
Itt a tavasz, rügyfakadás !

A múltkori számban írtuk, hogy kérünk mindenkit, 
jelentkezzenek fiataloknak indult képzésekre. Végre 
látszik egy kis változás, a SZISZ által szervezett akre-
ditált képzésre már több területről tudott küldeni fia-
tal tisztségviselőt a VDSZ. Úgy látszik gyümölcsöző 
lesz a kapcsolatunk a SZISZ-el (nem hiába vártunk 
erre évekig…). De dicsérjük meg a saját szervezetün-
kön belüli titkárok némelyiket, akit megértették, miért 
fontos a fiatalok képzése. Igaz, néha nehéz megtalál-
ni az alkalmas személyeket, de hát ez is beletartozik 
a szakszervezeti vezető feladataiba (nem egyszerű 
munka – aki végzi tudja). Olybá tűnik túl sokat fog-
lalkozunk ezzel a témával, de ez a vesszőparipánk. 
Mindennek az origója a képzés, illetve jó mérőszám a 
szervezetek részéről. Ezt a februári VDSZ elnökségi 
ülés is igazolta, ahol a költségvetési vitában az oktatás 
kérdésében teljes egyetértés volt.

Azoknál a szervezeteknél, ahol érezve a jövő kihí-
vásait és az egyre erősödő igényeket, elkezdtek a fia-
talokkal foglalkozni, ott rájöttek milyen sok lehetőség 
van ezekben a csoportokban. Persze sehol nem zökke-
nőmentes az indulás és a kezdeti időszak. Ha adnak 
lehetőséget, valószínűleg élni is akarnak a fiatalok vele 
(és még hangosak is lesznek – más habitus…), hiszen 
fiatalok. Szerintünk azért nem kell felfedezni a „spa-
nyolviaszt”, szívesen közvetítünk – hogy mit találtak 
ki azokon a helyeken, ahol már működik az ifjúsági 
tagozat. És ez felhívás volt keringőre. Szívesen fel-
vállaljuk azt, hogy ahol tagozatot indítanának, meg-
látogatjuk őket, és a kérdéseikre válaszolunk, illetve 
elmondjuk, hogy működik ez máshol. Könnyelmű ígé-
retnek tűnik, de nem megvalósíthatatlan. Ezért van 
a VDSZ-nek Ifjúsági Tagozata és vezetősége. Ehhez, 
viszont jelezni kell a tagszervezeteink felől a segítség 
igényét. Mi felkészültek vagyunk, és bizonyítani sze-
retnénk. Itt a tavasz fakadnak a rügyek….. ! 

Keress minket az megújult honlapon:
www.vdsz.hu

Ismét ÉTOSZ – FES képzés a SZISZ 
közreműködésével

Idén is nagy érdeklődéssel indult az ÉTOSZ akkre-
ditált képzése fiatal szakszervezeti tagok számára. A 
képzés során a résztvevők ismeretet szerezhetnek a 
munkajog, a munkavédelmi jog, a csapatépítés rejtel-
mei és a kommunikáció technikák alapjairól.

Ez alkalommal a VDSZ 6 tagszervezetének fiataljai 
vettek részt az oktatáson. A résztvevők nagy lelkese-
déssel, sikeresen fejezték be a képzés első fordulóját. 
A későbbi vizsga előtti feszültségnek még semmi jele 
sem tapasztalható, igaz erről az esti jókedvű csapat-
építő tréning is gondoskodott. 

FELHÍVÁS !
Kedves Fiatal Szakszervezeti Kollégánk !

Ezúton hívunk meg 2007. április 2-4. között tartandó 
Ifjúsági képzésünkre Balatonszemesre.

Jelentkezni lehet az alábbi címen:
VDSZ

1068 Budapest, Benczúr u. 45.
Fax: 461-2499 • E-mail: mail@vdsz.hu
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Kezdődjék a kampány!
A cégek zöménél az idén kell felál-
lítani az új üzemi tanácsokat. A VDSZ 
célja természetesen az, hogy minél 
több helyen kapjanak lehetőséget a 
VDSZ kötelékébe tartozó szervezetek 
jelöltjei. A kampány tehát kiemelt 
feladat, hiszen arról kell meggyőzni 
a dolgozókat, hogy megfontoltan és 
felelősen döntsenek arról, hogy ki 
képviselje érdekeiket.

Tudósítás a 4. oldalon

Merre tovább szakképzés?
Eddig abban az illúzióban ringattuk 
magunkat, hogy az oktatási rend-
szerünk hatékonysága, minősége 
megfelel az európai színvonalnak, 
sőt vannak területek, ahol diákjaink 
kiválóan, színvonalon felül telje-
sítenek. A mostanában megjelenő 
felmérések eredményei alaposan 
rácáfolnak erre és igen sötét képet 
festenek közoktatásunkról.

Beszámoló a 13. oldalon

Összefogást sürgetnek

Mint minden esztendőben, az országos titkári értekezlet 
feladata az idén is az volt, hogy a résztvevők értékeljék 
a VDSZ 2006 évi tevékenységét és megvitassák a jövő 
feladatait. Az idei esemény azonban ennél is többről 
szólt. Az ország helyzete, a munkaadókat és a munka-
vállalókat egyaránt érintő gazdasági megszorító intéz-
kedések miatt minden eddiginél nagyobb volt a tétje a 

mostani találkozónak. A szakszervezeteknek ugyanis 
egy új gazdasági környezetben és politikai szituáció-
ban kell ügyelnie arra, hogy a munkavállalók érdekei ne 
sérüljenek, ugyanakkor lehetőségeikhez képest támo-
gassák az ország felemelkedését. Az esemény vendé-
ge volt Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, 
valamint Herczog László a tárca szakállamtitkára.

A TARTALOMBÓL

MÁS-KOR
VDSZ Ifjúsági Tagozatának Lapja

Szerkeszti: a VDSZ Ifjúsági Bizottsága
Főszerkesztő: nincs • Főszerkesztő-helyettes: nincs

Kiadja: VDSZ Országos Iroda
A szerkesztőség címe: H-1068 Budapest Benczúr u. 45.

e-mail:mail@vdsz.hu • WEB:www.vdsz.hu

Ne morgolódj, mozgolódj !

VIII. 3. szám 2007. március A 100éves VDSZ  Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa



Napirenden

A feszített tempó nemzeti érdek
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A vita és a kritika sem hiányzott a titkári értekezletről

Sürgetik az összefogást

A szakszervezeteknek ugyanis egy új 
gazdasági környezetben és politikai szi-
tuációban kell ügyelnie arra, hogy a munka-
vállalók érdekei ne sérüljenek, ugyanakkor 
lehetőségeikhez képest támogassák az 
ország felemelkedését. Alapvetően ezzel a 
néha megoldhatatlannak tűnő dilemmával 
kellett foglalkoznia a szakszervezetek veze- 
tőinek. A többnyire konstruktív vitába hajló 
eszmecserén részt vett Kiss Péter a munka- 
ügyi tárca minisztere is.

Drasztikusan változó gazdasági kör-
nyezet – ez is lehetett volna a kulcsmon-
data annak a beszámolónak, amelyben 
Paszternák György a VDSZ elnöke jelle-
mezte az elmúlt esztendőt és értékelte a 
szövetség munkáját. A szakszervezetnek 
ugyanis adott gazdasági környezetben és 
politikai viszonyok között kell, hogy szem 
előtt tartsa a munkavállalók érdekeit. A 
VDSZ tagszervezeteinek működési terü-
letéhez tartozó vállalatoknál a béremelés 
mértéke nagy eltéréseket mutat. Van, ahol 
semmit sem sikerült kiharcolni, de van, 
ahol a munkáltató megadta a 9 százalékot, 
a legtöbb helyen a 4 -5 százalékos alapbér-
emelés a meghatározó, ami azt jelenti, hogy 
ezeknél a cégeknél a reálkeresetek kisebb 
mértékben csökkennek a vártnál. A bére-
melésen kívül béren kívüli juttatásokkal 
sikerült enyhíteni a munkavállalók terheit.

Az elmúlt évben jelentős esemény volt a 
VDSZ életében a centenáriumi ünnepségso-
rozat, amelyet méltó módon ünnepelt meg 
az egy évszázada működő szakszervezeti 
szövetség. Ez mindenképpen a VDSZ erejét 
szimbolizálja. Az ünneplésbe azonban üröm 
is vegyült, hiszen több száz munkavállaló 

került nehéz, olykor kilátástalan helyzetbe. 
Olyan vállalatok szűntek meg, mint a fűzfői 
Nitrokémia, a váci Forte, de bezárta szol-
noki gyárát a Henkel is. Különösen drámai 
helyzet alakult ki Sajóbábonyban, ahol 270 
dolgozót sodort a fizetésképtelenné vált 
amerikai cég a teljes létbizonytalanságba 
azzal, hogy hónapokig nem adott fizetést. 
Mivel a felszámolás késve kezdődött meg, a 
dolgozók végül a VDSZ segítségével és köz-
benjárásával juthattak hozzá a Bérgarancia 
Alapból némi jövedelemhez.

A fenti példa is azt mutatja, hogy a szövet-
ség megpróbál mindent elkövetni a munka-
vállalók érdekeinek védelmében. Ezért is 
lesz fontos év az idei. Paszternák György az 
idei legfontosabb feladatok között említette 
az Üzemi Tanács-választásokat, amelyen 
a VDSZ tagjai mindig jól szerepelnek. A 
legtöbb cégnél az idén lesznek a választá-
sok és a cél nem más, mint megtartani, sőt 
emelni a mindig 80 százalék feletti támo-
gatottságukat.

Az elnök beszámolója azonban csak 
amolyan vitaindító volt, hiszen többen is 
elmondták, hogyan vélekednek a jelenlegi 
helyzetről és a szakszervezetekről. Sokan 
kifogásolták az érdekképviseletek egységé-
nek hiányát, a konföderációk közötti szét-
húzást, amely gyengíti a munkavállalók 
érdekképviseletét. Szabó János, a vegyipari 
szakág nevében ezt úgy fogalmazta meg, 
hogy olyan mértékben vonul fel a tőke, 
amelyen belül nem hiányzik az összhang, 
hogy egy polarizált szakszervezet nem 
képes felvenni a kesztyűt. Ezért, mint min-
dig, a VDSZ egyik legfontosabb feladatának 
tekintik, hogy próbálják meg határozottab-

ban szorgalmazni az összefogást, az egység 
megteremtését. Volt, aki szerint „le kel-
lene tisztítani” a szakszervezeteket, hiszen 
a versenyszféra és a közszféra érdekei 
gyakran különböznek. 

Posztós Endre a gyógyszer ágazat gond-
jait vetette fel, amikor azt mondta: a nem-
régiben még virágzó gyógyszeripart, ame-
lyben még a foglalkoztatottság is emelke-
dett a gyógyszer gazdaságossági törvény 
most „keresztbe vágta”. Ez a cégeknél több 
milliárdos kiesést jelent, amely nem csak 
a beruházások visszafogását, a kutatás-
fejlesztési tevékenység csökkenését vonja 
maga után, de mindez a munkavállalókon 
is lecsapódik. Ezt máris érezni lehet a bér-
tárgyalásokon.

Hegyi József a papíriparosok vezetője 
szerint – ezt már az időközben megérkező 
miniszternek címezte – jó volna, ha a terhe-
ket nem csak a bérből és fizetésből élők vál-
lára tennék, de hozzányúlnának az extra-
profithoz is. Vagyis onnan kellene elvenni, 
ahonnan lehet és van mit.
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Az 1995-ös Bokros-csomag hatásaként a 
versenyszférában 12 százalékos, a közszfé-
rában pedig 18 százalékos reálbér csökke-
nést jelentettek a megszorító intézkedések. 
Most ez a visszaesés 3 százalék körüli, 
mégis az emberek sokkal nehezebben élik 
meg. Akkor ugyanis egy amúgy is leszál-
ló ágban lévő országban kellett elviselni 
a nehézségeket, míg most egy emelkedés 
után, az akkorihoz képest sokkal enyhébb 
megszorítások is nagyobb traumát okoznak 
a társadalomnak.

A miniszter azonban hangsúlyozta, hogy 
nincs értelme politikai szöveget mondani. 
Szigorú szakmai megközelítésre vállalko-
zik. Vitatkozni is csak szakmai álláspontok-
kal lehet, hiszen az számszerűsíthető, és 
adott esetben akár ki is igazítható.

A megszorító intézkedésekkel, a konver-
gencia programmal kapcsolatban leszö-
gezte, hogy az elmúlt év nyarán elindított 
program valójában arról szól, hogy milyen 
gyorsan zárkózunk fel Európához. Sokak 
véleménye szerint lassabban, kevesebb áldo-
zattal járó, kisebb társadalmi konfliktusok-
kal terhes ütemben, egy lankásabb, kevésbé 
meredek pályán is el lehetett volna képzel-
ni a felzárkózást. Ez a 2014-18-ig elhúzódó 
emelkedés valóban kevesebb érdeksérelem-
mel, a szerzett jogok kisebb csorbításával 
járt volna. Csakhogy ezzel jelentős uniós 
forrásoktól estünk volna el.

Ahhoz ugyanis, hogy az ország hozzájus-
son a 8-10 ezermilliárd uniós forráshoz, a 
megfelelő önrészt is fel kell mutatnia a nem-
zetgazdaságnak. Ezt az 1-2 ezermilliárdos 
forrásigényt pedig nem lehet kigazdálkodni 
egy amúgy is túlköltekezett költségvetésből. 
A hiány pedig abból adódik, hogy elköltöt-
tük a pénzt autópályákra, nyugdíjakra, köz-
alkalmazotti béremelésekre, hivatalokra, 
közköltségekre, az állam működésére. Így 
hiányos kasszából kell előteremteni azokat 
a milliárdokat, amelyekkel ide lehet hozni 
az eu-s forrásokat. A feszítettebb tempó 
tehát egyértelműen nemzeti érdek.

Kiss Péter elmondta, hogy sok fórumon 
megfordul és tudja, hogy az emberek mit 
szeretnének hallani. Csakhogy nem akar-
ja kiszolgálni azt a véleményt, amely azt 
mondja, hogy a 16 év romhalmazából követ-
kezik az, amit most tenni kell. Minden kor-
mánynak megvan a maga felelőssége, de 

ezekre az intézkedésekre nem az elmúlt 16 
év okán van szükség, hanem azért, hogy 
kihasználhassuk azt a lehetőséget, amelyet 
az európai pénzek jelentenek. Ha ugyanis 
a kormány csak a saját érdekéből indult 
volna ki, akkor ezt a változást nem kez-
deményezi. 

A miniszter az érkezésekor hallottakra 
reagálva, azaz a dolgozók megsarcolásá-
val kapcsolatban elmondta, hogy a mun-
kavállalók valóban fizették az adójukat. A 
kormány viszont éppen azt szeretné elér-
ni, hogy ne csak ők fizessék a terheket. 
Van ugyanis egymillió ember, aki a társa-
dalombiztosítást úgy veszi igénybe, hogy 
közben nem tesz be semmit. Vannak olya-
nok, akik vállalkozásaikból milliós osztalé-
kokat vesznek ki, de magukat minimálbé-
ren bejelentve veszik igénybe a közszolgál-
tatásokat. Nem véletlen, hogy kiabálnak 
azok, akiken most megpróbálják bevasalni 
a közköltségeket. Egy-egy csoport úgy kér 
méltányosságot magának, hogy közben 
nem törődik azzal, hogy másokat ezzel 
méltánytalanság ér. Egy másik példában 
a miniszter elmondta, hogy bár a nyugdíj 
korhatár 62 év volna, az átlagos nyugdíjba 
vonulási korcentrum mégis 57-58 év között 
van.  800 ezer ember sérült munkaképes-
ségű vagy rokkant nyugdíjas. Ellátásukat 
az aktívak fizetik, pedig az ilyen nyugdí-
jasoknak csak a harmada valóban beteg, 
egy harmada azonban a munkaerő piac 

elől menekült és „szerzett” magának rok-
kantsági nyugdíjat, míg a harmadik har-
madról tudni lehet, hogy mennyiért vette 
meg az ellátást, hogy a fekete munkáját 
ezzel egészítse ki. 

A szerzett jogokkal kapcsolatban a 
miniszter példaként említette, hogy jogos, 
ha egy rendőr vagy egy nyomozó igénybe 
veszi a belügyi korkedvezményt. De milyen 
alapon veszi igénybe a BM titkárnője, aki 
semmivel sem végez nehezebb munkát, 
mint például egy külügyben dolgozó titkár-
nő, aki nem kap korkedvezményt. Ezek 
min-mind olyan szerzett jogok, amelynek 
megszüntetése érdekeket sért és növeli 
bizonyos társadalmi csoportok elégedetlen-
ségét. Kiss Péter számos példával próbált 
rámutatni arra, hogy a változtatások konf-
liktusokkal járnak annak ellenére, hogy az 
a közjavat szolgálja.

A találkozón természetesen lehetőség 
nyílt arra, hogy a titkári értekezlet résztve-
vői felvessék saját gondjaikat, a munkahe-
lyükön tapasztalt problémákat és feltették 
azokat a kérdéseket, amelyekre így első 
kézből kaphatták meg a választ.

Mint minden esztendőben, az 
országos titkári értekezlet fela-
data az idén is az volt, hogy a 
résztvevők értékeljék a VDSZ 
2006 évi tevékenységét és 
megvitassák a jövő feladatait. 
Az idei esemény azonban ennél 
is többről szólt. Az ország hely-
zete, a munkaadókat és a mun-
kavállalókat egyaránt érintő 
gazdasági megszorító intézke-
dések miatt minden eddiginél 
nagyobb volt a tétje a mostani 
találkozónak. 

A titkári értekezlet munkájához nem sokkal fél tizenkettő előtt csat-
lakozott Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, aki azt próbál-
ta megértetni a jelenlévőkkel, hogy miért van szükség a jelenlegi 
megszorításokra. Visszautalt a Bokros-csomagra, amely 1995 után 
vitathatatlanul lendületet adott az országnak. 



Napirenden

Kiemelt feladat a felkészülés az ÜT választásokra

Kezdődjék a kampány

 Ez évben a VDSZ talán legfonto-
sabb feladata a megfelelő felkészülés az 
üzemi tanács választásokra. A Munka 
törvénykönyve 1992-től rendelkezik ezen 
érdekvédelmi testületek felállításáról. 
Azóta három évente kell megújítani az 
ÜT tagok mandátumát, illetve új tago-
kat választani. Bár néhány helyen az élet 
kikényszerítette az időközi választásokat, 
a cégek zömében mégis az idén kell felál-
lítani az új üzemi tanácsokat. A VDSZ célja 
természetesen az, hogy minél több helyen 
kapjanak lehetőséget a VDSZ kötelékébe 
tartozó szervezetek jelöltjei. A kampány 
tehát kiemelt feladat, hiszen arról kell 
meggyőzni a dolgozókat, hogy megfon-
toltan és felelősen döntsenek arról, hogy 
ki képviselje érdekeiket a testületekben, 
amelyek közvetlenül a munkáltatókkal 
tárgyalva tehetnek a megélhetési gondok 
enyhítése érdekében vagy javíthatnak a 
munka körülményein és feltételein.

Az elnökségi másik témája egy kényes 
kérdés eldöntése volt. Az vitathatatlan, 
hogy az infláció, az energia és az élelmiszer 
árak emelkedése miatt az üdülőket is eléri 
az áremelés szele. Az elnökség tíz száza-
lékos tarifaemelést javasolt. Ez persze 
teljes mértékben nem fedezi a felmerülő 

költségeket, de a dolgozók kikapcsolódását 
biztosító szolgáltatás kiemelt feladata a 
szakszervezetnek.

Többen felvetették, hogy továbbra is 
ügyelni kell arra, hogy a kedvezményeket 
csakis a szakszervezet tagjai és azok csa-
ládjai élvezhessék, míg a külsősök legalább 
e téren ne lehessenek potyautasok, és emelt 
áron vehessék csak igénybe az üdülők szol-

gáltatásait. Az elnökség tagjai abban is egy-
etértettek, hogy VDSZ üdülőinek oktatási, 
képzési helyként történő működtetésére 
továbbra is komoly hangsúlyt kell fektetni, 
még akkor is, ha ez nem hoz nyereséget. Az 
oktatás ugyanis stratégiai kérdés, amelyre a 
hosszú távú célok érdekében akár „áldozni” 
is érdemes. Az elnökség elfogadta a VDSZ 
2007 évi költségvetését.
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Tudnivaló (2. rész)

Amit a változásokról tudni kell

CSALÁDOK TÁMOGATÁSA
– Anyasági támogatás   60.367,- Ft
   ikergyermekek esetén  80.490,- Ft
– Gyermekgondozási segély:   26.830,- Ft
   2007. február 15. után  27.130,- Ft
   ikergyermekek esetén, függetlenül  
   a gyermekek számától  53.660,- Ft
   2007. február 15. után  54.260,- Ft
– Gyermekgondozási díj  
   a naptári napi    átlagkereset 
   70 %-a, legfeljebb havi   91.700,- Ft 
– Gyermeknevelési támogatás:  
                                                   26.830,- Ft
– A családi pótlék havi összege:
a.) egy gyermekes család esetén 11.700,- Ft
b.) egy gyermeket nevelő egyedülálló  
     esetén  12.700,- Ft
c.) két gyermekes család esetén  
     gyermekenként  12.700,- Ft
d.) két gyermeket nevelő egyedülálló  
     esetén gyermekenként 13.800,- Ft
e.) három vagy több gyermekes család 
esetén gyermekenként  14.900,- Ft
f.) három vagy több gyermeket nevelő 
    egyedülálló esetén gyermekenként  
                                                   15.900,- Ft
g.) tartósan beteg, illetve súlyosan  
     fogyatékos gyermek (személy) esetén  
                                                  22.300,- Ft
     egyedülálló esetén  24.400,- Ft
h.) az egyes szociális intézményben       
     élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos       
     nevelőszülőnél elhelyezett  
     gyermek esetén   13.800,- Ft

Egyéb változások
Gyermeknevelési támogatás és a gyer-

mekgondozási segély adóterhet nem növelő 
járandóság lett. Így az adóalapba beszámít, 
de a ráeső adó csökkenti a fizetendő adót.

KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 
VÁLTOZÁSAI

 Utazási költségtérítés
Az utazási utalványt a biztosított beuta-

lására jogosult orvos állítja ki, a megjelenés 
helyén igazolják, majd a menetjegy bemu-
tatása mellett készpénzben fizetik ki 
(utólag).

Táppénzjogosultság
2007. április 1-jétől a biztosítás megszűnése 

után 45 napig jár az ún. passzív táppénz.
Egészségügyi szolgáltatás

Nem vehetők igénybe az Egészségbiz- 
tosítási Alap terhére:

– a foglalkozás-egészségügyi alap szolgál-
tatások a munkahigiénés szűrő és ellenőrző 
vizsgálatok, a foglalkozási megbetegedések, 
illetve üzemi baleset miatt szükségessé vál-
tak kivételével,

– extrém sportbalesetek esetén,
– esztétikai vagy rekreációs célú szolgál-

tatások,
– lőfegyvertartás orvosi alkalmassági 

vizsgálatok,
– alkohol, illetve kábítószer hatása alatt 

állók detoxikálása, illetve a szerek kimuta-
tásának vizsgálata.

2007. február 15-jétől 
Vizitdíj 
vizsgálatonként  300,- Ft
saját kezdeményezésre nem a rendelőben, 

nem saját háziorvosánál, beutalástól 
eltérően, beutalás nélkül 600,- Ft

ha az ügyeleti ellátást nem sürgős 
szükségből veszik igénybe. 1.000,- Ft

Kórházi napidíj 300,- Ft
Nem kell megfizetni:
– a kötelező járványügyi ellátásnál,
– katasztrófa egészségügyi ellátásnál,
– népegészségügyi szűrővizsgálatoknál,
– terhes-gondozás, szülés és gyermek-

ágyas anya gondozása,
– 18 éven aluliaknak,
– az ellátás igénybevételekor elhalálozot-

tak után.
20 nap után nem kell kórházi napidíjat, 

illetve 20 vizit díj után nem kell vizitdíjat 
fizetni. A számlákat meg kell őrizni, illetve 
a nyugtákat, mert a 20 igénybevételt az 
igénybevevőnek kell igazolni.

Tájékoztatás:
A biztosítottat tájékoztatni kell – magyar 

nyelven – közérthetően megfogalmazott 
„elszámolási nyilatkozatban” az ellátásról, 
illetve a napidíjról, a térítési díjról, stb.

Orvosi beutaló nélkül igénybe 
vehetők:

a szakorvosi rendelő által bőrgyógyászati, 
nőgyógyászati, urológiai, pszichiátriai és 
addiktológiai, a fül-orr-gége, a szemészeti, 
az általános sebészeti és baleseti sebészeti, 
az onkológiai szakellátás; és az első alka-
lommal beutalás alapján igénybe vett – gon-
dozásba vett ellátásokat.

MAGÁNNYUGDÍJ
– Új pénztár csak a felügyelet által kiad-

ott tevékenységi engedély birtokában vehet 
fel tagokat.

Önkéntes pénztárak
– 2007-ben legfeljebb 6% vonható le a 

tagdíjból, illetve a befektetési hozamából a 
likviditási és működési tartalék javára.

– Választható portfolió már 2007-ben is 
A nyugdíjpénztárba
– a munkáltatói hozzájárulás adómentes 

havi felső határa a minimális bér 50%-a, a 
többi pénztárba a minimálbér 20%-a;

– 2007. február 15-től az önsegélyező, 
illetve egészségpénztár hozzájárulhat a viz-
itdíjhoz és a kórházi napidíjhoz;

– az önsegélyező pénztárak csak ún. szo-
ciális kockázat bekövetkezésekor nyújthat-
nak szolgáltatást;

– kizárólag egyéni számláról finanszíro-
zott önsegélyező pénztári szolgáltatások 
egy részének ún. várakozási díja 90 napról 
180 napra nő;

– nem korlátozza várakozási idő: a gyó-
gyszerek, gyógyászati segédeszközök ártá-
mogatása, keresőképtelenség esetén a kieső 
jövedelem pótlása, halál esetén a hátrama-
radottak támogatása, stb.

EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 
(eho)

A tételes egészségügyi hozzájárulás 
az előzetes törvényi döntés ellenére nem 
szűnt meg. Egész havi foglalkoztatás esetén 
1.950,- Ft (naptári naponként 65,- Ft). 

Szabályai nem változtak.
Egyéni százalékos eho:
Mértéke 2007. január 1-től 4%-ról 14%-ra 

emelkedett. 
Meg kell fizetnie az egyénnek is:
– a 2007. adóévre elszámolt osztalék 

után,
– ha a foglalkoztatás által megfizetett 

egészségbiztosítási járulék éves szinten 
nem éri el a 450 ezer forintot,

– vállalkozásból kivont jövedelem,
– árfolyamnyereségből származó jöve-

delem
– ingatlan-bérbeadásából 1 millió forintot 

meghaladó jövedelem.
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Még a januári elnökségi ülésen kerültek napirendre a társadalombiztosítást és a szociális ellátó rendszert 
érintő változások. Mivel ezek a módosítások leginkább csak szakértők számára érthetőek, Soósné Bölczy 
Brigitta a téma szakértője, a január 10-én hatályos jogszabályok alapján állította össze azt az összegző 
és a változások áttekintését segítő anyagot, amelynek első részét múlt havi számunkban közöltünk „Amit 
a változásokról tudni kell” címmel. Most a tájékoztató anyag második részét tesszük közzé.

A VDSZ elnökségének februári ülésén két fontos téma is szerepelt a napirendek között. Az egyik a legtöbb 
cégnél esedékes üzemi tanács választások előkészítési programjának megvitatása, míg a másik – ismerve 
a jelenlegi nem túl kedvező gazdasági környezetet – a VDSZ üdülők térítési díjainak átalakítása volt. 

Nem csak hallgattak, de kérdeztek és vitatkoztak is a résztvevők

ELőADÁS hELYETT FóRUM
Nincs téma, ami most jobban 

érdekelné a munkavállalókat,  
mint az, hogy miből és főleg 
mennyiből élhetnek majd nyug-
díjas éveik alatt. Egyáltalán 
mikor fejezhetik majd be az 
aktív munkát, mennyi lesz a 
járandóságuk, és mit kapnak 
vissza abból, amit évtizedeken át 
befizettek?

A kérdésekre olykor a szak-
emberek sem tudják a pontos 
választ, hiszen a rendeletek vál-
tozása, a módosítások és a nyug-
díjrendszer fokozatos átalakítása 

újabb és újabb kérdéseket vet fel. 
Ezek között segített eligazodni 
dr. Forgó Györgyné, aki február 
16-án volt a VDSZ vendége. A 
munkaügyi és szociális miniszté-
rium szakállamtitkára csaknem 
ötven, különféle cégektől érkező, 
a nyugdíjkérdésekkel gyakor-
latban foglalkozó munkaügyi 
szakemberrel és tisztségviselővel 
találkozott. 

A tárca szekértője nem csak 
a jelenlegi, de a közeljövőben a 
miniszter, illetve a parlament elő 
kerülő módosításokról is szólt. 

Mivel szándékai szerint kötetlen 
beszélgetésre érkezett, szinte 
minden e témakörhöz kapcsolódó 
felvetés, kérdés szóba került. Az 
előadás résztvevői közül többen 
is kérdeztek, sőt vitatkoztak az 
államtitkár asszonnyal, így a 
fórum nem csak egyszerű tájékoz-
tató volt, de egy olyan alkalom, 
ahol a tárca képviselője – olykor 
kritikával fűszerezve – közvetlen 
visszajelzéseket kapott azoktól 
a munkatársaktól, akiknek nap, 
mint nap válaszolniuk kell a dol-
gozók kérdéseire.
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ŐSSZEL ÜZEMi TANácSoK 
és munkavédelmi képviselők választása

A munkahelyek jelentős részében 2007 
őszén jár le az üzemi tanácsok megbízatása, 
és választásokat kell tartani. Több helyen 
összekötötték az üzemi tanács választásokat 
a munkavédelmi képviselők választásával. Ott 
ez is esedékes. A munkavédelmi képviselők 
választásánál figyelembe kell venni azt, hogy 
időközben a munkavédelmi törvény módo-
sítása következtében az ötven főnél többet 
foglalkoztató munkáltatóknál kötelező a 
választás. Ez a tény erősítheti, hogy többen 
úgy döntenek, összevonják a két választást 
praktikussági okokból.

A szakszervezetek szempontjából az 
üzemi tanács választásokon és a munkavé-
delmi választásokon való eredményes sze-
replésnek több jelentősége is van. 

A jelöltek bejuttatása a tanácsokba 
tovább erősítheti a szakszervezeti befolyást 
a részvételi intézményekben (ÜT, ÁPB). 
Ezáltal a szakszervezet az együttműködés 
során többlet információhoz juthat.

 A sikeres szereplés fontosságát a szak-
szervezeti reprezentativitás elérése is indo-
kolja, ami a kollektív szerződéskötési jogo-
sultság záloga.

Az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban az 
egyes szakszervezetek „súlyának” megha-
tározásánál az egyik legjelentősebb tényező 
a választásokon elért támogatottság.

A munkahelyi egészség és biztonság poli-
tika megfelelő szintű alkalmazásában a 
szakszervezetek kulcsszerepet játszanak. 
Akkor tudják a munkavállalók érdekeit 
hathatósan képviselni ezen a területen, ha 
képviselőik jelen vannak, és részt vesznek 
a munkahelyi egészség és biztonság politika 
meghatározásában és az ott elfogadottak 
megvalósításának ellenőrzésében.
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Az MSZOSZ elkötelezett az érdekérvénye-
sítés demokratikus eszközei mellett, mert 
a munkavállalóknak, a nyugdíjasoknak 
stabilitásra, a munkahelyek biztonságára 
van szüksége. Az ország nyugalma elleni 
támadás nem csak erkölcsi, hanem súlyos 
gazdasági károkat is okoz, rontja az egyen-
súlyteremtés esélyeit. Ezért felelőtlennek 
tartjuk mindazokat, akik veszélybe sodor-
ják az országot, azokat, akik a szociális 
elégedetlenség szításával politikai tőkét 
akarnak kovácsolni maguknak. Elutasítjuk 
mindazoknak a csoportoknak a törekvé-
seit, amelyeknek semmi sem drága, bár-
mit hajlandók kockára tenni demokráci-
aellenes céljaik megvalósítása érdekében. 
Felhívással fordulunk minden felelős poli-
tikai erőhöz, tegyenek egyértelmű nyilat-
kozatokat és lépéseket a társadalmi béke 
megerősítése, az ország stabilitásának biz-
tosítása érdekében.

Tisztában vagyunk vele, hogy mélyreható 
reformokra szükség van. Azonban a refor- 
mok ne csak a pénzről, a gazdaságosságról, 
hanem a társadalmi szoldaritásról is szól- 
janak. Az oktatási rendszer átalakítása 
elsősorban a társadalmi hátrányok mér-
séklését segítse és adjon olyan tudást, amely 
a munkaerő-piaci pozíciók javítását segíti. 
Az egészségügy átalakítása a legjobban 
rászorulóknak is biztosítsa a kor színvona-
lának megfelelő ellátást. A nyugdíjreform 

ne veszélyeztesse, hanem biztosítsa a mai 
és a jövőbeni nyugdíjasok tisztességes megél-
hetését. A közszolgálat, a közigazgatás 
átszervezése jól működő, szakszerű, ügy-
félbarát rendszer kialakulásához vezessen.  
Elfogadhatatlan számunkra, ha a reform 
kifejezés csak arra szolgál, hogy elfedje az 
átgondolatlan döntéseket, a megalapozat-
lan rögtönzéseket.

A változások társadalmi elfogadásának 
csak akkor van esélye, ha azok érdekegyez-
tetési folyamatokban formálódnak. Az érde-
mi tárgyalások hiánya, a szociális partne-
rek véleményének figyelmen kívül hagyása 
szükségszerűen vezetett és vezet a jövőben 
is az intézkedések széleskörű elutasítására, 
sztrájkhelyzetekre, demonstrációkra az 
egészségügyben, a villamosenergia-ipar-
ban, a vasutasság körében, az oktatásban, 
a közszolgálatban és más ágazatokban. 
Az MSZOSZ megbízható, a szakszerűséget 
szem előtt tartó, együttműködő szövetség-
ként kíván fellépni a jövőben is a szakszerve- 
zeti tagok, a munkavállalói érdekek védel- 
mében. Alapvetően a tárgyalásos megoldá-
sok hívei vagyunk, de ha nem marad tere 
az érdemi tárgyalásoknak, az értelmes pár-
beszédnek, akkor készek vagyunk határo-
zott fellépésre, a nyomásgyakorlás minden 
törvényes lehetőségének alkalmazására is. 

A munkavállalók hónapról hónapra 
fizetik az egyensúlyteremtés költségeit. 

Elvárjuk a kormánytól, hogy végre vilá-
gosan mondja meg: meddig kell a ter-
heket viselni, és mikortól kapják meg a 
munkavállalók munkájuk valódi értékét. 
Elfogadhatatlannak tartjuk hogy a vál-
lalkozások terheit a tulajdonosok, a munkál-
tatók megpróbálják áthárítani a dolgozókra. 
Fellépünk ennek megakadályozására.

A munkavállalók érdekeinek eredmé-
nyesebb védelme érdekében a szolidari-
táson alapuló szorosabb összefogásra, 
akcióképességünk erősítésére hívunk fel 
minden szakszervezeti tisztségviselőt, vala-
mennyi szervezett dolgozót. Magunk közé 
hívjuk a nem szervezett munkavállalókat és 
nyugdíjasokat is a munkahelyek védelmére, 
a tisztességes megélhetés biztosítására, a 
közös cselekvésre. 

Budapest, 2007. február 16.

Tavaly elkezdték, az idén befejezték
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 2007. február 
16-dikán befejezte VI. kongresszusát, amely valójában november 
24-25-én kezdődött. A szakszervezeti szövetség ezúttal megvá-
lasztotta alelnökét, hernádvölgyi Andreát, de értékelte a belpolitikai 
helyzetet is, amellyel kapcsolatban Nyilatkozatot fogalmazott meg:
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Aktuális

újRA A REACH-RőL
A REACH körüli vita 2001-ben kezdődött, 

amikor az eredeti tervet az Európai Unió 
jövőbeni vegyszerpolitikájával kapcsolatban 
elfogadta. Számos nemzetközi tanácskozás 
(például a johannesburgi világkonferencia) 
eredményéből világossá vált, hogy széleskörű 
egyetértés mutatkozik arra vonatkozóan, 
hogy a vegyszerek biztonságának alapo-
sabb vizsgálatára van szükség az európai 
és általában a nemzetközi piacokon. Ennek 
ellenére, már a kezdet kezdetén elhangzot-
tak olyan vélemények egyes munkáltatók 
részéről, hogy az új törvény életbe léptetése 
azt hozza magával, hogy Európában a vegy-
szerek ára emelkedik, számos anyagot ki 
kell vonni a piacról, munkahelyek elveszté-
sével kell számolni.

Az európai szakszervezetek véleménye az, 
hogy a törvényes változásokat úgy lehet meg-
tervezni, hogy azok védjék a környezetet, a 
lakosság, a felhasználók egészségét; a törvé-
nyes változtatásokhoz lehet és kell igazítani 
a technológiai újításokat, a versenyképesség 
feltételeit. A REACH néven ismertté vált 
szabályozás létre tud hozni egy közös rend-
szert az EU országokban,, amely minima-
lizálja a vegyszerek által okozott veszélyt és 
irányíthatóvá teszi a veszély kezelését és a 
termékek piacra vitelét.

Vitán felül áll, hogy a vegyi anyagok éle-
tünk fontos részét képezik, nélkülözhetetle-
nek mindennapi életünkben, használatuk 
számos előnnyel jár. Sajnálatos módon, 
tudomásul kell venni, hogy a vegyszerek 
jelentős része gondot okoz az egészség és a 
környezet védelme szempontjából. Az sem 
tartható fenn, hogy a korábban alkotott 
európai törvények lehetővé tették számos 
olyan vegyszer piacra vitelét is, amelyről 
nem lehet pontosan tudni, milyen hatást 
gyakorolnak az emberek egészségére és a 
környezetre. A REACH célja az, hogy biz-
tosítsa az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelmét és – ellentétben egyes 
véleményekkel – erősítse az európai vegy-
ipar versenyképességét.

A REACH az európai munkavállalók 
számára jelentős előnyöket biztosít, nem 
csak a vegyipar dolgozóinak, hanem a vegy-
szereket felhasználó ágazatok munkavál-
lalóinak az egészségét is védi. Európában 
minden három szakmai megbetegedésből 
legalább egyet veszélyes vegyszerek okoznak. 
Ezért került kidolgozásra és elfogadásra a 
szabályozás. 

A REACH azt a célt is szolgálja, hogy 
elősegítse a foglalkozási megbetegedésekkel 
szembeni harcot a következő módon: pótolja 
a hiányzó tájékoztatást a szállított vegyszerek 
tulajdonságairól a felhasználás során lehetsé-
ges veszélyekkel kapcsolatban, arra biztassa 
a gyártókat, hogy a legveszélyesebb anyago-
kat váltsák fel kevésbé, vagy egyáltalán nem 
ártalmas anyagokkal.

Kétségtelen tény, hogy a feladat nem je-
lentéktelen, de kérdés, hogy a vegyipar, a 
felhasználó ipar és a fogyasztó közönség 
millióinak érdeke, egészségének védelme, a 
környezetünk nem érdemel-e meg erőfeszíté-
seket, kiadásokat.

A feladat nagyságát és egyben fontosságát 
alátámasztja az a tény, hogy napjainkban 
mintegy 400 millió tonna vegyszert gyár-
tanak a világban, az EU-ban mintegy 100000 
vegyszert forgalmaznak, ebből 30000 termék 
egy tonnánál nagyobb mennyiségben kerül 
piacra. A 25 tagországban a forgalom évi  
5-600 milliárd euró körül van.

A vegyiparban 1,7 millió munkavállaló dol-
gozik az EU területén lévő gyárakban, ennek 
többszöröse azoknak a dolgozóknak a száma, 
akik az európai vegyipart kiszolgálják.

Ez nem minden: az építőipar, a fafeldol-
gozás, az autógyártás, a textilipar, a me-
zőgazdaság a vegyszerek fő felhasználói. 
Ezeknek az ágazatoknak a dolgozóit is 
veszély fenyegeti. Említeni kell a termékek 
fogyasztóit, akiknek a számát nehéz lenne 
meghatározni, de alig lehet olyan európai pol-
gár, aki elkerülheti a vegyszerek valamilyen 
használatát. 

Eddig számtalan vegyszerről tudjuk, hogy 
különböző betegségeket, zavarokat okoznak. 
Európai kutatások úgy ítélik meg, hogy 18 és 
30 százalék között van a vegyszerek által oko-
zott foglalkozási megbetegedések aránya. 

Európai statisztikák adatai szerint a 12 leg-
fejlettebb európai országban, 2001-ben 31945 
elismert foglalkozási megbetegedés fordult 
elő. Ennek 5 százaléka rákos megbetegedés 
volt. A rákos megbetegedések 90 százalékát 
vegyszerek okozták. A bőrbetegségek 88 
százalékát okozták vegyszerek a vizsgált 
időszakban. Egy finn felmérés szerint az 

Európai Unióban a teljes munkaerő negyede 
foglalkozása révén rákkeltő anyagok ha- 
 tásának van kitéve. 

A felsoroltak csak kiemelt részletek 
a rendelkezésre álló megbízható adatok 
tömegéből, amelyek a vegyszerek által oko-
zott károsodásról ismertté váltak.

Nem szorul különösebb magyarázatra, 
hogy az EU eddigi törvényalkotása a vegy-
szerekkel kapcsolatban nem megfelelően 
működött, nem volt alkalmas arra, hogy 
eredményesen védje a munkavállalók és a fo-
gyasztók életét, egészségét. Ezek a törvények 
20 évesek. Azóta vegyszerek tömege jelent 
meg a piacon.  A „régi” és „új” vegyszereket 
nem kellő mértékben vetették alá az emberi 
egészség és a környezet védelmére vonatkozó 
vizsgálatoknak. Ezek után felmerül a kérdés: 
lehet-e egyáltalán érvelni a REACH beveze-
tése és alkalmazása ellen?

Nem szorul tehát bizonyításra, hogy a koráb-
bi törvények hatékonytalansága miatt új tör-
vényre van szükség. A REACH bevezetése egy-
séges biztonsági rendszer alkalmazását jelenti. 

Nem térünk ki a szabályozás tartalmának 
ismertetésére, mert az különböző utakon a 
lap olvasóinak tudomására jutott. Inkább 
azt ismertetjük, hogy az Európai Bizottság 
gazdasági hatástanulmánya mit állapít meg 
a REACH költségeiről és hozamáról.

A hatástanulmány szerint az európai vegy-
ipar közvetlen költségei 11 év alatt 2,3 milliárd 
euróra becsülhetők, a teljes 15 évre a költsé-
gek 2,8 és 5,2 milliárd euróra tehetők. Ezzel 
szemben 50 milliárd euró lehet az a megta-
karítás 30 év alatt, amely az egészségi állapot 
javulásából fakad. A tanulmány szerint évente 
4500 életet lehet megmenteni. Egyes munka-
vállalók cáfolják az Unió kormányának tanul-
mányában szereplő adatokat, és munkahelyek 
megszűnését helyezik kilátásba. Ez utóbbira 
válasz az a hatástanulmány, amelyet a skan-
dináv országok és Finnország miniszterei 
rendeltek meg. Ez a hatástanulmány teljes 
mértékben alátámasztja az Európai Bizottság 
által becsült közvetett és közvetlen költsé-
gek nagyságrendjét. Hozzá kell tenni, hogy 
a fentebb említett 11 évre vonatkozó 2,3 mil-
liárd eurós tétel az európai vegyipar éves for-
galmának (556 milliárd euró 2003-ban) csekély 
hányadát képezi. Ennyit megér a munkavál-
lalók, a lakosság, a környezet biztonsága. 

Gergely Pál
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VEGYiPARi DoLGoZÓ
Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók 

Szakszervezeti Szövetsége • Felelôs kiadó: Paszternák György
Szerkeszti a szerkesztôbizottság • iSSN-0230-2934

Ez a rövid írás az Európai Unió intézményeinek és az európai szak-
szervezetek dokumentumai alapján készült.
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SEGíT ELiGAZoDNi
a paragrafusok labirintusában

A legutóbbi elnökségi ülésen a 
szakszervezeti vezetők megismer-
kedhettek azzal a szakember-
rel, aki mostantól erősíti a VDSZ 
érdekképviseleti munkáját. Őriné dr. 
Gracza Zsuzsa személyében új mun-
kajogász segíti majd az eligazodást 
a Munka Törvénykönyve bekezdései 
között és a paragrafusok útvesztőiben. 
A munkajogász számára – aki 1997-
ben végzett a Szegedi József Attila 

Tudományegyetem jogi karán – nem 
idegen ez a terület, hiszen 1986-tól 
2005-ig, azaz majd’ két évtizeden 
keresztül dolgozott a gumiiparban. 
Mindvégig a Taurusnál – eleinte mint 
jogi előadó, majd jogtanácsos, vagyis 
a szamárlétrát végigjárva – foglalko-
zott munkajoggal. Ezúttal a VDSZ 
kötelékébe tartozó cégek munkavál-
lalóinak próbál segítséget nyújtani 
gondjaik megoldásához.
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Aktuális

MERRE ToVáBB 
SZAKKÉPZÉS?

Eddig abban az illúzióban ringattuk 
magunkat, hogy az oktatási rendszerünk 
hatékonysága, minősége megfelel az 
európai színvonalnak, sőt vannak területek, 
ahol diákjaink kiválóan, színvonalon felül 
teljesítenek. A mostanában megjelenő fel-
mérések eredményei alaposan rácáfolnak 
erre és igen sötét képet festenek közokta-
tásunkról.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a ma-
gyar közoktatás elképesztő erőforrásokat 
emészt fel, ugyanakkor ezeket katasztrófá-
lis hatékonysággal használja fel. Lehet, hogy 
némiképp túlzó ez a megfogalmazás, min- 
denesetre felhívja a figyelmet az elodázhatat-
lan strukturális és tartalmi reformokra. 

Hol tártak fel komoly hiányosságo-
kat a mérések, tanulmányok?

– A magyar tanulók 20-40 %-a nem 
vagy csak kevéssé rendelkezik a minden-
napokban való eligazodáshoz szükséges 
legalapvetőbb képességekkel.

– Matematikai műveltségből átlag alatt, 
természettudományokból átlag körül telje-
sítettek a magyar diákok.

– Az olvasás-szövegértés különösen 
aggasztó adatokat hozott: a diákok közel 
negyede nem érti, amit olvas.

– Igen nagy az iskolák közötti, teljesítmény-
beli különbségek mértéke.

– A szülők iskolai végzettsége és egyéb 
családi körülmények igen erősen befolyá-
solják a tanulók iskolai teljesítményét. 
Vagyis az előző megállapítással együtt: egy 
rossz családi környezetből jövő, alacsony 
színvonalon tanító intézményből kikerülő 
gyereknek igen kicsi az esélye egy sikeres 
életpálya kialakítására.

A tartalmi negatívumok mellett igen 
jelentős érv az átalakításra a gyereklétszám 
csökkenése, amit nem követett arányosan a 
pedagógusok számának alakulása.

A 90-es évek közepén már elindult egy 
intenzív, modernizáló folyamat, amihez 
újabb lendületet adhat az uniós tagságunk, 
hiszen az oktatási, képzési rendszerek 

modernizálása kiemelt uniós cél, s ehhez je- 
 lentős forrásokat is rendeltek.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
2007-2013 között történelmi esélyt biztosít 
Magyarország számára, hogy felzárkózhas-
son a fejlett országokhoz.

Ehhez mintegy 8,7 Mrd  forintnyi fejlesz-
tési forrás prognosztizálható.

Az ÚMFT átfogó célja: a foglalkoztatás 
növelése és a tartós növekedés elősegítése. 

A szakképzés modernizációja, továbbfe-
jlesztésének folytatása létfontosságú a gaz-
daság szempontjából, a fenti cél elérése 
érdekében.

KORMÁNYZATI SZÁNDÉK ÉS AZ 
EZEKET TÁMOGATó pROGRAMOK:

A képzéshez való hozzáférés segí-
tése:

– alkalmazkodó képesség fejlesztése 
képzés és kompetenciafejlesztés révén, egyé-
ni és munkahelyi képzések támogatása.

A képzés és a pályaorientáció intéz-
ményrendszerének fejlesztése:

– korszerű, igazodni képes képzési rend-
szer kialakítása;

– költséghatékony, a gazdaság igényeihez 
igazodó szerkezet intézményi és regionális 
szinten;

– pályaválasztási döntést támogató rend-
szer és szolgáltatási struktúra kialakítása 

A minőségbiztosítás nemzeti rend-
szerének kialakítása:

– a megszerzett tudás elismerésének 
általánossá tétele, függetlenített, a gaz-
daság szereplői (felvevő piac) által is mért 
vizsgáztatás.

Szakmai, munkahelyi tapasztalatszer-
zés támogatása, idegen nyelvi kompe-
tenciák erősítése.

Új tanulási formák elterjesztése:
– képzési formák közti átjárhatóság meg-

teremtése;
– gyakorlati képzés erősítése.

Tanulással kapcsolatos egyéni moti-
vációk erősítése, szemléletformálás:

– a szakképzés presztízsének növelése.

Módosult a szakképzési, a szakképzési 
hozzájárulási, felnőttképzési, foglalkoz-
tatási törvény, megjelentek a végrehajtási 
rendeletek (akkreditáció, felnőttképzési 
támogatás, Nívó-díj rendelet, vizsgaren-
delet stb.), melyek mind a fentebb megfo-
galmazott célok elérését szolgálják és ehhez 
alakították az irányítás intézményrend-
szerét is. Radikálisan átalakult, életszerűvé 
vált az elavult Országos Képzési Jegyzék 
/OKJ – kompetencia alapú, moduláris szak-
képzési szerkezet/. 

A szakképzési intézményhálózat kiala-
kításánál a cél egy felfelé nyitott, gazdasá-
gosan működtethető, korszerű infrastruk-
turális fejlesztés megvalósítása, a térségi 
integrált szakképző központok létrejötte. 
Az iskolarendszerű képzés szerkezete, 
az onnan kibocsátott tanulók száma és 
felkészültsége minél jobban és rugalma-
sabban alkalmazkodjon a gazdaság igé-
nyeihez. A szakképző iskolák és a gazdaság 
kapcsolatának erősítése, a kereslet-kínálat 
egymásra találása elengedhetetlen. 

Remélhetőleg a program végén arról 
lehet beszámolni, hogy a fentebb vázolt 
célok valóban maradéktalanul megvalósul-
tak, és a sokat emlegetett „ír csoda” után 
a „magyar csoda” lesz a következő időszak 
hivatkozási alapja.

A vegyipari szakképzés egyik konkrét 
lépése: Budapesten összevonják a Petrik 
Lajos és az Irinyi János Szakközépiskolát 
– a Petriket fejlesztik tovább. Mindkét 
intézmény igazgatója nagyon bizakodóan 
nyilatkozott, remélve egy hatékonyabb, 
színvonalasabb, a gazdaság igényeinek még 
jobban megfelelő közép- és felsőfokú szak-
képzés elérésében.

És hogy általában hogyan alakul a szak-
képzés, az egész oktatási rendszerünk?  
Bizakodunk. Erre a bizakodásra a konfe-
rencián résztvevő szakképzési szakemberek, 
gazdasági szereplők, kormányzati szervek 
véleménye, hozzáállása is alapot ad.

Baloghné Pataki Irén 
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„Munkakultúra – szakképzési modellek” címmel rendezték haj-
dúszoboszlón a 16. Országos Konferenciát az átalakuló szakkép-
zésről. Ennek összegzése olvasható az alábbiakban. 

Elfogadható, az idei átlaghoz képest egé-
szen jó. Így jellemezte Margittai Péter, az 
OGYDVSZ titkára azt a bérmegállapodást, 
amelyet nemrégiben szentesítettek aláírá-
sukkal a GlaxoSmithKline Biologicals Kft. 
és a szakszervezet vezetői. Az Oltóanyag-
termelő és Gyógyszergyártó Dolgozók 
Vegyész Szakszervezete abban állapodott 
meg a munkáltatóval, hogy a 2007 évi 
bérkompenzációt két lépcsőben vezetik be.

Január 1-től hatályos az az átlagosan 
6 százalékos alapbéremelés, amely két 
részből tevődik össze. Minden dolgozó 
részesül a 4,5 százalékos alapbéremelésből, 
amelyre a teljesítményértékelés alapján 
– 1- 3 értékelés – további 1,5 százalék jár, 
míg azok, akinek munkáját a legjobban 
– 4-es értékeléssel – ismerek el, további 4,5 
százalékos béremelésben részesülhetnek. A 
második lépcsőben, július 1-től a GSK dol-
gozóinak további átlagosan 2,5 százalékkal 
emelkedik a bére.

A kollektív szerződésbe azonban az 
alapbérek módosításán kívül az egyéb jut-
tatások is belekerülnek, amelyeknek rend-
szere megváltozott. Összevonták a Szociális 
Tervet és az Önkéntes Egészségbiztosítási 
hozzájárulás összegét, valamint bevezetik a 
cafeteria, a választható béren kívüli juttatá-
sok rendszerét, amelynek összege ez évben 
fejenként évi 300 ezer forint. Ez az előző 
évihez képest 13,3 százalékos emelkedést 
jelent. A cafeteriában választható juttatások 
elemeit március végéig határozzák meg.

Ezen kívül segélyezésre, lakáshitelekre, 
oktatásra és sportra 4 és félmillió forint 
áll majd a szakszervezet rendelkezésére. 
Egyről 3 és fél százalékra emelkedik az 
önkéntes nyugdíjpénztár munkáltató által 
átvállalt díja. Emelkedik az „E” kategóriás 
munkavállalók bónusz juttatása, míg a „D” 
kategóriások esetében a bónuszt a GSK 
csoport általános vállalati szabályzatának 
alapján határozzák meg.

Elégedettek lehetnek 
a GSK dolgozói BRIT VENDÉg 

A GSK-NÁL
Nyugat-Európában is egyre nagyobb 

figyelmet szentelnek az Európai Unió 
utóbbi években csatlakozott tagjaira. 
Vannak olyan szakemberek, akik tudo-
mányos munkájuk során ismerkednek 
meg az átalakulóban lévő országok gaz-
dasági viszonyaival, és főleg az érdek-
képviseletek munkájával. Hasonló célból 
volt a VDSZ vendége Marie Bailey, aki a 
Magyarországon működő angol vállatok-
nál tanulmányozza az érdekképviseletek 
működését. Az angol hölgy nagydoktori 
értekezését írja arról, hogy  az angol érde-
keltségű cégeknél az érdekképviseletek 
tagjai hogyan integrálódnak az Európai 
Üzemi Tanácsokba. Marie Bailey elsősor-
ban a GlaxoSmithKline Biologicals Kft-nél 
tájékozódott, hiszen ennek a cégnek már 
2005 óta van európai üzemi tanács tagja.  
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TŐLÜK FÜGG A SENioR KLUB JÖVŐJE

Szükség van az öregekre

Az első megbeszélésen – amelyen 
Paszternák György, a VDSZ elnöke tartott 
tájékoztatót és fogadta az észrevételeket 
– tizenöten vettünk részt. A találkozón 
kiderült, hogy indokolt volt a kezdeményezés. 
Az eszmecserén olyan felvetések hangzot-
tak el, amelyek hasznosítása javíthatná az 
érdekképviseleti tevékenységet.

A szakszervezetek műhelymunkájának 
erősítését, az előkészítések társadalma-
sítását többen hiányolták. Felvetették a 
médiákban való megjelenés ritkaságát, 
az érdekképviseletek hatékonyságának 
erősítését. Sokak véleménye szerint az 
utcákon, köztereken ma a szakszerveze-

teknek kellene tüntetni, de félő, hogy az 
ilyen demonstrációk egybefolynának a poli-
tikai célzatú megmozdulásokkal. A mozga-
lom nem tud igazán élni a nyomásgyakorlás 
eszközeivel.

Több kifogás érte az Országos Ér-
dekegyeztető Tanács munkáját. Ebben a 
nyugdíjas érdekvédelmi tevékenység nem 
jelenik meg. Nincs valódi fóruma a nyugdí-
jasoknak. Fontosnak tartották a résztvevők, 
hogy az egyszerű emberek is adják az arcu-
kat véleményükhöz, mert egyébként nincs 
hitelesség. Felvetődött a kérdés, hogy milyen 
formában működjön a klub. Jelenlegi elkép-
zeléseink szerint évente minimum két alka-

lommal kellene eszmecserét tartani, ame-
lyet egyéb programokkal lehetne színeseb-
bé tenni. A legközelebbi találkozó várhatóan 
ősszel lesz, amikor konkrét, meghatározott 
témával kellene foglalkozni.

Jó volt találkozni a régi kollégákkal. 
Elmondásuk szerint örültek, hogy a VDSZ 
vezetése és a nyugdíjas tagozat számon tart-
ja azokat, akik a vegyész szakszervezetben 
eddigi munkájukkal letették névjegyüket. 
Már többen megkerestek, hogy részt ven-
nének a Senior Klub tevékenységében. Úgy 
látjuk, hogy ez a létszám tovább fog nőni.

A megszólítás már önmagában is nagy 
jelentőséggel bírt. A magára hagyott embe-
rek megkeserednek és elfásulnak. Az emberi 
kapcsolatok ezt a feszültséget kívánják olda-
ni. A volt titkár kollégák a kezdeményezésre 
fogadókészséget mutattak. Tőlük függ, hogy 
milyen lesz ennek a klubnak a jövője, haszna.

 Bauer István
VDSZ Nyugdíjas Tagozat vezetője

Mint ahogy az előző számban hírt adtunk róla, 2007. január 30-án 
megalakult a VDSZ Senior Klubja, amely elsősorban azokat a régi , 
nyugdíjas titkárokat kívánja összefogni, akik a mozgalomból kikerül-
tek. A klub életre hívásával az évtizedek alatt felhalmozódott tudá-
suk és tapasztalatuk hasznosítását céloztuk meg.

Az időjárás kegyeibe fogadta a 32. 
Galambos Márton Emléktúra résztvevőit. 
A mogyoródi HÉV állomástól 107-en vágtak 
neki a könnyűnek hirdetett gyalogtúrának. 
Indulás előtt a HÉV-vel érkezők izgatot-
tan keresték a Chinoin-ból várt túratársa-
kat, akik már a HÉV állomáson voltak, de 
„takarásban”! Ez a kis „incidens” mindjárt 
megalapozta a résztvevők hangulatát.

Élre is állt nyomban az elmúlt évek során  
már megszokott túravezető sporttársunk, a 
Richter Gedeon Rt. természetjáróinak kép-
viselője, akinél ugyan nagyon hiányoltuk 
irányt-mutató elmaradhatatlan széles kari-
májú kalapját. Első úti cél a 150 méterrel 
magasabban levő kilátó volt. A gyermekek 
persze rögtön fel is mentek a kilátó tornyá-

ba túravezetőnk kíséretében, aki „müez-
zin”-ként hivatalosan is üdvözölte a túra 
résztvevőit, majd ismét a földre szállva, fel-
hívta a résztvevők figyelmét, hogy meredek 
lejtőn kell lefelé haladnunk Mogyoródra. 
Alighogy elindult, mindjárt el is esett, így 
személyesen bizonyította, hogy a meredek 
lejtőre vonatkozó figyelmeztetése nem volt 
indokolatlan. Esetéből tanultak a résztve-
vők, így minden baj nélkül sikerült leeresz-
kednünk. Mogyoród pincesorán kellemes 
meglepetésben volt részünk, hiszen minden 
résztvevő pótolhatta eddig elveszített ener-
giáit. Forró virslivel, mustárral fogadtak 
bennünket az EVM túrázói képviseletében 
Gálos Bandi és aktívái, majd egy kellemes 
borkóstolóval tovább növelhettük vállalkozó 

kedvünket és javíthattuk hangulatunkat. A 
kellemes szünet és rövid pihenő után indul-
tunk tovább, majd rövidesen egy keresztút-
hoz érve választhattunk: rövidebb útvonal 
Szilasligetre, vagy hosszabb Csömörre.

Néhányan – így jómagam is – a rövidebb 
túra mellett döntöttek, de így is meglehe-
tősen fáradtan, viszont jól kiszellőztetett 
tüdővel érkeztünk haza. Bárhogyan is dön-
töttünk a keresztútnál, abban mindenki 
egyetértett, hogy mint eddig minden évben, 
pontosan harmincegy alkalommal, most is 
mindannyian kellemes emlékként fogjuk 
számon tartani a 32. Galambos Márton 
Emléktúrán történteket is.  

Szabó Béla, VDSZ Sportfelelős

Nagyszerű volt, mint mindig

Várhatóan legalább ötszáz, felerészt maga-
san képzett vegyipari szakembert foglalkoz-
tatnak majd Balatonfűzfőn. A hír annál is 
érdekesebb, mert néhány hónapja e Balaton 
parti település neve éppen egy nagymúltú, 
patinás üzem megszűnésével kapcsolatban 
szerepelt a hírekben. Most azonban 80 mil-
liárd forintos beruházással tejsavüzem léte-
sítését tervezi Balatonfűzfőn a Nitrokémia 
Zrt. és az észtországi NordBioChem Llc. 
A technológiai, vegyipari kutatásokról és a 
beruházás megvalósításáról február végén 
írt alá megállapodást a két cég vezérigazga-
tója Balatonfűzfőn. 

Az észt partner az Európai Uniótól 900 
ezer euró támogatást nyert el a tejsavból 

előállítható környezetbarát termékek kuta-
tására, a technológia fejlesztésére, illetve 
egy Magyarországon felépítendő tejsavgyár 
létesítésére. Az ehhez szükséges búza ugyan-
is Magyarországon megfelelő mennyiségben 
áll rendelkezésre.

Az idén az előzetes környezetvédelmi 
hatástanulmányt készítik el, majd felmérik a 
lehetséges piacot, illetve kiválasztják a meg-
felelő technológiát. 

Bakonyi Árpád vezérigazgató a sajtónak 
elmondta, hogy a majdani tejsavgyár és biofi-
nomító tízhektárnyi területen épül fel várha-
tóan 2012-re, de az alapkő letétele már 2009-
ben várható.

A gyár vállalkozói tőkéből és uniós támo-

gatásból létesül, ahol 450-500 dolgozót foglal-
koztatnak majd, főleg magasan kvalifikált, 
diplomás vegyipari szakembereket.

A gyárban a tervek szerint évente 200 
ezer tonnányi búzát dolgoznak majd fel a 
tejsav, politejsav előállításához, amelyből 
majd a petrolkémiai termékekhez hasonló,  
vagy azoknál jobb minőségű, környezetbarát 
élelmiszer- és  gyógyszeripari alapanyagokat, 
csomagolóanyagokat, oldószereket,  étkezési 
búzacsíra-olajat és más termékeket állítanak 
elő.  A gyár éves kapacitásával 10 millió hor-
dónyi nyersolajat lehet majd kiváltani, de az 
összes poliészter alapanyagú élelmiszer-cso-
magoló anyagot le lehet majd váltani környe-
zetbarát termékre.

A legutóbbi összesítés szerint 2005 ősze és 2007 február 1-je 
között 44 ezer Start kártyát váltottak ki a fiatalok, közülük 14 ezer 
volt a felsőfokú végzettségű – tette közzé nemrégiben a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium.

Eddig 46 ezer kártyát igényeltek, míg 1600 kártya érvényessége 
időközben lejárt. A kártyák érvényessége két évre szól, figyelembe 
véve azt is, hogy a munkavállaló 25 évnél, felsőfokú végzettségű 
esetében 30 évnél fiatalabb legyen. A kedvezményt ugyanis csak ez 
a korosztály veheti igénybe. A kártyát tehát – tanácsolják a tárca 
szakemberei – akkor érdemes kiváltani, ha már adódik valamilyen 
munkalehetőség.

A fiatal munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók a kedvez-
ményre jogosító kártya érvényességi idejének első évében a bruttó 
munkabér szerinti 15, a második évében 25 százalékos mértékkel 
teljesíthetik a társadalombiztosítási és a munkáltatói járulékot, 
mentesülnek a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetése alól.

A kártyát az adóhatóság állítja ki. Ezen az adóazonosító jel, a 
pályakezdő neve, személyes adatai, a kiállítás és az érvényesség 
ideje szerepel. A kedvezményt a minimálbér másfélszereséig, felső-
fokú végzettségűeknél annak kétszereséig érvényesíthetik a mun-
káltatók. A kedvezmény egymást követően több munkáltatónál is 
igénybe vehető.

EDDIg 44 EZREN „STARToLTAK” 

Munka után

 Szezon Dátum Szállás fő/nap Étkezés fő/nap 
    Balatonföldvár, Balatonszemes
 VDSZ tag VDSZ körébe  tartozó vállalat  Félpanzió Teljespanzió 
  munkavállalója
  Alapágy Pótágy Alapágy Pótágy VDSZ Vállalat VDSZ Vállalat
 Előszezon 01.01 – 06.15. 1 800 Ft 1 400 Ft 2 600 Ft 2 000 Ft  2 300 Ft   2 800 Ft   2 750 Ft   3 400 Ft 
 Utószezon 09.01 – 12.31. 1 800 Ft 1 400 Ft 2 600 Ft 2 000 Ft  2 300 Ft   2 800 Ft   2 750 Ft   3 400 Ft 
 Főszezon 06.16 – 08.31. 2 100 Ft 1 800 Ft 3 000 Ft 2 400 Ft  2 300 Ft   2 800 Ft   2 750 Ft   3 400 Ft 

 Miskolc-
 elő-,  

1 450 Ft 1 100 Ft 2 200 Ft 1 650 Ft 
 tapolca

 utószezon
 főszezon 1 800 Ft 1 450 Ft 2 650 Ft 2 100 Ft    

A fenti árak az ÁFÁ-t (20%) tartalmazzák. A gyermekadag az étkezési díj 65 %-a. A balatonvilágosi üdülő étkezési díját a szolgáltatóval kötött szerződés után közöljük.
Egyéb szervezetek rendezvényeinek térítési díja (csak elő- és utószezonban): Szállás: 3 300 Ft+20% ÁFA; Étkezés: 3 500 Ft+20% ÁFA
Üdüléssel kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást ad:  Baloghné pataki Irén. Tel: 06-1-4612-441; 06-1-4612-400

Éledőben Balatonfűzfő

Bár az elnökségi ülésen többen kevésnek ítélték a tarifák tíz szá-
zalékos növelését, a testület mégis e mérsékeltebb emelés mellett 
döntött, hiszen a nyaralás feltételeinek biztosítása olyan szolgál-
tatása a szakszervezetnek, amelyről nem mondhat le. Ugyankkor 

többen szót emeltek amellett, hogy a kedvezményeket továbbra is 
kizárólag a VDSZ tagok és családtagjaik vehessék igénybe, mert 
legalább az üdültetés legyen mentes a "potyautasoktól". A VDSZ 
üdülőinek árai az idén a következő képpen alakulnak:

Mérsékelt áremelés az üdülőkben

Idegenforgalmi adó: 
Balatonföldvár: 330 Ft; Balatonszemes: 300 Ft
Balatonvilágos: 300 Ft; Miskolctapolca: 340 Ft


