõ új
1600 MW teljesítményû EPR
(nyomottvizes) blokkra. Elõ-
ször nekünk is onnan mutat-
ták meg az épülõ mûvet. Ez-
után a helyszínre is levittek
bennünket, és láthattunk az
ember magasságú kerekeken
guruló hatalmas dózereket,
amelyekkel az anyagokat
szállították. Olyan érzése volt
az embernek, mintha a pira-
mis mellett állna, mert min-
den nagy volt, önmaga meg
roppant kicsi. A blokk -
Falamnville 3) kb 90 %-os

kész állapotban van. A turbi-
nacsarnok és turbógenerátor
gépegység tulajdonképpen
100 %-ban kész. A reaktor, és
berendezéseinek szerelése fo-
lyamatban van. A fõkeringetõ
szivattyúk szerelését éppen
láthattuk. A reaktorkupola
még nincs a helyére emelve,
de már a blokk mellett látható.
A 300 tonnás kupolaszerkezet
egy Kínából érkezõ daru se-
gítségével fog a helyére kerül-
ni hamarosan.

– Milyen további együttmû-
ködésben állapodtatok meg
a CGT-vel a jövõre nézve?

– A Flamanvillei szakszer-
vezettel egy testvérkapcsolat
létrehozásáról szóló megálla-
podást írtunk alá. A megálla-
podás a területi illetékes sajtó

képviselõinek jelenlétében
történt, akik azóta már a hírt
meg is jelentették az újságuk-
ban. A megállapodás a Fla-
manville-i, és a paksi atom-
erõmûvek szakszervezetei
között jött létre, a CGT köz-
pont és az EVDSZ közremû-
ködésével. Célja egy olyan
testvér-szakszervezeti kap-
csolat mûködtetése, amely al-
kalmas arra, hogy a két atom-
erõmû szakszervezetének ak-
tivistái kicserélhessék tapasz-
talataikat az építkezések fo-
lyamán. Továbbá az, hogy a
francia és magyar szakszerve-
zeti modell is ismert legyen a
felek elõtt. Tudni szeretnénk,
ki hogyan mûködteti a szer-
vezetet, a szociális hálót, a
szabadidõprogramok meg-
szervezését, egyszóval min-

denki tanulni akar a másiktól.
A valóság azonban az, hogy a
munkásmozgalom terén tör-
ténelmi múltja a franciáknak
van, és a magyar szakszerve-
zet tanulhat többet a franciá-
tól. Náluk nem a munkahe-
lyen mûködik a szakszerve-
zet. A területen csupán egy
kis irodával rendelkeznek, vi-
szont van rá fedezet, hogy ha-
talmas apparátussal mûköd-
tessék a városi irodában lévõ
szervezetet, mert van szerzõ-
déskötési díj, s így mindenki fi-
zet a szakszervezetnek. To-
vábbá az erõmû - vagy bár-
mely más EDF/GDF cég  - be-
vételének egy százaléka is egy
központi jóléti szervezet, a
CCAS  számlájára megy, amely
szakszervezeti irányítás alatt
van, és országszerte vannak

irodái. Ez hatalmas összeg,
amelybõl gond nélkül tudnak
szakembereket és apparátust
fizetni. Ebbõl a pénzbõl mû-
ködtetik azt a szociális hálót,
amelyet nem csak az atomerõ-
mû, hanem a regionális háló
által összefogott szakszerve-
zetek gondoznak. A törvénye-
ik garantálják ezeket a demok-
ratikusnak látszó elõnyöket.
Ezért van az, hogy egy tünte-
tés esetén meg bírnak mozdí-
tani mindenkit. Van rá fedezet.
A franciák családostól járnak
tüntetni, mert olyanná szerve-
zik ezeket az alkalmakat, hogy
örömmel vesz részt rajta min-
denki. A francia fél még ebben
az évben viszont látogatásra
szeretne jönni Paksra egy na-
gyobb csoporttal.

Lóczy Erzsébet

A munkaügyi ellenõrzésektõl
csak azok a vállalatok nem tar-
tanak, ahol még nem volt ilyen.
„Az ellenõrzés attól a pillanattól
kezdõdik, amikor az ellenõrök
belépnek az ajtón. Az ellenõrök
mindig váratlanul érkeznek,
például ha panasz érkezett és
ilyenkor kötelezõen ellenõrzést
indítanak a kormányhivatalok
munkaügyi felügyelõségei.

A szakértõ szerint az ellen-
õrök törekszenek arra, hogy
hatékonyan, gyorsan mindent
áttekintsenek a cégeknél, de je-
lenleg a leggyakrabban bejelen-
tett esetekre fordítanak komoly
figyelmet. „Emellett még figyel-
ni kell a munkavállalók munka-
idejének pontos nyilvántartás-
ára, a túlórák, a szabadságok
adminisztrációjára, az esetleges
kilépõk papírjainak szabálysze-
rû, idõben történõ kiadására is”
- hangsúlyozta Pentz Edina, az
RSM DTM bérszámfejtési veze-
tõje a Gazdaság Tv-nek adott
interjújában.

Ha megjelenik a munkaügyi
ellenõrzés, és az ellenõrök iga-
zolták magukat, akkor minden
szükséges iratállományt a ren-
delkezésükre kell bocsátani,
akár betekintés, akár másolás
céljára. „Fontos, hogy aki a
munkáltatót képviseli az ellen-
õrzés során (aki törvényben
rögzített szabályok szerint jo-
gosult a cég képviseletére), le-
gyen felkészült a vonatkozó
szabályozásból, sok probléma
adódik ugyanis abból, hogy a

munkavállalók tévesen nyilat-
koznak. Ha felkészületlen a nyi-
latkozó, abból csak probléma
lehet” figyelmeztetett a bér-
számfejtési vezetõ.

20 millió is lehet
a bírság

Az esetleges szabálytalanságok
felfedése esetén a büntetési téte-
lek egészen eltérõek lehetnek.
„Attól függõen, hogy milyen
mértékû a jogsértés, a cégek
kaphatnak figyelmeztetést vagy
büntetést” - mondta a szakértõ.
A bírságok 30 ezer forinttól egé-
szen a 20 milliós maximális bír-
ságig terjednek, ezért fontos
ügyelni a szabályok betartására.

A büntetés kiszabása után a
jogorvoslati lehetõségek megle-
hetõsen szûkre szabottak. „A
helyszíni jegyzõkönyvet alapo-
san, részletekbe menõen át kell
vizsgálni, mert már akkor és ott
pontosítani lehet, ha valamiben
nem ért egyet a munkáltató és
az ellenõr. A kézhez kapott ha-
tározat ellen közigazgatási eljá-
ráson belül lehet jogorvoslatot
ellenõrizni.” - mondta Pentz
Edina. A munkaügyi felügyelõ-
ség minden évben, minden hó-
napban elõre meghatározza,
hogy mik azok az ágazatok,
amelyeket kiemelten kezel, je-
len esetben a szolgáltató szektor
szereplõin a sor. „Ugyanakkor
mindig vannak kiemelt terüle-
tek, ilyen az építõipar, a vendég-
látás, ahol szinte mindig megje-

lennek az ellenõrök, ám egy volt
munkavállaló akár névtelenül is
panaszt emelhet a munkaügyi
központ felé, így bármikor szá-
mítani lehet egy ellenõrzésre” -
mondta a szakértõ.

Megint szaporodnak
a simlis munkáltatók

A munkaügyi központ tapasz-
talatai szerint egy rövidebb
csökkenõ tendenciát megtörve
tavaly ismét nõtt a munkaügyi
szabálytalanságon ért mun-
káltatók aránya: 2012-ben a
munkaügyi felügyelõségek a
több mint 19 ezer ellenõrzött
munkáltató csaknem 70 száza-
lékánál találtak munkaügyi
jogsértéseket, továbbra is ki-
emelkedõ a feketefoglalkozta-
tás.

2012-ben a feketefoglalkozta-
tás a legtöbb esetben a bejelen-
tés elmulasztását jelentette. Ki-
sebb mértékben ugyan, de szin-
tén jelen van az idénymunká-
val, alkalmi munkával össze-
függõ bejelentés nélküli foglal-
koztatás és a munkavállalók
munkaszerzõdés nélküli foglal-
koztatása. Az adatok tanúsága
szerint az egyszerûsített foglal-
koztatásról szóló törvény széle-
sítette a szabályosan foglalkoz-
tató vállalkozások körét.

Tavaly a feketemunkások
ötöde esett az építõipari vállal-
kozásokra, igaz, az ellenõrzé-
sek 14 százalékát is ebben a
szektorban végezték. A feldol-

gozóiparban és a kereskedelmi
vállalkozások körében emelke-
dett a feltárt feketefoglalkozta-
tás mértéke. A személy- és va-
gyonvédelmi tevékenységet
végzõ cégeknél nem volt jelen-
tõs változás, ez az ágazat adta
2012-ben a feketemunkások 23
százalékát, amely a 2011. évhez
képest csökkenés ugyan, azon-
ban az elõzõ esztendõhöz ha-
sonlóan a „legfertõzöttebb” ága-
zat.

Ideje átnézni a 
munkaszerzõdéseket!

Január 1. napján az új Munka
Törvénykönyve teljes terjedel-
mében hatályba lépett, így nem
árt újra áttekinteni, milyen vál-
tozásokat hozott az új szabá-
lyozás és mik a mostantól érvé-
nyes újdonságok. A tavaly júli-
us elsején hatályba lépett új
Munka Törvénykönyve (Mt.)
bizonyos szakaszait csak az
idei év elsõ napjától kell alkal-
mazni, praktikus okokból.
Olyan folyamatban lévõ dolgok-
ra vonatkoztak ugyanis, amelyek év
közbeni változtatása indoko-
latlanul nagy adminisztráci-
ós többletet jelentett volna.
A vállalkozások egy része a
munkaszerzõdések módosí-
tásával is megvárta, amíg a
törvény valamennyi rendel-
kezése hatályba lép - most el-
jött az ideje a szerzõdések áttekin-
tésének.

Forrás: liganet.hu

Hajdú András emlékére

Minden OVIT-os dolgozót büszkeséggel tölt-
hetett el, hogy a 2012-ben alapított a Spor-
tért és az Iparági Kollégákért Díj elsõ birto-
kosa Hajdú András lehetett.
Megérdemelte. Megérdemelte, mert szívvel,
lélekkel tevékenykedett az OVIT SE tagjai-
ért. Megérdemelte, mert a szerény lehetõsé-
gek ellenére mindig kiharcolta a maximu-
mot. Megérdemelte, mert a mai egyre in-
kább elidegenedõ világban egymásért küz-
dõ közösségeket kovácsolt össze. Megérde-
melte, mert példát mutatott, mint sportveze-
tõ, mint ember a „nagy család”, az egész
iparág számára.
Mióta nyugdíjas lett, súlyos betegség gyö-
törte. Egyik orvostól a másikig, egyik kór-
házból a másikba járt, de azon az emberen,
aki másokon mindig igyekezett segíteni,
igazából senki sem tudott.
2013. február 14-én, alig több, mint 3 évvel
azután, hogy aktív dolgozói pályafutását be-
fejezte, örökre lehunyta szemét. Március-
ban lett volna 63 éves.
Drága Bandi! Nyugodj békében!

Lipniczky Lajos

EEEEgggg yyyy   aaaa tttt oooommmmeeee rrrr õõõõmmmmûûûû -- éééé pppp íííí ttttéééé ssss   mmmmaaaa rrrr ggggóóóó jjjj áááá rrrr aaaa .... .... .... ....
Beszélgetés Berkes Sándorral, a Mûszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (MÉSZ) elnökével

Így tarolhat a munkaügyi ellenõrzés
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Majálisi

Demonstráció az
A Mozdonyvezetõk Szakszervezet-
ét, a Vasutasok Szakszervezetét és
a VDSZSZ Szolidaritást tömörítõ
Vasutas Szakszervezetek Szö-
vetsége (VASZ) 2013. április
11-én demonstrációt tar-
tott a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos
Szövetségének (VOSZ)
központja elõtt. A de-
monstráción az ADÉSZ
képviselõi is részt vettek.

A Vasutas Szakszerveze-
tek Szövetsége (VASZ) a
2013. évi infláció mértékét elérõ,
január elsejéig visszamenõleges hatá-
lyú bérfejlesztést tart elfogadható-
nak. Ehhez az inflációt kiegyenlítõ
mértékû bérajánlásra lenne szükség.
Azért tartották a VOSZ székháza elõtt
a demonstrációt, mivel kizárólag a
VOSZ elzárkózása miatt nem jött
még létre a megállapodás az országos
bérajánlásról. A munkaadói konföde-
ráció akadályozza a bérajánlás létre-
jöttét, és ezzel együtt azt, hogy a ver-

senyszférába tartozó, valamint a köz-
tulajdonban lévõ vállalatoknál bérfej-
lesztésre kerülhessen sor. A Verseny-

szféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fórumának

(VKF) munkaadói és
munkavállalói oldala kö-
zött hetekig tartó közös
munka eredményeképp
végre megállapodás-kö-
zeli helyzet alakult ki. A

VKF-ben három munka-
adói (AFEOSZ, MGYOSZ,

VOSZ) és három munkavál-
lalói (LIGA Szakszervezetek,

MSZOSZ, Munkástanácsok) konfö-
deráció vesz részt, közülük a VOSZ
az egyedüli kerékkötõje a megállapo-
dás létrejöttének.

A közeljövõben további tiltakozó
akciókra is sor kerülhet, ha a VOSZ
nem hajlandó felülbírálni elfogad-
hatatlan álláspontját, amivel sok
százezer család életkörülményeit
lehetetleníti el.

(Folytatás a 7. oldalon)

Idén sem csak a sörrõl és a virslirõl szólt a LIGA
majálisa. Május 1-je is a munkavállalók érdekvé-
delmével kezdõdött. Gaskó István LIGA elnök a

konföderáció sajtótájékoztatóján elmondta, hogy
újra kell tárgyalni a Munka Törvénykönyvét, ha-

laszthatatlanul tetõ alá kell hozni az országos bér-
ajánlást, illetve hogy semmiképpen nem hagyhat-
ják a szakszervezetek a Sztrájktörvényt a jelenlegi
formájában. A sajtótájékoztató után a BVSC pályán
folyt tovább az informális eszmecsere a résztvevõk
között ezekrõl a kérdésekrõl és persze a hideg sör
is. A Munka Napja kellemes hangulatához hozzá-
járultak a jó idõ mellett a barátságos focimeccsek,
az ínycsiklandó grillcsirkék és ökör falatok látvá-
nya és illata és persze az élõzene is. (A képek a

vd.hu/galéria alatt is megtekinthetõek.)
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(Folytatás a 6. oldalról.)
Gaskó István, a LIGA és a VDSZSZ
(Vasúti Dolgozók Szabad Szakszer-
vezete) elnöke a demonstráción
hangsúlyozta, hogy a vasutasok és ál-
talában a magyar munkavállalók
mindössze az idei várható inflációnak
megfelelõ béremelést kérnek, mert
ez a gazdaság mai állapotában meg-
adható. Egyben további demonstráci-
ókat, végsõ esetben pedig országos
vasutassztrájkot helyezett kilátásba
akkor, ha nem lesz belátható idõn be-
lül megállapodás az országos bér-
ajánlásról. (Ennek a kialakult patt-
helyzetnek következménye, hogy a LI-
GA elnöksége sztrájkbizottsággá ala-
kult, a szerk.)

Papp Zoltán, a Vasutasok Szak-
szervezetének elnöke, a Vasutas
Szakszervezetek Szövetsége társel-
nöke és Kiss László, a Mozdonyveze-

tõk Szakszervezetének elnöke és a
Vasutas Szakszervezetek Szövetsége
társelnöke felszólalásaikban csatla-
koztak a Gaskó István által mondot-
takhoz, sürgetve az érdembeli érdek-
egyeztetést.

A több mint ezer fõ demonstráló
szakszervezeti szövetségi és tagszer-
vezeti zászlók alatt vonult fel. A há-
rom nagy vasutas szövetség mellett
megjelentek egyéb tömörülések - így
a rendõrök, a bányászok és villamos-
energia-ipari dolgozók - képviselõi is.
A LIGA és EVDSZ tagszervezetek kö-
zött Paksról mindhárom szakszerve-
zet küldöttei részt vettek a demonstrá-
ción.

A rendezvényen fellépõ STROKE'S
együttes, különleges hangszerekkel
kísért „ütõs” elõadásával fokozta a de-
monstrálók lelkesedését.

Szalai Zsófia

országos bérajánlásért

kóstoló
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VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTNAPTÁR 2013.
Hagyományos sportágak

Rendezõ                                       Idõpont Helyszín
24. Asztalitenisz ELMÛ-ÉMÁSZ Tcsop. jún.7-9 Budapest
31. Horgász EDF DÉMÁSZ Tcsop. jún. 21-23 Szeged, Maty-ér
35. Kajak-kenu EDF DÉMÁSZ Tcsop. aug.30-szept.01 Szeged, Maty-ér
31. Labdarúgás E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati. Zrt. szept. 20-22 Gyõr
44. Sakk MVM Informatikai Zrt. máj. 10-12 Tengelic 
30. Sí Mátrai Erõmû Zrt. febr. 14-17 Tále
24. Teke MVM Paksi Atomerõmû Zrt. okt. 11-13 Tata
28. Tenisz MAVIR ZRt. aug. 08-11 Budapest
63. Természetbarát MVM Paksi Atomerõmû Zrt. jún. 28-30 Paks 
42. Vitorlás Vitorlás Sportért Egyesület szept. 12-15 Balatonlelle(?)

Kísérleti sportágak (VITSPORT kupák)
Sárkányhajó MVM Paksi Atomerõmû Zrt. szept. 06-07 Fadd-Dombori
Kosárlabda EDF DÉMÁSZ Rezét SE ápr. 20 Baja
Futás Vértesi Erõmû Zrt. okt. 5-6 Balatongyörök
Fallabda MVM OVIT Zrt. okt. 18-20 Tolna

–HÍREK

2012 novemberében a villa-
mosenergia-ipari sportérte-
kezleten az OVIT SE képvise-
lõje bejelentette, hogy az
egyesület vállalkozna a fallab-
da sportág (squash) elsõ ipar-
ági sporttalálkozójának meg-
rendezésére, Tolna városá-
ban, 2013. október 18-20. kö-
zött. A VITSPORT Alapítvány
anyagi támogatásáról is bizto-
sította a rendezést felvállaló
iparági sportszervezetet.

A squash - amely a magyar
keresztségben a fallabda nevet
kapta - angol szó, a megütött
labda által kiadott hangra utal.
Az ütõs sportok már az 1800-
as években is népszerûek vol-
tak, legfõképpen Angliában.
Ekkortájt alakult ki az úgyne-
vezett rackets, mely tulajdon-
képpen elõdje volt a manapság
játszott squashnak. Hamaro-
san rájöttek, hogy a kemény
racketsgolyó helyett puhább
labdára érdemes váltani, mert
így még változatosabbak lesz-
nek az ütések, és a játék is jó-
val komolyabb kihívássá válik.
Magyarországon a fallabda
sportot 20 éve ûzik, igazán is-
mertté azonban csak az utóbbi
tíz évben válhatott. Jelenleg
közel 50 egyesület és több
mint 100 squashklub van ha-
zánkban. A klubok gyarapodá-
sa mára elérhetõ árakat is
eredményezett, így a fokozódó
érdeklõdésnek köszönhetõen
egyre nehezebb az esti órák-
ban szabad pályát találni.

Sokáig úgy tartották, hogy
a fallabda a tenisz „kistestvé-
re”. Bár a két sportágnak van-
nak hasonló vonásai, annyi
bizonyos, hogy a squash a
modern kor igazi favoritja:
gyors, egyszerû és könnyen
elsajátítható. 

A tenisszel ellentétben
mindössze néhány órás gya-
korlással el lehet jutni arra a
szintre, hogy élvezetes és fo-
lyamatos legyen a játék. Moz-
gáskultúrája ötvözi a dinami-
kus, gyors mozdulatokat, és
a tartós mozgáshoz szüksé-
ges állóképességi elemeket.
E sportág, játékos mivolta mi-
att jelentõs szerepet kap a
mindennapi stressz csökken-
tésében és a pozitív energiák
feltöltésében. A fallabda nagy
elõnye az egyszerûsége:
mindössze egy pályára, egy
ütõre és egy partnerre van
szükség, és máris garantált az
egyórás kikapcsolódás, a szó-
rakozás.

„Elsõsorban azon fiatalabb
korosztályokhoz tartozó
munkavállalók körében nép-
szerû ez a sportág, akiktõl az
iparági sporttalálkozók ha-
gyományának továbbvitelét
és megújulását reméljük” -
mondta el érdeklõdésünkre
Várhelyi Géza, a VITSPORT
ALAPÍTVÁNY kuratóriumá-
nak elnöke.  

A szervezõ bizottság elnö-
kének, Makó Attilának (OVIT
SE) a tájékoztatása szerint

legalább 40-50 versenyzõ
részvételére számítanak. Az
õszi egyeztetés során elõzete-
sen 10 társaság jelezte, hogy
képviseltetni szeretné magát
az új sportág elsõ iparági
megmérettetésén.

A VITSPORT Alapítvány tit-
kára - aki egyben a találkozó
honlapjának felelõseként a
szervezõ bizottságnak is tagja
- elkészítette a találkozó
logóját, és a www.vitsport.hu
honlapra idõközben már fel is
került a találkozó jóváhagyott
versenykiírása, programja, ill.
nevezési lapja. 

VITSPORT KUPA '13 Villa-
mosenergia-ipari Fallabda Ta-
lálkozó részvételi díjai a neve-
zések visszaigazolásával egyi-
dejûleg kerülnek kiszámlázás-
ra, a nevezési határidõ: 2013.
szeptember 5.

A találkozó helyszíne jól
megközelíthetõ. Az M6-os au-
tópálya 138. lehajtójától 5 km-
re található a HOTEL THELE-
NA*** (http://www.hotelthe-
lena.hu), ahonnan mindössze
1,5 km a SQUASH & SZAUNA
CLUB (http://www.fallabda-
tolna.hu). A találkozó ideje
alatt a benevezett résztvevõk-
nek az ütõ- és labdakölcsön-
zés díjmentes, illetve mindkét
helyen a welness szolgáltatás
is ingyenes.

TALÁLKOZZUNK
TOLNÁN! 

Kedves Sportbarátunk!

Mi, iparági munkavállalók rendkívül büszkék vagyunk egyedülállónak tekinthetõ
amatõr sportmozgalmunkra. Ezen hagyomány ápolásáért, gazdagításáért jött lét-
re a VITSPORT Alapítvány, hogy szervezeti hátteret biztosítson az iparági sportta-
lálkozóknak.
2013-ban már 14 sportágban (asztalitenisz, fallabda, futás, horgászat, kajak-ke-
nu, kosárlabda, labdarúgás, sakk, sí, sárkányhajó, teke, tenisz, természetjárás, vi-
torlázás) mérhetjük össze tudásunkat a támogató iparági vállalatok, az önkéntes
szervezõ kollégák és az alapítvány együttes munkájának köszönhetõen.
Tegyünk együtt azért, hogy ez az iparági munkavállalókat összefogó, ugyanakkor
az egészséges életmódot, sportolást zászlajára tûzõ, életre szóló élményeket
nyújtó mozgalom a jövõben tovább éljen, színesedjen és ha szükséges, az igé-
nyek változásához igazodva megújuljon. 

➔➔ Kövesd figyelemmel a sportági bizottságok és a sportági értekezlet munkáját;
javaslataidat, észrevételeidet oszd meg a csapatod vezetõjével, sportkoordiná-
toroddal, hogy a megfelelõ fórumon képviselhessék azokat!

➔➔ Ismerkedj meg a sporttalálkozók történetével, az alapítvánnyal, regisztrálj hon-
lapunkra, hogy e-mailben értesülj a legfrissebb hírekrõl:
http://www.vitsport.hu/~vitsportadmin/index.php?a1=index.html

➔➔ Kövess minket a Facebook-on, oszd meg élményeidet a többiekkel:
http://www.facebook.com/VitsportAlapitvany

➔➔ Támogasd adód 1%-ával a VITSPORT Alapítványt! (adószám: 18475537-1-06)

➔➔ Lehetõségeid szerint vállalj önkéntes munkát sporttalálkozó szervezésében!

Sikeres versenyzést, jó szórakozást kíván:
Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány

A XXIV. Villamosenergia-ipari Teketalál-
kozót ebben az évben az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt. szervezõ gárdája ren-
dezi október 11-13-án a mindenki által
kedvelt helyen, a Tatai Olimpiai Köz-
pontban.

A találkozó védnöke nem más, mint dr. Ko-
vács Antal, cégünk kommunikációs igazgató-
ja, az Atomerõmû SE elnöke, hazánk elsõ
olimpiai és elsõ világbajnoka a judo sportág-
ban (1992 Barcelona, illetve 1993 Hamilton).

A versenykiírás és a találkozó elõzetes
programja a www.vitsport.hu/tárgyévis-
porttalálkozók/teke honlapon már olvasha-
tó.

Tudtátok-e, hogy 1947-ben azért döntöttek
Tata mellett a létesítendõ edzõtábor helyszí-
néül, mert a vezetõk úgy találták, hogy az it-
teni éghajlat hasonlít leginkább London - a
következõ olimpia - klímájára? 1951-ben
komplex intézményként nyitották meg.

A tatai edzõtábor, vagy hivatalos nevén a
Tatai Olimpiai Központ az ország egyik legis-
mertebb sportlétesítménye. „Tata” fogalom a
versenyzõk és a sportban dolgozók számára.
Megszámlálni is lehetetlen, hány nemzetközi
sportsiker, olimpiai vagy világbajnoki érem
alapjait rakták le itt a magyar sportolók.

A tekepálya az edzõtáborban, Tata zöldöve-
zetében, egy 220 éves õspark területén fek-
szik, a Cseke-tó partján.

A verseny városa, Tata az elmúlt évtizedek-
ben nemcsak a vizeivel, angolkertjével, ár-
nyas parkjaival, felújított épületeivel, rende-
zett útjaival, olimpiai edzõtáborával vált ne-
vezetessé, hanem múzeumaival, tudományos
tanácskozásaival, állandó rendezvényeivel
(Víz-, Zene-, Virágfesztivál; Barokk Fesztivál;

Szabadtéri Játékok; õszi nagy-
halászat) is, melyek öregbítet-
ték a város hírnevét.

Tata iparágunkhoz is köt-
hetõ, hiszen a megújuló ener-
giák felhasználásában régi ha-
gyományokkal rendelkezik -
gondoljunk csak egykori vízi-
malmaira, vízzel mûködtetett
fûrészüzemére, kallójára és
az elsõ magyar faaprítékkal
üzemelõ biomassza fûtõmû-
vére.

De mindezt megtapasztal-
hatjátok, mert a tavaly nagy
sikert aratott városnézõ kis-
buszt az idén is igénybe vehe-
titek az elõzetes tervek alap-
ján, hogy megismerkedjetek a
várossal és nevezetességeivel.
Hogy csak néhányat említ-
sünk: a Vár, Fellner Jakab Kilá-
tó, a Kálvária, az Angolpark.

Várják nevezéseteket az elõ-
zõ évekhez képest változatlan
versenyszámokban a szerve-
zõk (képünkön).

ÚÚÚÚ jjjj   ssss zzzz íííí nnnnnnnneeee llll   bbbbõõõõ vvvv üüüü llll   aaaa   vvvv iiii llll llll aaaammmmoooossss eeeennnneeee rrrrgggg iiii aaaa -- iiii ppppaaaa rrrr iiii
ssss ppppoooo rrrr tttt tttt aaaa llll áááá llll kkkkoooo zzzz óóóókkkk   ppppaaaa llll eeee tttt tttt áááá jjjj aaaa !!!!

Tekézz velünk Te is!Tekézz velünk Te is!

Hátsó sor: Szalai János, Hercegfalvi József, Tóth András,
Gerzsei Zoltán, Berkes Ferenc
Középen: Bérces Zsuzsanna, Herman Zoltánné, Berkes Zsu-
zsanna, Sztanóné Körösztös Lívia, Gyarmathy Katalin, Ta-
más Erzsébet
Guggolnak: Suplicz Sándor, Fenes László, Németh Sándor,
Égner Attila
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Az Állandó Bizottság (ÁB) a Szövetségi
Vezetõség (SZV) döntés-elõkészítõ bi-
zottsága. Mint ilyen, az EVDSZ legfajsú-
lyosabb kérdéseit tárgyalja, vizsgálja.
Munkájának gyümölcse javaslatként,
elõterjesztésként az SZV elé kerül. Az
EVDSZ, látva a jogszabályváltozások és
a gazdaságot érintõ lehetséges, akkor
már sejtetett intézkedéseket, illetve az
általános gazdasági és politikai helyze-
tet, 2012 végén létrehozott egy, az ÁB-n
belül mûködõ munkabizottságot. A mun-
kabizottság vezetõjét, Nagy Sándort kér-
deztem a testület mûködésérõl, feladata-
iról, munkájáról. 

– A munkabizottság az ÁB tagjaiból állt fel, két
kivétellel. Az EVDSZ elnöke és elnökhelyettese
hátravonult ebben a kérdésben, hogy semmi-
képpen ne akadályozzák a semleges mûkö-
dést. A munkabizottság elsõdleges feladata
volt áttekinteni az EVDSZ jelenlegi mûködési
modelljét, mûködési feltételeit. Mindemellett
az is munkánk részét képezte, hogy javaslatot
tegyünk olyan mûködési feltételekre, amelye-
ket a munkabizottság - lehetõség szerinti- kon-
szenzussal javasolna az ÁB részére.

A szövetség mûködésének minden lényege-
sebb elemét önállóan is megvizsgáltuk és
amennyiben szükségesnek véltük, elõterjesz-
tést tettünk a változtatásokra.

Munkánk során a következõ elemeket vet-
tük nagyító alá: 
– az EVDSZ jelenlegi mûködési struktúráját,

szervezeti felépítését,
– az alkalmazottak tevékenységét, számát,
– a vállalkozói szerzõdéssel megbízott sze-

mélyek tevékenységét, megbízásuk módját,
ezek összköltségét,

– az EVDSZ nemzetközi tevékenységét
– az EVDSZ kommunikációját, ezen belül 

❍ a Forró Drót újságot
❍ a vd.hu honlap mûködését, költségeit

és a személyi feltételeket
– az EVDSZ egyéb szolgáltatásait

Továbbá áttekintettük az EVDSZ stabil, je-
lenleg állandónak tûnõ bevételeit, mint a mû-
ködési feltétel egyik zálogát - gondolok itt a
tagdíjra. 

– Mire jutott a munkabizottság a vizsgált te-
rületeken? 

– A szolgáltatások területén egyértelmû, hogy
törekednünk kell arra, hogy minél több ked-
vezményt biztosítsunk a tagszakszerve-
zeteink tagjai részére. Szeretnénk a
helyi kedvezményeket kiterjeszteni
országossá, így megteremtve a le-
hetõségét annak, hogy az ország
bármely pontján élõ, dolgozó ta-
gunk is el tudjon érni bármilyen,
az ország egy másik pontjára
szóló lehetõséget, kedvezõbben,
mert õ EVDSZ tag. Ezt nagyon
fontosnak tartjuk. Szeretném ki-
emelni egy másik szolgáltatásun-
kat is: az EVDSZ politikájában
hangsúlyos helyet kapott mindig a
tagok, tisztségviselõk oktatása,
mind a szakmaiság, mind a jövõ
építése szempontjából. Az idei évben
szerencsére különbözõ (európai
uniós és állami) pályázatok-
ból, illetve a LIGA konfö-
derációval együtt meg
tudjuk finanszírozni
az EVDSZ képzése-
ket. Már elindult a
Norvég projekt, amit
a LIGA és az EVDSZ
közösen pályázott és
nyert el. Ennek kere-
tében hasznos mun-
kajogi és kommuni-
kációs ismeretát-
adás történik majd.
Egy másik területre
evezve a nemzetkö-
zi tevékenységünk-

rõl is beszélni kell, ha a munkabizottság mun-
káját, annak eredményeit említjük. Ennek kap-
csán – megvizsgálva ezen tevékenység pénz-

ügyi vonatkozásait - azt javasoltuk, hogy
sokkal kisebb mértékben kell nemzet-

közi viszonylatban megjelennünk.
Szorítkoznunk kell a PSI, EPSU

szervezetekkel történõ szemé-
lyes kapcsolattartásra, valamint
a német és francia szakszerve-
zetekkel történõ hasonló
együttmûködésre. Továbbá ja-
vasoltuk, hogy próbáljuk meg
a feltétlenül szükséges nemzet-
közi utak, események költsé-
geit az Ágazati Párbeszéd Bi-

zottság keretére terhelni, ezzel is kímélve az
EVDSZ „pénztárcáját”. 
– A kommunikációs tevékenységet is górcsõ
alá vettétek. Milyen csatornákon keresztül
és hogyan fog tudni tájékozódni az Olvasó
ezentúl az EVDSZ dolgairól, eseményeirõl,
véleményérõl?

– Természetesen minden eddigi kommuni-
kációs csatornánkat meg kell tartani, sõt, azon
kell dolgozni, hogy az értéküket megõrizve
olyan irányban tudjuk (át)alakítani azokat,
amivel még jobb, még hatásosabb információ-
áramlást tudunk elérni, oda-vissza. 

– Tehát akkor továbbra is lesz Forró Drót, il-
letve a vd.hu-n is elérhetõek lesznek a friss
hírek?  

– Persze. Sem a nyomtatott, sem az elektroni-
kus médiumunkat nem szabad eldobni! Ezekre
szükség van, igény van. Azonban a költséghaté-
konyság miatt az újság kéthavi megjelenését ja-
vasoljuk, illetve „szakmaibbá” tételét. Szeret-
nénk, ha az EVDSZ tagjai közül erre kedvet ér-
zõ és tehetséggel is bíró kollégáink cikkei is
rendszeresen visszaköszönnének a lapban. Az
EVDSZ az átalakítás elsõ lépését megtette, egy
kézben koncentrálta a szövetség teljes kommu-
nikációs tevékenységét, így az újság szerkeszté-
sét, a honlap töltését, szerkesztését is. A honlap-
pal kapcsolatban az új kommunikációs vezetõ-
vel együtt is ellátogattunk az üzemeltetõhöz,
felmérni, hogy mit lehetne még kihasználni az
egyébként széles lehetõséget kínáló honlapunk
tudásából. A munkabizottság egyébként külön
dokumentumot terjesztett a kommunikációval
kapcsolatos megállapításairól és javaslatairól az
EVDSZ Állandó Bizottsága elé. Nem beszéltem
még az EVDSZ struktúrájáról. A munkabizott-
ság átnézte, megvizsgálta az eddigi, jelenlegi
mûködési szerkezetünket. A helyzetértékelésrõl
és a munkabizottság által elvégzett munkáról is
tájékoztattuk az Állandó Bizottságot. Az ÁB tá-
mogatásával a jelzett két anyag bekerült az
EVDSZ Szövetségi Vezetõsége elé, amely hatá-
rozatban fogadta el azokat és köszönetét nyilvá-
nította, illetve elismerését fejezte ki a munkabi-
zottság által elvégzett munkáért.

Meyer Herta

Tesztszakaszban 
az okosmérõk

az EDF DÉMÁSZNÁL
Az EDF DÉMÁSZ kiválasztott ügyfelei
követhetik áramfogyasztásukat - tájé-
koztatta az áramszolgáltató az MTI-t.

Az EDF DÉMÁSZ közleménye szerint az
Alföldön közel kétezer háztartás áramfo-
gyasztását „okos mérõórák” regisztrálják
az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
tesztprogramjában. Április eleje óta a
tesztben résztvevõ ügyfelek az okosmérõk
segítségével nyomon követhetik villamos-
energia-fogyasztásukat, és ennek segítsé-
gével akár csökkenteni is tudják a háztar-
tásban felhasznált energia mennyiségét.

A várhatóan 2013 végéig tartó országos
projekthez minden magyarországi villamos-
energia-szolgáltató csatlakozott. A program
célja kideríteni azt, hogy az ügyfelek változ-
tatnak-e energiafelhasználási szokásaikon,
ha lehetõségük van nagyon pontosan nyo-
mon követni áramfogyasztásukat. A teszt-
program internetes felületén nyílik erre lehe-
tõség: a kiválasztott ügyfelek a regisztrációt
követõen negyedórás bontásban nyomon kö-
vethetik fogyasztásukat.

A honlapon a fogyasztás nagyon részlete-
sen elemezhetõ: az ügyfelek azonosítani tud-
ják háztartásuk csúcsfogyasztási idõszakait,
valamint az értékek változását a mosógép
vagy az öntözõrendszer bekapcsolásával.

Megvizsgálhatják, hogy mennyit jelent az
energiafogyasztás szempontjából, ha áram-
talanítják a nem használt, de készenléti mód-
ban lévõ elektromos berendezéseket. Emel-
lett összehasonlítható a téli és a nyári fo-
gyasztás, illetve ezek költségei is.

Az okos mérés tesztprogram ügyfelei auto-
matikusan - diktálás vagy leolvasás nélkül -
naprakész számlát kapnak, így valós fo-
gyasztásuknak megfelelõen fizetik az elfo-
gyasztott villamos energia árát - áll a közle-
ményben.

mti

Átvilágításra került az EVDSZ mûködése 
A munkabizottság vezetõje, Nagy Sándor beszélt a folyamatról

Egy európai szintû együttmûködés
létrehozását tûzte ki célul az Okos
Jövõ Innovációs Klaszter március
végén tartott tisztújító gyûlése.

A négyéves múltra visszatekintõ
klaszter, korábban Vállalkozásfejlesz-
tési és Informatikai Klaszter néven,
elsõsorban kkv-ket tömörítve mûkö-
dött. A márciusi, mérföldkõnek te-
kinthetõ, tisztújítást és tagfelvételt
követõen, az okos mérési és okos há-
lózati technológiák elterjesztését kí-
vánja a klaszter - a különbözõ méretû
vállalatok, intézmények és önkor-
mányzatok összefogásával - támogat-
ni. Mindez lehetõvé teszi az energiá-
val való hatékonyabb gazdálkodást, a
zöld energiák egyre növekvõ mérté-
kû hasznosítását is.

Amíg Európában és a világ más ré-
szein intelligens hálózatok területén

komoly elõrelépések, fejlesztések tör-
téntek, addig Magyarországon csak
kevesen vannak, akik hallottak egyál-
talán ennek lehetõségérõl. Ezért
szükséges egy olyan környezet kiala-
kítása, amely rövid idõ alatt, a rendel-
kezésre álló erõforrások igénybevéte-
lével teszi lehetõvé a felzárkózást. El-
engedhetetlen, hogy a - hazánkban
komoly múlttal rendelkezõ - klaszter-
világ és az energetikában érdekelt vál-
lalatok a rendelkezésre álló lehetõsé-
geiket összehangolják ezen cél eléré-
se érdekében. 

Az Okos Jövõ Innovációs Klaszter
küldetése ezzel harmóniában, hogy
elõsegítse az okos mérés (smart me-
tering) és az okos hálózatok (smart
grid) bevezetését, amely az energeti-
ka jövõjét meghatározó egyik legfon-
tosabb, folyamatban lévõ változás. A
klaszter célja továbbá, hogy az érin-

tettek (beszállítók, energiaipari társa-
ságok, fogyasztók, nem kormányzati
szervezetek stb.) minél többet profi-
táljanak az okos mérés és az okos há-
lózatok kínálta lehetõségekbõl.

A klaszter maga egy jogi személyi-
ség nélküli, rugalmas szervezõdési
forma, tevékenységét alapvetõen a ta-
gok erõforrásaira támaszkodva végzi,
a vállalkozási folyamatokban csak
közvetítõként vesz részt. Feladata,
hogy közvetítõ tevékenységével se-
gítse a tagok erõforrásainak össze-
kapcsolódásában rejlõ szinergiák ki-
alakulását. Nem profitorientált, mû-
ködését alapvetõen a tagok rendsze-
res vagy alkalmi támogatásaiból fede-
zi. Ezek a támogatások függhetnek a
klaszter által kezdeményezett, vagy
támogatott vállalkozások sikereitõl is. 

A klaszter tagjai között nagy
számban szerepelnek a KKV szektor

szereplõi, az energetikai iparág és az
érintetti kör nagyvállalatai, innova-
tív kutatóhelyek, egyetemek és
egyéb, érintett szervezetek is. A
meglévõ tagok sorába új tagként
csatlakozott többek között a GDF
SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.,
a Siemens, az ABB, az ALSTOM, az
E.ON, a Magyar Telekom Nyrt., az
MVM Net Zrt. és a Budapesti Erõmû
Zrt. A tisztújításon sor került a veze-
tõség megválasztására is. A klaszter
elnöke Bertalan Zsolt, a MAVIR ve-
zérigazgatója, társelnökei Huber
Krisztián, a Hírközlési és Informati-
kai Tudományos Egyesület smart
munkacsoport vezetõje és Fürjes Ba-
lázs, a Századvég Gazdaságkutató
Zrt. vezérigazgatója lett. A klaszter
titkári pozíciójára Lengyel Andrást, a
MAVIR vezérigazgatói titkárságveze-
tõjét választották meg.

Cél: az okos hálózatok elterjesztésének támogatása
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Az MVM Paksi Atomerõmû
Zrt. számára - amely 2012-
ben Családbarát Munka-
hely díjban részesült - fon-
tos az olyan rendezvények
szervezése, ahol a munka-
vállalók családtagjaikkal
együtt ünnepelhetnek,
kapcsolódhatnak ki. A jó
hangulathoz ez évben is
minden adott volt: az ASE
Sporttelep, mint évek óta
bevált helyszín, a változa-
tos programok, és nem
utolsó sorban azok a lelkes
kollektívák, akik a kikap-
csolódásnak ezt a formáját
választották.

Lehetõség volt a közös
fõzésre, amit 35 rutinos
csapat vállalt fel, de azok
sem maradtak éhen, akik
nem fõztek, ugyanis immár
harmadik alkalommal volt
mód készételutalvány elõ-
zetes vásárlására.

A délutáni programok
hagyományos fõ eseménye
a Paksi Atomerõmû által
alapított munkáltatói díjak

átadása. Hamvas István ve-
zérigazgató köszöntõje után
az igazgatóságok bíráló
testületeinek döntése alap-
ján kimagasló teljesítmé-
nye elismeréseként 44 fõ
részesült Igazgatósági Ní-
vódíjban, az Atomerõmû
Kiváló Üzemeltetõje Díjat
21 üzemviteli igazgatósági
kolléga, míg az Atomerõ-
mû Kiváló Karbantartója
Díjat 10 karbantartó igaz-
gatósági munkatársunk ve-
hette át. Ezt követõen a fõ-
zõverseny és a Majális Foci
Kupa díjainak átadása kö-
vetkezett.

Ez a nap mindig az ön-
feledt szórakozás jegyé-
ben telik el. A rendez-
vény területén gyermek-
és sportprogramok, illet-
ve kézmûves foglalkozá-
sok várták az érdeklõdõket.
A színpadon zenés, éne-
kes, táncos produkciók vál-
tották egymást. 

Bíróné Nyers Tünde

Tisztújító választást tartottak a
villamosenergia-ipari fiatalok.
Az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának
elnöke Petrovicsné Skuczi Ág-
nes, társelnöke Nagy Gábor lett. 

A megválasztott tisztségvise-
lõknek gratulálunk, sok sikert
kívánunk a munkájukhoz, ami-
rõl a Forró Drót folyamatosan
be fog számolni!

Hatályon kívül helyezte a Ma-
gyar Energiahivatal áramszol-
gáltatókra vonatkozó rendszer-
használati díjakat megállapító
határozatát, és új eljárásra köte-
lezte a hatóságot a Fõvárosi
Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság március végén. A bíró-
ság jogerõs határozata szerint
az energiahivatalnak az új eljá-
rásban sem kell figyelembe
vennie az indokolt költségek
között az energiaellátók jövede-
lemadóját, a közmûadót és a
pénzügyi tranzakciós illetéket,
azaz az energiaszolgáltatók kü-
lönadóit.

Április 28-án van a Munkahe-
lyi Balesetben Megsérültek és
Elhunytak Nemzetközi Em-
léknapja, amelyet elõször
1984-ben a Kanadai Közalkal-
mazottak Szakszervezete tar-
tott meg, majd 1996-ban emel-
kedett a nemzetközi napok kö-
zé az ENSZ-nél is, mikor a Sza-
bad Szakszervezetek Nemzet-
közi Szövetségének kezdemé-
nyezésére egy emlékgyertyát
gyújtottak azok tiszteletére,
akik munkájuk következtében
vesztették életüket. 2003 óta a
Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezet (ILO ) a Munkavédelem
Napjaként tartja számon ezt a
napot.

Az Országgyûlés a nemzeti
energiaügyi szabályozó ható-
ság függetlenségének biztosí-
tása érdekében 2013. március
14-én elfogadta a Magyar
Energetikai és
Közmûszabályozási Hivatal
önálló szabályozó szervként
történõ létrehozásáról szóló
törvényjavaslatot. A hivatal a
földgáz-, villamosenergia-,
távhõ- és a víziközmû-mûköd-
tetési tevékenységekkel kapcso-
latos hatósági felügyeletet, a
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatással összefüggõ díjsza-
bályozás elõkészítõ feladatokat
látja majd el. Részletes tevé-
kenységi körét és hatósági jog-
köreit továbbra is az ágazati
jogszabályok tartalmazzák. A
Magyar Energetikai és
Közmûszabályozási Hivatal
munkájáról az Országgyûlés-
nek számol be, elnökét a mi-
niszterelnök nevezi ki, gazdál-
kodását az Állami Számvevõ-
szék ellenõrzi.

Eltûnik a zûrzavart okozó 174-
es osztószám a havibéres
munkavállalókat szabadságuk
idejére megilletõ távolléti díj
számítására vonatkozó ren-
delkezésekbõl. A Nemzetgaz-
dasági Minisztérium lényegé-
ben visszatér az alapokhoz: a
Munka törvénykönyvének ter-
vezett módosítása szerint ismét
az adott hónap munkanapjai-
nak számát kellene figyelembe
venni az egy napra járó alapbér
meghatározásakor, ami alapján
a távolléti díjat számítani kell.

RRRR öööö vvvv iiii ddddeeee nnnn

Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. ápri-
lis 25-én tartotta éves rendes közgyû-
lését, amelyen a társaság a 2012. évi
üzleti évének lezárásán túlmenõen,
elfogadták az atomerõmû 2012. évi
üzleti jelentését és beszámolóját, va-
lamint a 2013. évi üzlet- és fejlesztés-
politikáját.

Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
igazgatóságának javaslatára a köz-

gyûlés elfogadta a társaság 2012.
évi beszámolóját és üzleti jelenté-
sét 211,5 milliárd forint mér-
legfõösszeggel és mintegy 28,3 milli-
árd forint adózott eredménnyel,
amelyet osztalék formájában kifizet-
nek a tulajdonos MVM Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt.-nek.

Az atomerõmû 2012. évi értékesí-
tési átlagára (1 kWh értékesített villa-

mos energiára jutó árbevétele) 12,28
Ft/kWh volt, ami a hazai erõmûvek
átlagárait tekintve a legalacsonyabb
az országban. Így továbbra is a Paksi
Atomerõmû termeli hazánkban a
legolcsóbban a villamos energiát.

Az atomerõmû a kiemelkedõ gaz-
dasági eredmények mellett, eddigi
történetének legjobb termelési ered-
ményével zárta a 2012. évet, miután

tavaly 15 793 GWh-val (gigawattórá-
val) járult hozzá a hazai villamos-
energia-termeléshez. A kiemelkedõ
eredmény nagyban köszönhetõ a lé-
tesítmény közel 90 %-os teljesít-
mény-kihasználtságának, amellyel
az erõmû részaránya 45 % fölé emel-
kedett a magyar villamosenergia-ter-
melésben.

(Paks, 2013. április 25.)

A Paksi Atomerõmûben április 25-én in-
teraktív nyílt napot tartottak, amelyre a
Paksi Atomerõmû iránt érdeklõdõ, pálya-
választás elõtt álló, 9-10-11. osztályos kö-
zépiskolás lányok érkeztek. A látogatás
keretében megismerhettek olyan nõi kol-
légákat, akik már sikeres karriert futot-
tak be a mérnöki pályán.

A „Lányok Napjának” ötlete az Egyesült Ál-
lamokból ered 1993-ból. A diáklányok min-
den évben ellátogathatnak szüleik, ismerõ-
seik munkahelyére, ahol egy munkanap
nyomon követése révén közelrõl megismer-
hetik az adott munkaterülettel járó feladato-
kat. Magyarországon a Lányok Napja fõ-
szervezõje a Nõk a Tudományban Egyesü-
let, amely szervezet a második alkalommal
rendezte meg az idén a 62 programból álló
eseménysorozatot. Tizennyolc városban
várták a lányokat, köztük Pakson is. Hu-
szonhárom diáklány kereste fel a Paksi
Atomerõmûvet, ahol mérnökként dolgozó
nõkkel találkozhattak.

A Lányok Napja célja a pályaorientáció:
fel akarja kelteni a lányok érdeklõdését a
mérnöki és egyéb, jövõorientált szakmák

iránt, és egyúttal támogatja az ipar azon irá-
nyú igényét, hogy magasabb arányban tud-
jon nõket alkalmazni a mérnöki szakterüle-
teken. A programban való részvétel elõsegí-
ti, hogy a lányok megerõsítsék önbizalmu-
kat és képességeikbe vetett hitüket, vala-
mint azt, hogy reális képet kapjanak a mun-
ka világáról.

A program a Tájékoztató és Látogatóköz-
pont megtekintésével kezdõdött, majd kö-
tetlen beszélgetéssel folytatódott a WiN Ma-
gyarország (Women in Nuclear) paksi tagja-
ival. Lehetõségük volt többek között szemé-
lyes kérdéseket is feltenni, rákérdezni olyan
dolgokra, amelyek felkeltették az érdeklõdé-
süket az itt folyó nõi mérnöki munka, tevé-
kenység iránt. Ezt követõen a lányok erõ-
mû-látogatáson vettek részt a WiN-es kollé-
ganõk vezetésével. A program az Atomener-
getikai Múzeum megtekintésével zárult. A
nyílt nap résztvevõi egy-egy karkötõt és em-
léklapot is kaptak.

A „Lányok Napja” a szülõk és a közvéle-
mény figyelmét is fel akarta hívni arra, hogy
a hagyományosan férfitöbbségû szakmák-
ban egyre növekszik a nõk iránti igény. 

Orbán Ottilia

A hagyományokhoz híven az
idén is a Paksi Atomerõmû
bázisiskolája, az Energetikai
Szakközépiskola adott ott-
hont annak a fizikaverseny-
nek, ahol a diákok igen magas
fokú tudásról, ismeretekrõl
adtak számot. A XVI. Orszá-
gos Szilárd Leó Fizikaverseny
keretében a megyei döntõk
után 30 diákot hívtak meg az
országos döntõbe, 22 fõt a 11-
12. osztályos (I. kategória), 8
fõt a 9-10. osztályos tanulók
(II. kategória) közül. Az ápri-
lis 19-21. között megrendezett
verseny diákjai Paksra érke-
zésük után atomerõmû-láto-
gatáson vettek részt, ismer-
kedve az országos versenyt
elindító oktatási intézményt
fenntartó nagy ipari üzem-
mel.

A diákok a verseny elsõ
napján elméleti, számítógé-
pes és kísérleti feladatokat ol-

dottak meg. Másnap közel
kétórás - haladókhoz illõ - fizi-
kaórán vettek részt, ugyanis
dr. Sükösd Csaba egyetemi
docens, a versenybizottság el-
nöke mind a tíz versenykér-
dést nyilvánosan megoldotta.
- Az idén 350 fõ jelentkezett a
megmérettetésre, szemben az
elõzõ évi 400 fõvel. A létszám-
és színvonalbeli ingadozás
belefér az átlagosba, hiszen
az eredményeket nagyban be-
folyásolja, hogy egy-egy év-
ben mennyire tehetséges gye-
rekek kerülnek az iskolákba.
Mivel ez országos döntõ,
mindenki szorgalmasan ké-
szült, tehát a hozzáállás min-
dig pozitív - mondta a zsûri
elnöke. 

Az eredményhirdetésen ér-
tékelték és díjazták a verseny-
zõket, a felkészítõ tanárokat
és az adott iskolát is.

Beregnyei

Fizikaverseny,
nem középiskolás

fokon

LÁNYOK NAPJA

Megtartotta éves rendes közgyûlését az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
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– Miért döntöttél úgy, hogy levelet
fogalmazol meg és miért éppen a
miniszterelnöknek címezted?

– Akkor ragadtam tollat, amikor a
bértárgyalásunkat befagyasztotta az
a munkáltatói érv, miszerint a kor-
mányzati intézkedések nagyon ne-
gatívan érintik a vállalatcsoportun-
kat. Konkrétan a 10 %-os rezsicsök-
kentésrõl beszélünk, amivel a válla-
lat hasznát fölözik le, illetve ha nem
lép a cég, akkor veszteséget könyvel-
het el. Mivel centralizált irányítás
van, és minden döntés a miniszterel-
nöknél csapódik le, gondoltam meg-
spóroljuk az idõt, ha egybõl neki
írok, hátha így hamarabb válaszhoz,
megoldáshoz, segítséghez jutha-
tunk. Ez a lépés egyébként egy tuda-
tosan felépített, átgondolt kommuni-
kációs cselekvésterv elsõ mozzanata
volt. A cél, hogy minél elõbb eszkö-
zöket kapjunk (vissza), mint érdek-
védelmi szervezet ahhoz, hogy a
munkavállalóink jogait és érdekeit
megvédhessük. Nekünk, mint az ér-
dekképviseletek vezetõinek mindent
meg kell tennünk, hogy kollégáink,
a tagság érdekeit védjük!

– Említed leveledben hogy mind a
Munka Törvénykönyvében, mind a
sztrájktörvényben véghezvitt válto-
zások milyen súlyosan redukálták
a szakszervezet érdekérvényesítõ,
nyomásgyakorló lehetõségeit. 

– Nézd, az az igazság, hogy a je-
lenlegi sztrájktörvény ellehetetleníti
a sztrájkot a mi szektorunkban, gya-
korlatilag lehetetlen, a „jogi packázá-
sok” miatt! A Munka Törvényköny-
vébõl meg elég sok olyan passzust,
ami elõsegítette a munkavállalók vé-
delmét, kiszedtek. Ebben a jogsza-
bályi környezetben és ehhez plusz-
ként hozzávéve a jelenlegi negatív
gazdasági környezetet okozó, átgon-
dolatlan kormányzati intézkedéseket
is, azt kell mondanom, hogy szinte
lehetetlen bérfejlesztésrõl tárgyalni.
A tárgyalások elsõ számú kérdése a
munkahelyek megõrzése lett, bármi
áron! Ez érdeke a kormánynak is,
mint mondja! Ha van munkahely,
akkor tudunk adózni és viselni a
közterheket, mint magyar állampol-
gár! Ha nincs munkahely, akkor az
államnak kéne eltartani a munkanél-
külivé vált embereket! Ez pedig, lát-
juk, az államnak nem nagyon megy.
A munkáltatónak - sajnos - alapja
van hivatkozni olyan kormányintéz-
kedésekre, amelyekkel hátráltathat-
ja, vagy el is lehetet-lenítheti a bér-
fejlesztést.

– És akkor még nem beszéltünk az
országos bérajánlás hiányáról.

– Így van, ez a másik olyan dolog,
ami semmiképpen nem viszi elõre
ezeket a folyamatokat. Hozzá kell
tennem, hogy nekünk az ágazatban
megvan már az ágazati bérajánlá-
sunk, de ennek ellenére nagyon ne-
héz ebben a szituációban bármilyen
béremelésrõl beszélni. Természete-
sen mi is a munkahelyek megõrzé-
sét választottuk, amikor engedtünk
a munkáltatónak a szociális és jóléti
közösségi programok megnyirbálá-
sában. De tartunk attól, hogy ez még
csak az elsõ lépés volt. Látva ezt, el-
halasztottuk a bértárgyalásokat ok-
tóberig, és megírtuk levelünket, két-
ségeinket, kérdéseinket Orbán úr-

nak. Elsõsorban annyit várok csak a
kormánytól, hogy egy demokráciá-
ban demokratikus eszközöket adja-
nak (vissza) a munkavállalóknak,
hogy azok élhessenek a demokrati-
kus jogaikkal. Csak ennyit.

– Mire gondolsz pontosan? Említed
a leveledben az Mt.-t és a Sztrájk-
törvényt is. 

– Pontosan ezekre gondolok. Idõ-
közben, május 1.-én konföderációnk
elnöke, Gaskó István is ugyanezek-
rõl beszélt sajtótájékoztatóján: újra
kell tárgyalni a kiüresített Mt.-t, visz-
sza kell adni a  sztrájk lehetõségét a
szakszervezeteknek, illetve haladék-
talanul el kell érni, hogy országos
bérajánlás születhessen! Mindezek
mellett még arra is várom a kormány
segítségét, hogy addig, amíg ezek
netalántán bekövetkeznek, mivel tá-
mogatja, segíti a munkavállalókat az
érdekharcukban?

Dr. Fónagy János államtitkár
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
válaszában arról tájékoztatott Tite-
ket, „hogy a Kormány ugyanúgy tá-

mogatja a szektor munkavállalóit,
mint minden más hazai háztartást: a
rezsicsökkentõ intézkedések az
Önök munkavállalói számára is
csökkentik a család- és háztartás
fenntartási költségeit.”

Ez kedves, csak az a baj, hogy hi-
ába alacsonyabb a rezsim, ha nem
lesz semmilyen bérem, mert meg-
szûnik a munkahelyem. Jelenleg ki-
zárólag a munkáltatóval évek óta ki-
alakított jó és kölcsönös bizalmon
alapuló kapcsolatunk miatt tudunk
egymással érdemben tárgyalni, tud-
tuk például véghezvinni a KSZ mó-
dosítását is. Azonban azt mondtuk,
hogy inkább várjuk meg a szeptem-
ber-októbert - minthogy most a
munkáltató hozzá kényszerüljön
nyúlni az állományhoz vagy a bére-
ket csökkentse - és nézzük meg,
hogy lesz-e profit. Ha lesz, termé-
szetesen folytatjuk a bértárgyalást.
Nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy
ezt a kényszerhelyzetet azonban a
kormány politikai kampánymarketing-
jén alapuló eddigi 10 %-os és a még
lebegtetett további sok (ki tudja, hol
a határ?) százalékos rezsicsökkentõ
akciója idézte elõ. Szerintem egy
népszerûsítõ demagóg politikai hú-
zásról van szó. Nagy várakozással
vagyunk a kormány további lépései-
vel szemben, ez a mi irányultságun-
kat is motiválja.  Addig megyünk

míg meg nem hallgat valaki, és nem
tesz a munkavállalókért végre vala-
mit! Tettekkel és nem csak szóval!

– Említetted, hogy ez a levél egy tu-
datos cselekvésterv elsõ mozzanata
volt. Mi a következõ lépés, most,
hogy egy se nem megnyugtató, se
nem érdembeli választ kaptatok?

– Május 14-15.-én szövetségi ve-
zetõségi (SZV) ülés lesz. A testület
már ismeri a levelezést. Most, mint
a folyamat következõ állomása, az
EVDSZ-hez fordultam, hogy lép-
jünk tovább együtt ebben a kérdés-
ben. A soros ülésen biztosan tár-

gyalni fogja az SZV és  javaslatot te-
szünk a „hogyan tovább”-ra is. Min-
denképpen egységes fellépést vá-
runk! A LIGA-tól pedig azt, hogy
amirõl a már idézett sajtótájékozta-
tón Gaskó István beszélt, valósuljon
meg. Elvárjuk, hogy szakértõk tár-
gyaljanak szakmai kérdésekrõl és
ne csak politikusok! Õ is mondta,
mi is mondjuk, ha ehhez valóban
országos sztrájkot kell hirdetni, hir-
dessük meg, mert nincs semmi erõ-
sebb érdek a szakszervezetben,
mint a munkahelyeket megvédeni!
A munkavállalóknak jogokat, esz-
közöket kell adni! 

Németh Lajos levelét megírta, jogfosztott helyzetünket is beleírta
„…annyit várok csak a kormánytól, hogy egy demokráciában demokratikus eszközöket adjanak (vissza) a munkavállalóknak , hogy azok élhessenek a demokratikus jogaikkal."

2013. február 12.-én az ELMÛ munkavállalói érdekképviseletének,
az Elektromos Szakszervezetnek az elnöke egyhangú tagsági tá-
mogatással a háta mögött tollat ragadott és levelet intézett Ma-
gyarország miniszterelnökéhez. Németh Lajost kérdeztem a levél
keletkezésének körülményeirõl és az azóta történt vagy nem tör-
tént lépésekrõl.
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A köz és a rászorultak javára segítsen Ön is adója 1%-ával!

EGYMÁSÉRT - EGYÜTT ALAPÍTVÁNY
A villamosenergia-iparban mûködõ Egymásért – Együtt Alapítvány által Ön is segíthet:

Az Alapítvány munkájával hozzájárul ahhoz, hogy segítse a balesetet szenvedett,
foglalkozási betegségben szenvedõ munkavállalókat és hozzátartozóikat. Elhalálozás
esetén a hozzátartozóknak nyújt anyagi és igény szerint természetbeni támogatást.

Adóbevallásának elkészítésekor gondoljon az iparágban dolgozó rászorultakra és hozzá-
tartozóikra és az EGYMÁSÉRT - EGYÜTT ALAPÍTVÁNY adószámát és nevét írja a

kedvezményezettet jelölõ rubrikába.

Az EGYMÁSÉRT - EGYÜTT ALAPÍTVÁNY adószáma: 19677000-1-41 Köszönjük támogatását!

A PRAKTIKER országos hálózata szeretettel várja az
EVDSZ tagjait áruházaikban. A vásárlásra vonatko-
zó kedvezményt az tudja igénybe venni, aki a
PRAKTIKER barkácsáruházban felmutatja az
EVDSZ tagsági igazolványát az EDC logóval és ér-
vényes matricával az idei évre.

PRAKTIKER partnercéges kedvezményes hétvégék az
EVDSZ tagjai részére 

Május 24-25-26.
Június 28-29-30.

Jó vásárlást kíván a PRAKTIKER

KEDVEZMÉNYES KESZTHELYI SZÁLLÁS 
SZAKSZERVEZETI TAGOK ÉS CSALÁDTAGJAIK RÉSZÉRE

Örömünkre szolgált, hogy az elmúlt
években sok szakszervezeti tag 
és családja részére biztosítottuk 

szálláshelyünkön a pihenést, 
ezúton a 2013-ban is 

kedvezményes üdülési lehetõséget 
ajánlunk részükre 

a szálláshelyünkön, 
a keszthelyi Hotel Viában.

Szálláshelyünk Szép Kártya illetve Erzsébet-
utalvány elfogadóhely.

A Hotel Via szállóban, Keszthelyen, nyugodt környezetben, közvet-
len vízparton, saját stranddal, a balatoni kerékpárút mellett várjuk

vendégeinket. 
2-3-4 ágyas szobáinkból összesen 50 db áll rendelkezésre - melyek
megközelítését lift teszi egyszerûbbé, a pihenni és kikapcsolódni vá-
gyó vendégek számára. Szobáink minden esetben fürdõszobával és

hûtõszekrénnyel rendelkeznek. Televíziót biztosítunk.

Kedvezményes áraink szakszervezeti tagoknak  és családtagjaiknak:
Elõ-utószezoni idõszak:

2013. április 15. - június 15.
2013. szeptember 01. - szeptember 30.

Kétágyas szobában 7 nap / 6 éj büféreggelivel 32. 500,- Ft/fõ

A kiajánlott kedvezményes csomagár tartalmazza:
6 x éjszaka szállás, 6 x büféreggeli

4 óra idõtartamra ingyenesen biztosítunk kerékpárhasználatot 
a balatoni kerékpárút megismeréséhez. 

Fõszezoni idõszak:
2013. június 16. - augusztus 31.

Kétágyas szobában 7 nap / 6 éj félpanzióval  51.500,- Ft /fõ

Gyermekkedvezmény: szülõkkel egy szobában pótágyon:
0-3 éves korig gratis
3-12 éves korig 30 % kedvezmény

Idegenforgalmi adó: 395,- Ft /fõ /éj   
18 éven felüliek részére a helyszínen fizetendõ.

A kiajánlott kedvezményes csomagár tartalmazza:
6 x éjszaka szállás, 6 x büféreggeli, 6 x vacsora 

(Kétfajta menüválasztási lehetõséggel, kétfogásos vacsora.)
4 óra idõtartamra ingyenesen biztosítunk kerékpárhasználatot 

a balatoni kerékpárút megismeréséhez.  

A szabadidõ aktív eltöltéséhez szállodánk adottságai kitûnõek;
minigolf, lengõteke, asztali tenisz, grill, kerti tûzrakóhely, fü-

ves focipálya, napozóágyak nyújtanak lehetõséget. A felfrissülni
vágyóknak fürdõzés is lehetséges. A halak szerelmeseinek hor-

gászati lehetõség kínálkozik. Árnyékos teniszpályáink szép
gondozottsággal várják vendégeinket. Közvetlenül a balatoni ke-
rékpárút mellett helyezkedik el a szálloda, így vendégeink felfe-
dezhetik a közelben lévõ településeket; kerékpárkölcsönzéssel

is rendelkezésükre állunk.

Ezenkívül 80 fõ részére alkalmas konferenciateremmel rendelkezünk.
Szakszervezeti programok, horgászversenyek, sportprogramok,
teniszverseny lebonyolítására, szervezésére is kiválóan alkalmas a

szállodánk, fenti programok szervezésében szívesen állunk rendelke-
zésükre.

SZÉP KÁRTYÁT elfogadunk!!!

Családias hangulatú szállodánk fõ célja, hogy vendégeink tel-
jes megelégedettséggel, felejthetetlen élményekkel távozza-

nak és a jövõben törzsvendégeinkké váljanak!

További információval az alábbi elérhetõségeinken
állunk rendelkezésükre:
e-mail: info@hotelvia.hu
web: www.hotelvia.hu

Kövessen bennünket a facebookon !
Tel: 06-30-2815626

Január 9-én kezdõdött el az éves munka
a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbe-
széd Bizottságban. A VÁPB tagjai: mun-
káltatói oldalról a Villamosenergia-ipari
Társaságok Munkaadói Szövetsége
(VTMSZ), munkavállalói oldalról a Villa-
mosenergia-ipari Dolgozók Szakszerve-
zeti Szövetsége (EVDSZ) és a Bánya-,
Energia-, és Ipari Dolgozók Szakszerve-
zete (BDSZ). A középszintû érdekegyez-
tetés üléseit hagyományosan az ELMÛ-
ÉMÁSZ budapesti székházában tartják. 

❖ 2013. január 9. - Az év elsõ ülésén a
munkáltatói oldal jelezte, hogy január
24.-ig nem tudnak javaslatot tenni az
éves bérmegállapodásra, hivatkozva ar-
ra, hogy a menedzsment és a befektetõk
jelenleg az adó- és tarifakérdésekkel fog-
lalkoznak. A Villamosenergia-ipari Ága-
zati Kollektív Szerzõdés tavaly június-
ban elkezdett módosításával kapcsolat-
ban (l. bõvebben errõl dr. Szilágyi József
interjúját, 2. oldal) a felek egyeztettek a
Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói
Szolgálat (MKDSZ) bevonásáról a vitás
kérdések miniszteriális rendezésébe. 

❖ 2013. január 24. - A soron következõ
VÁPB ülésen a munkaadói oldal tájékoz-
tatást adott a 2012. évi bér- és szociális
megállapodás teljesülésérõl, és megkez-
dõdött a tárgyalás a 2013. évi bér- és szo-
ciális megállapodásról. A munkaadói ol-
dal kifejtette álláspontját a külsõ körül-
mények okozta nehéz helyzetükrõl: a
már bekövetkezett adó- és árcsökkenté-
si intézkedések, illetve a még várható to-
vábbi hasonló jellegû  intézkedések ne-
gatív hatásáról. Ezek alapján úgy nyilat-
koztak: nem gondolják, hogy ágazati
szinten a bérek növekedésére vonatko-
zóan ajánlást tudnának adni, ezt a kér-
dést teljes mértékben a helyi érdek-
egyeztetés hatáskörébe utalnák. Hozzá-
tették, hogy hasonló a véleményük az
egyes bérosztályokra vonatkozó bérmi-
nimum javaslatok estében is, azaz az or-
szágos versenyszféra bérnövekedését
meghaladó mértékû, kötelezõ módú
ajánlást nem tudnak elképzelni. A mun-
káltatói oldal hangsúlyozta, hogy ezen
nehéz körülmények ellenére is elsõdle-
gesnek tekinti a munkahelyek megõrzé-
sét. A munkavállalói oldal kifejtette: a
bérmegállapodásra vonatkozó javasla-
tukban már figyelembe vette ezeket a
negatív tényezõket is. Hangsúlyozták,
hogy az ágazatban elvégzett munka ér-
tékessége és az eddigi teljesítés alapján
elfogadhatatlan a bérfejlesztést nem tar-
talmazó munkáltatói javaslat. Amennyi-
ben a társaságok nyereséggel zárják az
évet, és osztalékfizetést is terveznek, tel-
jességgel elfogadhatatlan, hogy a mun-
kavállalók viszont reálveszteséget visel-
jenek el. A tárgyalásoknak tehát folyta-
tódniuk kell. 
Megállapodtak a felek a VKSZ módosítá-
sával kapcsolatos vitatott kérdések tisz-
tázása érdekében az illetékes minisztéri-
umnak küldendõ közös levél tartalmá-
ban.  

❖ 2013. február 6. A felek folytatták a
2013. évi bér- és szociális megállapodás
tárgyalását. Az ülésen - hosszú és ko-
moly érdekvitákkal teli tárgyalás után -
elfogadták és aláírták az ezévi Ágazati
Bér- és Szociális Megállapodást (l. job-
bra), ami részét képezi a Villamosener-
gia-ipari Ágazati Kollektív Szerzõdés-
nek.    
A 2013. évi bér- és szociális megállapo-
dás kiemelkedõ pontjai: 
- a bértárgyalások során a megállapo-
dást kötõ felek a munkahelyek megõr-
zését tekintsék elsõdlegesnek, és töre-
kedjenek az infláció kezelésére
- rögzítésre kerültek a 2013. január elsejé-
tõl alkalmazandó ágazati bérminimum
értékek és az egy fõre jutó jóléti szociális

költségmutató minimu-
ma a megállapodás hatá-
lya alá tartozó társaságok
esetében.

❖ 2013. április 3. - A talál-
kozó központi témáját a
VKSZ módosítás vitatott
pontjairól kért miniszté-
riumi állásfoglalás ké-
pezte. Bejelentésre ke-
rült, hogy a levelet az
MKDSZ közvetítésével
az illetékes kormányzati
vezetõ megkapta, azon-
ban hivatalos válasz
még nem érkezett. Az
MKDSZ igazgatójának
közbenjárására a VÁPB
ígéretet kapott egy tri-
partit tisztázó konzultá-
cióra. Ennek idõpontja
még egyeztetésre vár. 
Az ülésen a felek jóváhagyták a VÁPB
pontosított éves munka- és költségtervét. 

❖ 2013. május 6. A rendkívüli VÁPB ülés
apropóját az április 17.-én zajlott tripar-
tit konzultáció adja. A találkozón a fog-
lalkoztatáspolitikáért felelõs helyettes
államtitkár, a VÁPB két oldalának társ-
elnökei és egy-egy tagja, illetve az

MKDSZ igazgatója vett részt. A rendkí-
vüli ÁPB ülésrõl a következõ lapszám-
ban adunk hírt.

Összeállította: Meyer Róbertné

A VÁPB eddigi titkára nyugdíjba ment,
Meyer Róbertné (képünkön) munkáját
a munkáltatói és munkavállalói oldal
közösen kösszönte meg.

Mi történt a villamosenergia-ipari 
középszintû érdekegyeztetés asztalánál? 

Összefoglaló a 2013. január 9. - 2013. május 6-i VÁPB ülésekrõl
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