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Az ILO vizsgálódik

Nemzetközi segítséget kérnek a 
magyar szakszervezetek az új mun-
ka törvénykönyve mielőbbi módo-
sításához. A szabályozás visszás-
ságairól, a magyar munkavállalók 
kiszolgáltatottságáról és a hazai ér-
dekegyeztetés totális szétveréséről 
tájékoztatták az ENSZ Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezetének (ILO) fő-
igazgatóját. 

 (6. oldal)

Mentőöv a Mal-nak

Az utolsó pillanatig úgy tűnt, leáll a 
termelés a Mal Zrt.-nél, mert áram 
nélkül marad, mivel tavaly decem-
ber 31-én megszűnt az E.On Hungá-
ria Zrt.-vel kötött villamos energia 
szolgáltatási szerződése. Az állam 
kirántotta a bajból a céget. 

 (17. oldal)

Mikor, mennyi jár?

Sokan kérdezik a VDSZ munkajo-
gászától, hogyan befolyásolja az új 
munka törvénykönyve a szabadság 
kiadásával kapcsolatos rendet. A 
július elseje óta hatályos új Mt. sza-
badságra vonatkozó tétele január 
elsején lépett életbe, az alábbiak-
ban az ide vonatkozó változásokat 
közöljük. 

 (19. oldal)

A TAR TA LOM BÓL

A bányásznyugdíjak módosítása miatt demonstrált a Bánya-, Energia- és Ipa-
ri Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) január végén Budapesten és több vidéki 
nagyvárosban. Azért vonultak utcára, mert a szaktárca megígérte ugyan, 
de mostanáig nem orvosolta a szakmában dolgozók nyugdíjba vonulásával 
kapcsolatos sérelmeit: a külfejtésnél dolgozóktól tavaly megvonta a kormány 
a 30 év munkaviszony után járó bányásznyugdíjat. A demonstrálók sérel-
mezték a kedvező nyugdíjátlag-számítás megszüntetését is. A bányászok 
harmadik követelése, hogy a III. csoportos rokkantsági nyugdíjasok kapják 
vissza eredeti, 120 és 130 ezer forint közötti járandóságukat. A tüntetésen 
a VDSZ több képviselője is részt vett.

10. oldal

VDSZ: visszakapta régi rangját
Generációváltással kaphat új lendületet a 20 évvel ezelőtt alapított Autonóm 
Szakszervezetek Szövetsége. A tagság december 17-én, 12 év után új elnököt 
és elnökséget választott. A konföderáció elnöke Székely Tamás, a vegyipari szak-
szervezet (VDSZ) vezetője lett, aki demokráciát, átláthatóbb működést, jobb 
kommunikációt, de mindenekelőtt az eddiginél nagyobb szakmai munkát ígér.

2. oldal

NyugDíjAt 
a föld alól is!

Előfizetői számlaszám: VDSZ 11706016-20105626

a          februári 
számából

A        szerkesztősége 
jutalékért dolgozó 

üzletkötőket keres.  
Jelentkezni: 

Német H. Erzsébet főszerkesztőnél 
06 (30) 274-8722-es telefonszámon lehet. 

  Ne sajNáld!

A parlamenti pártok segítségére sietnek a szakszervezetek. 
Legalábbis az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 
ezt teszi annyiban, hogy a politikusok igényei szerint 
testreszabottan összeállítja azokat a munka világával 
kapcsolatos döntéseket, amelyekről a gyakorlatban kiderült, 
elhibázta a kormány. 

  a hallgatók folytatják
Több nagyvárosban folytatódnak a hallgatói megmozdulások, 
országos tüntetéseket, egyetemfoglaló akciókat szerveznek, 
szabadegyetemek, helyi sejtek szerveződnek. Az újabb 
megmozdulások a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
fórumával, illetve a Hallgatói Hálózat szabadegyetemével, 
Pécsett pedig a hallgatók akciójával kezdődnek.

  ki, kicsoda?

  a szakszervezetek

súgNak

Szakszervezeti Ki, kicsoda rovatunkban bemutatjuk  
a nagyobb szervezetek, konföderációk vezetőit.  
A portrésorozatban nem a vezetők munkáját, hanem  
az életüket, a mozgalomhoz vezető útjukat mutatjuk be.   

Ez az év „borzasztóan” nehéz lesz az adóhatóságnak, a 
NAV azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
költségvetési bevételek teljesüljenek – hangzott el a hatóság 
sajtótájékoztatóján. Azonban, mielőtt még bárki is elkezdené 
kizárólag a hatóságot sajnálni ezért, érdemes megemlíteni, 
hogy idén a korábbinál többen, többféle módon fognak adózni.

6 HÁTTÉR, INTERJÚ  

Nemzeti Gazdasági és Tár-
sadalmi Tanács – így hív-
ják az érdekegyeztetés új 

fórumát, amely az Országos Ér-
dekegyeztető Tanács helyébe lé-
pett A szaktárca indoklása szerint 
az OÉT, a Gazdasági és Szociális 
Tanács, valamint a Gazdasági 
Érdekegyeztető Fórum egymás-
sal párhuzamosan sok témában 
egymást átfedve működtek, ezért 
hívták életre az NGTT-t.

A Grósz-kormány határozata 
indította útjára 1988 decemberé-
ben az OÉT-t, amely egy évvel 
később, 1989. december 5-én, a 
Németh Miklós vezette kormány 
idején alakult meg. Az OÉT 23 
éven át a kormány, a szakszerve-
zeti konföderációk és a munkál-
tatók országos szintű érdekkép-
viseleteinek fóruma volt, célja a 
munkavállalók, a munkáltatók 
és a kormány érdekeinek, törek-
véseinek feltárása, egyeztetése, 

megállapodások létrehozása, or-
szágos konfliktusok megelőzése, 
rendezése, információcsere, ja-
vaslatok, alternatívák vizsgálata. 
Tevékenysége kiterjedt a gazda-
ságot, a foglalkoztatást és a jöve-
delmeket befolyásoló, az adó- és 
járulékfizetéssel, valamint a költ-
ségvetéssel összefüggő témákra, 
jogszabály-tervezetekre is. Igaz, 
működését az Országgyűlés csak 
2009. június 22-én szabályozta 
törvényben, amit a parlament 
293 „igen” szavazattal fogadott 
el, tehát a Fidesz támogatásával 
is. Az OÉT-törvény objektív krité-
riumokat határozott meg, ame-
lyek alapján az érdekképviselet az 
OÉT tagja lett.

Az OÉT gyakorlati munkája 
egyébként elsősorban a kormány 
által előterjesztett, a munka vi-
lágát érintő törvényjavaslatok 
megvitatására terjedt ki, vagyis 
alapvetően operatív fórum volt. 

Hosszas viták, kemény alkuk 
eredményeként itt született meg-
állapodás évente a minimálbérről 
és az országos bérajánlásról is. Az 
kétségtelen ugyanakkor, hogy az 
OÉT-nek nem volt vétójoga, nem 
volt módja a kormányzati intézke-
dések megakadályozására.

Az érdekegyeztetés „átalakí-
tása” egyébként nem váratlan 
lépés volt, hiszen Orbán Viktor 
miniszterelnök röviddel az új, 
Fidesz-KDNP-kormány megala-
kulása után közölte: a kormány 
nem tekinti kőbe vésettnek az ér-
dekegyeztetés akkori formáját. Az 
érintettek, vagyis a munkaadók 
és a munkavállalók érdekkép-
viseleteik sokszor és sok helyen 
hangoztatták, hogy a partnerek 
nélkül nemcsak törvénytelen, de 
sokkal nehezebb is a törvényalko-
tó munka, az intézkedések elfo-
gadtatása, hiába. 

(K. J. E.)
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A GRÓSZ-KORMÁNY LÉTREHOZTA, AZ ORBÁN-KABINET ELTÖRÖLTE   

Az érdekegyeztetés 
átalakítása várható volt

V É L E M É N Y
„A kormány csak az erő nyelvén ért”

Miért volt fontos 23 évvel ezelőtt az OÉT megalakítása?

Milyen hatással lesz a munka világára 
az OÉT megszüntetése?

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács pótolhatja-e az OÉT-t, s ha nem, akkor 
ez milyen problémákat jelent a munkavállalók számára?

Milyen szerepük marad az országos konföderációknak akkor, ha a kormány egyol-
dalúan dönt például a következő évi minimálbérről, illetve a béremelési ajánlásról?

Ön, mint a munkaügyi konfliktusok esetén leggyakrabban felkért közvetítő hogy 
látja, az új sztrájktörvény alapján lehet ma Magyarországon törvényesen munka-
beszüntetést tartani?

Az egyre szaporodó, folyamatos tüntetések megakadályozzák a kormány munka-
vállaló ellenes intézkedéseit?

Volt-e létjogosultsága, illetve értelme a szakszervezeti akcióegység megalakítá-
sának?

Megakadályozható a szakszervezetek működésének ellehetetlenítése?

Hogy tudnának megfelelni a szakszervezetek a ma előttük álló kihívásoknak?

KUN J. ERZSÉBET

Milyen hatással lesz a munka világára 

„Levelező tagozatos népi konzultáció…”

A



2

Választás

Székelyt Tamás váltotta Borsik 
Jánost az Autonóm Szakszervezetek 
Szövetsége (ASZSZ) élén. A vegyipari 
szakszervezet (VDSZ) elnöke decem-
ber 17-én, a szervezet tisztújító kong-
resszusán kapott bizalmat a küldöttek-
től. A konföderáció új vezetője a programjában 
kiemelte a szakszervezeti mozgalom megújulá-
sának a fontosságát, hiszen – mondta – tíz éve 
mást sem hallani a hat konföderációs elnöktől, 
mint azt, hogy egységes, erős érdekvédelmet 
kell létrehozni. A gondolatot azonban többnyi-
re azért nem követte még tett, mert az emlí-
tett vezérek némelyike görcsösen ragaszkodik 
a székéhez, s nem veszi észre, sőt szándékosan 
figyelmen kívül hagyja, hogy az idő nemcsak 
fölötte járt el, hanem a teljes hazai érdekvédel-
mi struktúra fölött – véli az elnök.

Változtatni kell a bebetonozott rendszeren, 
fel kell rázni az embereket, meg kell értetni 
mindenkivel, hogy akkor van erős érdekérvé-
nyesítő szervezet, ha sokan mögé állnak. Ah-
hoz viszont, hogy ezt megértsék azok, akiket 
érint, a szakszervezeteknek hitelesnek, lendü-
letesnek, harcosnak, fiatalosnak és szakmai-
lag támadhatatlannak kell lenniük. Székely 
elképzelése szerint egy olyan átfogó szervezet-
nek – konföderációnak –, mint az ASZSZ el-
sősorban diplomáciai, tárgyalásos módszerek-
kel, szövetségesekkel összefogva kell a tagjaik 
érdekeit képviselnie, ám a harcos, határozott 
nyomásgyakorlástól sem szabad visszariadni. 

Ehhez viszont kellő szakmai felkészültség, 
csapatmunka, korszerű, a mai kihívásoknak 
megfelelő módszerek is kellenek. Az autonó-
mok új elnöksége erre készül.

A magamutogatások ideje lejárt – szögezi le 
az elnök –, kifulladt programokkal nem lehet 
összetartani még egy gyenge szakszervezetet 
sem, erőset felépíteni pedig teljesen esélytelen. 
A kamerák elé nemcsak akkor kell odaállni, 
amikor úgy gondoljuk, jól mutatunk a kép-
ernyőn, hanem akkor is, amikor bokáig ér a 
vörösiszap, belep a gumigyár pora, amelynek 
éppen áldozatul esett egy fiatal élet, vagy ak-
kor, amikor nem törődve a hatalom haragjá-
val harcos petícióban követeljük a döntéshozók 
figyelmét – érvelt Székely. 

Az autonómok új elnöke azonban kiemelke-
dően fontosnak tartja a tisztességet, a szerve-
zeti gazdálkodás átláthatóságát és azt, hogy a 
szakszervezet nevét egyetlen politikai párttal 
se lehessen összekötni. Székely úgy véli, az 
érdekvédelemnek mindig középen, némileg 
ellenzékben, de tárgyalásra készen kell állnia, 
ha az éppen regnáló rendszerben is meg akar-
ja védeni a dolgozói jogokat.

Az új elnök munkáját négy társelnök segí-
ti: Székely Sándor (Teherfuvarozók Európai 
Szakszervezete), dr. Várnai Zsuzsa (Vendéglá-
tó és Idegenforgalmi Szakszervezet), Baranyai 
Zoltán (Közúti Közlekedési Szakszervezet), 
Gulyás Attila (Városi Tömegközlekedési Dolgo-
zók Szakszervezeti Szövetsége).

VDSZ: visszakapta régi rangját

Új elnökség az autonómoknál
Generációváltással kaphat új lendületet a 20 évvel ezelőtt alapított Autonóm Szak-
szervezetek Szövetsége. A tagság december 17-én, 12 év után új elnököt és elnök-
séget választott. A konföderáció elnöke Székely Tamás, a vegyipari szakszervezet 
(VDSZ) vezetője lett, aki demokráciát, átláthatóbb működést, jobb kommunikációt, 
de mindenekelőtt az eddiginél nagyobb szakmai munkát ígér. 

Budapesti polgári családba született, 
nem éppen megszokott élete innen indult 
1970 szeptemberében a szakszervezeti 
karrier felé. Édesapja az akkori Autóker 
főosztályvezetője, édesanyja a fővárosi VI. 
kerületi tanács tisztviselője volt, a nagy-
szülők pedig különböző nagyvállalatoknál 
töltöttek be vezető tisztségeket. Életében 
meghatározó lett Terézváros: a 12 évfo-
lyamos Szinyei Merse Pál Gimnázium-
ban érettségizett, itt elsőként indult olyan 
speciális nyelvi tagozat, ahol emelt szin-
ten tanulták a németet. Villamosmérnöki 
alapdiplomáját a Kandó Kálmán Főisko-
lán szerezte, innen sodorta az élet egészen 
fiatalon a szakszervezeti mozgalomba. 
A vegyészszakszervezet korábbi vezetői, 
Főcze Lajos és Paszternák György ugyan-
is időben látták: fontos az utánpótlás, így 
csábították a friss diplomás mérnököt 
is, hogy magas fokú német nyelvtudását 
és műszaki-informatikai képzettségét is 
hasznosítsa. Időközben kiderült, hogy a 
fiatalember nemcsak ambiciózus, de ko-
moly vezetői tehetsége is van, így először 
a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének 
ifjúsági tagozatát vezette, Főcze Lajos 
nyugdíjba vonulása után pedig az elnök-
ké avanzsált Paszternák György mellett 
alelnökként dolgozott. 2009-ben a ver-
senyszféra egyik legnagyobb ágazati szak-
szervezetének első emberévé választották. 
A szakszervezeti mozgalom megújítását 
évek óta sürgető 42 éves érdekvédőt a 
kongresszusi küldöttek december 17-én az 
Autonóm Szakszervezetek Szövetségének 
elnöki székébe szavazták. Az aktivitásáról, 
harcosságáról közismert vezető a küzdést 
a sportban is megtanulhatta, ugyanis ver-
senyszerűen vívott. Ma kevés szabadidejét 
is folyamatos mozgásban tölti, házuk nagy 
kertjét maga tartja rendben, feleségével és 
lányaival óriási városnézők, hol országha-
táron belül, hol azon kívül kutatják a lát-
nivalókat. Szíve csücske azonban a búvár-
kodás, amit annyira fontosnak tart, hogy 
már búvárvizsgát is tett.

–  Kevés fiatal álma a szakszervezeti 
karrier, honnan jött az indíttatás?

– Messze voltam én is a szakszervezet-
től, de szerencsémre, diplomámnak és 
német nyelvtudásomnak köszönhetően 
állásajánlatot kaptam a vegyészszakszer-
vezettől. Utólag bebizonyosodott, hogy jól 
döntöttem, amikor elfogadtam. Ugyanis 
abban az évben 48-an végeztünk a főis-
kolán, de csak hárman találtunk állást a 

szakmában. Azzal a feladattal bíztak meg, 
hogy alakítsam ki a VDSZ informatikai 
rendszerét. Ez a lehetőség meghatároz-
ta a későbbi életemet. Munkába lépésem 
második hetében máris ösztöndíjas lehet-
tem Németországban, az ottani szakszer-
vezeti szövetség és Észak-Rajna-Vestfália 
kormánya által működtetett dortmundi 
szociális akadémiára. Vendéghallgató let-
tem, majd a vizsga után Wuppertalban 
szakmai gyakorlaton voltam, egyebek 
mellett vegyipari cégeknél ismerkedhet-
tem a szakszervezeti munka alapjaival, 
az érdekvédelemhez elengedhetetlen tud-
nivalókkal. Ez a muníció a mai napig 
hasznos a munkámhoz. De a tudáson 
kívül rengeteg barátot is szereztem, akik 
szintén a szakszervezetben dolgoznak, és 
akikkel ma is tartom a kapcsolatot.

–  Az itthoni szakszervezeti vezetés 
értékelte a kint szerzett tudását?

– A VDSZ nemzetközi munkájába is 
bekapcsolódtam, szak- és háttéranyago-
kat, levelezéseket fordítottam. De csak 
egy évig. Akkor ugyanis, 25 évesen be-
hívtak katonának. A budapesti határőr 
igazgatósághoz kerültem, 18 éves gye-
rekek közé. Én voltam a csapatban az 
egyetlen diplomás, akit egyszerre több 
feladathoz szerettek volna beosztani. 
Időközben azonban a határőrség akkori 
szervezési igazgatója, Bakondy György 
támogatásával megalakult a sorállomá-
nyúak érdekvédelmi testülete, amelynek 
vezetőjévé választottak a sorkatonák. 
Nagyon jól éreztem magam abban a kö-
zegben. Felelősségteljes munkát kellett vé-
geznünk, hiszen kitört a délszláv háború, 
a határőrségnél különösen éles volt a hely-
zet. Nagy volt a felelősség, hogy semmi-
lyen információ ne áramoljon ki. Ennek 
a problémának a megoldásához kellett 
egy csapat, amely bizonyította, a bajban 
összezárnak az emberek. Ez is abban 
erősített meg, hogy fontos az érdekkép-
viselet. Mindeközben pedig a parlament 
tárgyalta a sorállományú szolgálatról szó-
ló törvényt, amelybe érdekképviseletünk 

javaslata is bekerült. Elnökként egyébként 
kétszer is jártam hivatalosan külföldön, 
Svédországban, illetve Németországban. 
Ez szinte példátlan volt egy akkori sorka-
tona életében. Az itt eltöltött idő már csak 
azért is felejthetetlen számomra, mert itt 
ismertem meg a későbbi feleségemet.

–  Mégsem érezte magát olyan jól 
a katonaságnál, hiszen leszerelés 
után is a VDSZ-hez tért vissza, 
amelyhez azóta, immár húsz éve 
hűséges.

– Az örök szerelem, az informatikai 
rendszer fejlesztésére itt volt lehetőségem. 
Viszont a szakszervezet testületei elhatá-
rozták, hogy meg kell szervezni az ifjúsági 
tagozatot. Ennek nemcsak a létrehozásá-
ban, hanem a működtetésében is aktívan 
részt vettem, immár elnökként. Ennek 
révén kerültem be a VDSZ elnökségébe. 
Több mint két ciklusban irányítottam az 
ifjúsági tagozatot. Itt csiszolódtam, de 
mivel időnként nagyon erős kritikát fo-
galmaztam meg, gyakran konfliktust is 
gerjesztettem. Emellett továbbra is részt 
vettem a szakszervezet nemzetközi mun-
kájában, de aktívan ott voltam az OÉT 
informatikai bizottságában, valamint a 
Szakszervezeti Ifjúsági Szövetségben is. A 
VDSZ-nél 2005-ben újabb kapuk nyíltak 
meg: négy éven át alelnökként dolgozhat-
tam Paszternák György mellett. Innen 
kezdve nagyobb felelősséggel és lendület-
tel dolgoztam, azóta pedig szervezőként 
és előadóként is részt veszek az európai 
szakszervezeti szövetség és a világszövet-
ség munkájában. Ebben nagy segítséget 
jelent, hogy ma már nemcsak németül, de 
angolul is jól beszélek.

–  A villamosmérnöki diploma és a 
németországi kurzus megfelelő 
felkészültséget adott a ma külö-
nösen fontos érdekvédelmi mun-
kához?

– A katonaság után a közgazdasági 
egyetem posztgraduális képzésén vezetés- 
szervezésből szereztem másoddiplomát. 
A választást megalapozta a német szoci-
ális akadémia, ahol válságmenedzselést 
is tanultam. A közgázon ehhez pénzügyi, 
számviteli, közgazdaságtani, pénzügyi 
szervezési-tervezési ismereteket szerez-
tem. Mai munkámban nagyon jól tudom 
hasznosítani az ott szerzett ismereteket 
például a költségvetés-tervezéskor.

(Részlet a szakszervezetek.hu írásából.)

„A magamutogatások 
ideje lejárt”
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Székely tamás



A nemzetközi normáknak és elvárá-
soknak totálisan ellentmondóan Magyar-
országon megszűnt a kormányzat és az 
szakszervezetek közötti érdemi egyezte-
tés, még az olyan meghatározó ügyekben 
sem kérik ki a döntéshozók az érdekvédők 
véleményét, mint az új munka törvény-
könyve (Mt.) összeállítása – tájékoztatták 
magyar szakszervezeti vezetők Guy Ry-
dert, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) főigazgatóját egy buda-
pesti fórumon. Székely Tamás, az Auto-
nóm Szakszervezetek Szövetsége elnöke 
külön felhívta az igazgató figyelmét a ma-
gyar munkavállalók kiszolgáltatottságára, 
amelyre a munkaadóknak kedvező új Mt. 
a magyarázat. Azért kellett a nemzetközi 
szervezet vezetőjét tájékoztatni a problé-
mákról, mert az ILO-nak a tripartizmus, 
a párbeszéd kiemelten fontos – példa erre 
a 2011-ben a gyógyszeriparban létrehozott 
nemzetközi tripartit tanács -, a magyar 
kormány viszont éppen az érdekegyezte-
tési rendszert verte szét elsőként. A szak-
szervezetek képviselői külön felhívták az 
ILO elnökének a figyelmét a kormányzat 
nemzetközi direktívákkal ellentétes, hátrá-
nyos megkülönböztetést folytató gyakorla-

tára, s felidézték a rendvédelem területén 
2012-ben bevezetett szakszervezet ellenes 
szabályozásra, amely miatt különféle nem-
zetközi fórumokon már korábban is eljá-
rást is kezdeményeztek. 

A problémák felvetésével a magyar ér-
dekvédők nyitott kapukat döngetnek, Guy 
Ryder ugyanis kijelentette, a magyar ér-
dekvédelem néhány vezetőjével való jó kap-
csolata miatt alaposan ismeri a magyar-
országi szakszervezetek és munkavállalók 
helyzetét, s a kormányzat érdekegyeztetési 
gyakorlatát. A főigazgató felkérte a fia-
talok munkanélküliségének helyzetéről 
rendezett konferencián résztvevő konföde-
rációs elnököket – az Autonóm Szakszer-
vezetek Szövetsége, a Magyar Szakszerve-
zetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), a 
Szakszervezetek Együttműködő Fóruma 
(SZEF), az Értemiségi Szakszervezeti Tö-
mörülés (ÉSZT), a Munkástanácsok, és 
a Liga Szakszervezetek vezetőit –, hogy 
fogalmazzák meg ismét, most már a 
gyakorlati tapasztalatok ismeretében is a 
munka törvénykönyvével kapcsolatos kifo-
gásaikat. Ígéretet tett, hogy a beadványo-
kat okvetlenül megvizsgálják, különféle 
nemzetközi fórumokon is megtárgyalják, 
s megteszik a szükséges lépéseket. A fő-
igazgató kiemelte az ILO felelősségét is a 
tripartizmus működésének betartatásá-
ban. Guy Ryder leszögezte: bármilyen vál-
ság legyen is, semmilyen intézkedés nem 
sértheti a párbeszédet, a szakszervezeti 
jogokat. Az ENSZ Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezete természetes szövetségese 
a szakszervezeteknek – erősítette meg Ry-
der a szervezete álláspontját.

Véget kell vetni az ádáz küz delemnek

– Mitől lesz más a konföderáció azért, 
mert ezentúl nem Borsik Jánosnak, 
hanem Székely Tamásnak hívják az 
elnököt?
– Erős érdekérvényesítő képességekkel 

bíró ágazati szakszervezeteket tömörítő 
konföderáció vezetését vállaltam el decem-
ber végén. Ide tartozik a nagy sztrájkta-
pasztalattal rendelkező mozdonyvezetők, 
a közszolgáltatóknál, tömegközlekedési és 
vegyipari cégeknél szerveződő több szak-
szervezet is. Ezeken a területeken az utóbbi 
időben jelentős leépítésekkel járó átszervezé-
sek történtek, ami komoly kihívást jelentett 
a szakszervezetek számára. Mivel az egyes 
munkahelyeken rendszerint több konföde-
rációhoz tartozó érdekvédelmi szervezet is 
működik, folyamatos konfliktushelyzetek 
alakultak ki az egyeztetéseken, ami hátrál-
tatta az egységes álláspontok kialakítását. 
Ezen a struktúrán sürgősen változtatni kell, 
mert a modern kor kihívásainak csak egy 
gyorsan reagáló, progresszív szakszervezet 
képes megfelelni, ugyanakkor az anyagi erő-
forrásokat is hatékonyabban lehetne felhasz-
nálni az érdekvédelmi munkában. Véget kell 
vetni az egymással való ádáz küzdelmeknek 
helyi szinten is. A tapasztalatok szerint elő-
fordul, hogy a gyengébb, sikertelenebb szer-
vezetek úgy próbálnak fenn maradni, hogy 
a felkészültebb, nagyobb szakmai tudással 
bíró, nem politikai célokat megvalósítani 
akaró szervezetet igyekeznek ellehetetlení-
teni. Az egyik vegyipari céget említem er-
re példaként, ahol megszüntették a 36 órás 
munkahetet. Választani kellett, hogy dolgo-
zókat bocsássanak el, vagy hosszabb távon 
a munkáltató megpróbálja szinten tartani 
a jövedelmeket. A cégnél meghatározó ve-
gyészszakszervezet az utóbbiról írt alá meg-
állapodást, a Ligához tartozó viszont most 
hergelni kezdte a dolgozókat emiatt. Ez nem 
jó, mert a kisebbségi, egyéni érdekeket pró-
bálják érvényre juttatni a kollektív érdek 
háttérbe szorításával. Ez tarthatatlan, ezen 
változtatni kell. 

– Az autonómokat láthatóan nem 
tekinti tárgyalópartnernek a mostani 
kormány, hiszen a Versenyszféra Kon-

zultációs Fórumából is kizárta. Jelezte 
már az illetékeseknek, hogy helyet kér-
nek a tárgyalóasztalnál?     
– Nem lehet tudni az okát, hogy minek 

alapján maradtunk ki a fórumból. A dön-
tés elfogadhatatlan, mert a konföderáció 
több mint százezer tagot tömörít, és félmil-
lió munkavállaló érdekében dolgozik. Az új 
vezetés már kezdeményezte a kormányzat 
illetékeseinél, hogy csatlakozni szeretnénk az 
egyeztető fórumhoz, hiszen nemcsak a kö-
zösségi közlekedésben, hanem a profit szfé-
rában dolgozókat is képviseljük. Választ még 
nem kaptunk. Ha a kormányzat helyében 
lennék, különösen a választások előtt erősíte-
ném az érdekegyeztetési mechanizmust, ami 
2010 óta nincs Magyarországon.   

– Információk szerint a konföderáció 
több tagszervezete is informális tár-
gyalásokat folytat a Liga vezetésével az 
esetleges átlépésről, mert azt látják, 
hogy az autonómokat nem tekinti a 
kormány tárgyalópartnernek. Mivel 
tudja maradásra bírni a hezitálókat?  
– Nem tudok olyan szervezetről, amelyik 

ezzel az indokkal távolodik el az autonóm 
szakszervezettől, arról viszont be tudok szá-
molni, hogy az utóbbi hetekben több kisebb 
szervezet is jelezte, hogy csatlakozna a kon-
föderációhoz. Ezek ugyan kis létszámú szak-
szervezetek, de úgy gondolom, mindenegyes 
munkavállalói érdeket képviselő tömörüléssel 
tárgyalni kell, hogy erősödjünk. 

– A mozdonyvezetőkről és a vízügyi dol-
gozókról is hallani, hogy átpártolnának 
a Ligához. De több más, név nélkül nyi-
latkozó szakszervezeti vezető is utalt 
arra, hogy megkereste a Liga vezetése.
– Decemberben tartottunk kongresszust, 

és ott egyetlen tagszervezet se jelentett be 
távozási szándékot. Egyébként, amikor a 
vegyészszakszervezet elnökévé választottak, 
én is tárgyaltam Gaskó Istvánnal, igaz, más 
vezetőkkel is. Levontam a következtetéseket, 
és nem léptem.

– A csatlakozásról tárgyaltak?  
– Ki hogyan értékeli. Lehet azt mondani, 

hogy egy esetleges csatlakozásról, én ezt nem 
értékelem így, mert az így nem lenne igaz. 

– A mozgalom megújításának lételeme 
az együttműködés erősítése, az azo-
nos területen szerveződő szervezetek 
egyesülése. Kezdeményezett már 
egyeztetést a többi konföderáció veze-
tőjével?   
– Az autonómoknál még folyik az átadás-

átvétel, ami igen sziszifuszi munka, sok időt 
elvesz. Ennek ellenére az egyes konföderá-
ciók vezető testületeinél már bemutatkozott 
az új vezetés, és javasoltuk közös stratégia 
kidolgozását. Másrészt fontosnak tartjuk, 
hogy a munkavállalókat érintő, a minden-
napjaikat meghatározó témákban a poli-
tika képviselőivel is kapcsolatot tartsunk, 
függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy 
ellenzéki. Az LMP-vel már meg is kezdtük 
a tárgyalásokat. 

– Mit lát reálisnak, az MSZOSZ-szel 
vagy a Ligával tudnak az egységesülés 
felé elindulni?  
– Ezt ma még nem lehet megjósolni, sem 

megakadályozni semmilyen folyamatot. Azt 
látom, hogy egyes szervezetek részéről elin-
dult egyfajta bekebelezési hullám. Ezt retten-
tő rossz modellnek tartom. Azért keresünk 
partnereket a különböző konföderációknál, 
hogy megnézzük, hogyan lehet változtatni. 
Nem tudom megmondani a jó megoldást, 
de az biztos, hogy ezek a beszélgetések, a 
közös gondolkodások nagyon sok mindent a 
felszínre hozhatnak, és ebből valami jó ki is 
alakulhat.   

– A Munkástanácsokkal is egyeztetnek 
a szorosabb együttműködésről? 
– Mi partnerként tekintünk mindenki-

re, a Munkástanácsok is ugyanolyan kon-
föderáció, mint a többi. Azt tartjuk, hogy 
egy szakszervezetet nem a vezetője alapján 
kell megítélni, mi csak képviseljük azokat a 
munkavállalókat, akik az általunk vezetett 
szervezethez önkéntesen csatlakoznak. Eb-
ből adódóan nem lehet különbséget tenni, 
ha szövetségeseket keresünk.  

– Ön egyik motorja volt másfél éve a 
szakszervezeti megújulást célul tűző 
akcióegység létrehozásának, amely 
végül is a Szolidaritás mozgalom meg-
alakításával vakvágányra futott. Érez 
ebben felelősséget? 
– Nem miattam futott vakvágányra, de 

abból nagyon sokat tanultam. Az akció-
egység egy ágazati állandó érdekegyeztető 
fórumból indult el, ott volt egy olyan lendü-
let, amely nemcsak az ipar, hanem az álla-
mi szektor ágazati szakszervezeteit is nagy 
lelkesedéssel töltötte el. De volt egy pillanat, 

A szakszervezeti mozgalom megújulásának első lépését jelentheti, 
hogy vezetőváltás történt az Autonóm Szakszervezetek Szövetsé-
génél. Az új elnök, a 42 éves Székely Tamás az együttműködés erő-
sítését tervezi valamennyi konföderációval, és kész elindulni az egy-
ségesülés felé. A Szolidaritásban viszont már nem visel funkciót. Nemzetközi segítséget kérnek a magyar szakszervezetek az 

új munka törvénykönyve mielőbbi módosításához. A szabá-
lyozás visszásságairól, a magyar munkavállalók kiszolgálta-
tottságáról és a hazai érdekegyeztetés totális szétveréséről 
tájékoztatták az eNSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének 
(ILO) főigazgatóját. Guy ryder felkérte a magyar érdekvédel-
mi vezetőket, hogy hivatalosan is juttassák el a szervezethez 
a kifogásaikat, hogy azokat nemzetközi fórumokon is értékel-
hessék. A konföderációs vezetők remélik, az ILO kiemelten 
figyeli majd, hogy a kormány betartja-e az érdekegyeztetésre 
vonatkozó nemzetközi elvárásokat.

amikor a többség megijedt, hogy ebből va-
lami igazán jó is kijöhet, ami nem biztos, 
hogy neki személy szerint is jó. És akik így 
gondolkodtak, olyan helyzetben voltak, hogy 
fékezni tudták a folyamatot. Az eltelt majd-
nem két évben történtek azokat igazolták, 
akik az akcióegység mellé álltak, mert ha 
ez megerősödött volna és a konföderációk 
további erőt tudtak volna a kezdeményezés 
mögé tenni, akkor ma nem ilyen munka tör-
vénykönyve lenne hatályos. Érvényesült az a 
sajátos politikai eszköztár, amelynek hatása-
it láthatjuk a diákok és a pedagógusok ese-
tében is. Ez az oszd meg és uralkodj. De ez 
a két év mindenki számára tanulságos volt. 
Azért is vállaltam el az autonómok elnöki 
posztját, mert úgy érzem, van még lendület 
az ágazati és partner szakszervezetekben, 
akikkel közösen gondolkodunk a mozgalom 
megújításáról, mert e nélkül egyre kiszolgál-
tatottabb helyzetbe kerülnek a munkaválla-
lók. Ez így nem mehet tovább. 

– Még mindig csak a megújulás szüksé-
gességének felismerésénél tartanak? 
– Sok a beszéd és kevés a tett. A külső 

környezet, a munkavállalók pozíciója, a 
gazdaság helyzete, a jövőben való hit, a 
bizalmi index annyira változott Magyar-
országon, hogy a megújulás létkérdés. A 
többség ezt egyre jobban érzi. Amikor több 
mint 60 ágazati szakszervezet megalakí-
totta az akcióegységet, azt mondtam, hogy 
ez a vonat elindult, erre fel lehet szállni, és 
akkor néhányan megsértődtek. Most meg-
erősítem: ez a vonat halad, és ha valaki fel 
akar szállni, megáll. 

– Az autonómok többször deklarálták, 
hogy egyetlen párttal se kötöttek 
szövetséget, egyetlen intézményi aka-
ratnak se adták be a derekukat. Ön a 
párttá alakulás felé haladó Szolidaritás 
egyik vezetője. Össze tudja egyeztetni 
a szakszervezeti vezetői létével? 
– Már nem vagyok tisztségviselője a Szoli-

daritásnak. A mozgalmat nagyon jó társak-
kal elindítottuk, mert úgy láttuk, senki nem 
vállalta fel a munka világában felgyülemlett 
problémákat, a szegénység, a fogyatékosok 
dolgait. Nekem azonban vissza kellett lép-
nem a szakszervezeti vágányra, hogy ne 
csak szavakban, hanem a tettekben is érez-
hetővé váljon az, hogy itt valóban változásra 
van szükség. A Szolidaritásban megértették, 
hogy a mostani szakszervezeti feladataim 
mellett nem tudok részt venni a mozgalom 
munkájában.

(Kun J. Erzsébet írása a Vasárnapi Híreknek)
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Az ILO vizsgálja 
a bejelentéseket
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Gazdaság

A munkanélküliek 18,6 százaléka – a 
munkaerőpiacon egyébként csak kis lét-
számban jelenlévő – 15-24 éves korosz-
tályból került ki. A korcsoport amúgy is 
drámaian magas, 27,4 százalékos munka-
nélküliségi rátája 1,1 százalékponttal rosz-
szabb, mint 2011 utolsó negyedévében.

A legjobb munkavállalási korú, 25-54 éve-
sek rátája lényegében változatlan, 0,1 szá-
zalékponttal 9,8 százalékra nőtt. Az 55-64 
éveseké viszont érzékelhető mértékben, 1,7 
százalékponttal, 7,1 százalékra csökkent. A 
teljes népességre számított 10,7 százalékos 
érték lényegében stagnál, a 0,1 tizedes növe-
kedés hibahatáron belüli. Eközben viszont 
a foglalkoztatottak száma is emelkedett, 58 
ezer fővel, így a százalékos érték 50,2 szá-
zalékról 51,1 százalékra nőtt.

Ennél izgalmasabb lesz a januári jelen-
tés, amelyből kiderül, a cégek mennyire fi-
gyelik a rájuk vonatkozó kedvezményeket. 
Az év első napjától van ugyanis hatályban 

az a rendelkezés, amely alapján a foglal-
koztatóknak megéri majd pályakezdőt 
alkalmazni, mert a 25 év alattiak után 
egyáltalán nem kell munkáltatói tb-járulé-
kot (hivatalos nevén szociális hozzájárulá-
si adót) fizetniük 100 ezer forintos bruttó 
havi bérig.

A kedvezmény nem csak a legalacso-
nyabb jövedelmi kategóriákban tartozókra 
vonatkozik, ha valaki például 200 ezer fo-
rintos bruttó bérrel alkalmaz valakit, ak-
kor 100 ezer forintig nem kell szociális hoz-
zájárulási adót fizetnie, csak a fennmaradó 
százezer forintra. A tetemes, a bér 28,5 szá-
zalékát kitevő kedvezmény a foglalkoztatás 
első két évében jár.

A munkavédelmi akcióterv ösztönzi az 
55 év felettiek, a kismamák és a tartós 
munkanélküliek foglalkoztatását is, de a 
legnagyobb segítséget az ifjakat alkalmazó 
munkáltatók kapják.

(hetiválasz.hu – szakszervezetek.hu.)

Egyre emelkedik, a kétszámjegyű tar-
tományba tart a munkanélküliségi ráta, a 
folyamat vélhetően az alapvetően kifutó köz-
foglalkoztatással és más szezonális hatások-
kal magyarázható. Tavaly az utolsó három 
hónap átlagában ugyanis az index – a KSH 
január végi közlése szerint – a 15−74 évesek 
körében 10,7 százalékra nőtt. Ez megegyezik 
az egy évvel korábbival, illetve egy hajszállal 
jobb a 2010 véginél.

Tavaly az utolsó hónapban − az előző havi 
ötezres emelkedés után − újabb nyolcszázzal, 
468,3 ezerre nőtt az állástalanok száma, míg 
a foglalkoztatottaké 16,4 ezerrel csökkent. Így 

az utóbbi egy évben 58 ezerrel többen jutot-
tak munkához, míg állástalanból 9 ezerrel 
talált többet a KSH.  A tavalyi utolsó hóna-
pok miatt már csupán kis mértékben javult 
a foglalkoztatottság: a 15−74 éves korosztály-
ban 2012. október−december átlagában a 
férfiak közül 2,105 millióan voltak állásban, 
25 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. 
E szegmensben a foglalkoztatási arány egy 
év alatt 0,8 százalékponttal, 57,2 százalékra 
nőtt. A nőknél az 1,804 milliós szám egy esz-
tendő alatt 33 ezres növekedést jelent, aktivi-
tási arányuk egy százalékponttal, 45,4 száza-
lékra erősödött.

A fiatalok foglalkoztatása című, január 
elején rendezett szeminárium eredeti célja az 
volt, hogy felhívja a figyelmet a 25 év alattiak 
munkaerő-piaci helyzetére, a körülményeiket 
javító intézkedések szükségességére és sürgős-
ségére. Az eseményen bemutatták az ILO és 
az EU-kezdeményezéseket, valamint a ma-
gyar kormány stratégiáit 
és intézkedéseit, amelyeket 
a jelenlegi ijesztő helyzet 
megoldására dolgoztak ki. 

A szemináriumon Guy 
Ryder, az ILO főigazgatója 
felhívta a figyelmet arra, hogy világszerte ag-
gasztó a tartósan munkanélküliek helyzete, mert 
minél tovább marad passzív egy álláskereső, an-
nál nehezebb visszakerülnie a munkaerőpiacra. 
A fiatal munkanélküliek 30 százalékának tartó-
san, azaz több mint egy éve nincs állása. 

Európában több, mint 5,5 millió 25 év alatti 
munkanélküli él – a fiatalok 22 százaléka –, 
ami a duplája a teljes lakosság körében mért 
számnak. Vannak országok, amelyekben kü-
lönösen rossz a helyzet, az átlagosnál is nehe-
zebben találnak munkát a 25 éven aluliaknak. 
A fiatalok a legkiszolgáltatottabbak a munka-
erőpiacon, az átlagosnál ötször nagyobb az 
esélye annak, hogy csak munkaerő-kölcsön-
zés révén kapnak állást, illetve bizonytalan 
vagy részmunkaidős foglalkoztatás jut nekik 
– mondta Guy Ryder.  Ezt az ijesztő helyzetet 
csak összefogással lehet megszüntetni, ezért a 
kormányoknak, a munkaadóknak és a szak-
szervezeteknek, vagyis a szociális partnerek-
nek nemzeti és nemzetközi szinten is mindent 
meg kell tenniük – szögezte le az ILO vezetője. 
Nincs olyan megoldás, amit minden országban 
azonosan lehet alkalmazni – mondta –, ezért 
makrogazdasági programokat kell kidolgozni.

A fiatalok sínylik meg 

Andor László uniós biztos előadását azzal a 
megállapítással kezdte, hogy minden korosztály 
áldozata az elhúzódó válságnak, de ezen belül 

is leginkább a fiatalokat sújtotta leginkább a 
hosszantartó recesszió. Az EU 27 országát vizs-
gálva azonban jelentős különbségek vannak az 
egyes tagállamok között – szögezte le a biztos.

Ausztriában, Hollandiában és Németország-
ban stabil gazdasági és foglalkoztatási ered-
ményeket mértek, míg Spanyolországban és 

Görögországban  a mun-
kanélküliség leginkább a 
fiatalok körében aggasztó. 
Ez abból is adódik, hogy 
az alacsonyabb képzett-

ségűeket mindig súlyosabban érinti a válság, 
ezért fontos, hogy minél többen szerezzenek 
magasabb iskolai végzettséget. Az Európai 
Bizottság a legutóbbi válságkezelési csomagját 
2011 végén jelentette be, a szakértők ebben a 
fiatalok foglalkoztatásának növelését jelölték a 
legfontosabb feladatnak – ismertette Andor. 

Czomba: 
Érdemes lesz visszatérni

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkára szerint mindent meg kell 
tenni azért, hogy a külföldi munkavállalás ne 
kényszert, hanem lehetőséget jelentsen a fiata-
lok számára. Reményei szerint Magyarország 
olyan ország lesz, ahová érdemes lesz vissza-
térni, mert megfelelő lehetőségek lesznek.

A kormány hihetetlen energiát fordít a gaz-
daság élénkítésére – mondta az államtitkár –, 
számítások szerint a munkahelyvédelmi ak-

Guy ryder, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) főigazgatója is 
részt vett január elején, a Külügyminisztériumban megtartott szeminá-
riumon, amelyet az eNSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közreműködésével szervezett.  
A rendezvényen arra a súlyos problémára keresték a megoldást, amely 
miatt világszerte összesen 3,5 millió 25 év alatti embernek nincs mun-
kahelye. A tanácskozáson több szakszervezeti vezető is részt vett.

Az idősebb korosztály körében jelentősen csökkent, a fiatalok kö-
rében viszont növekedett a munkanélküliség – derül ki a Központi 
Statisztikai Hivatal jelentéséből, amely a tavaly novemberi, decem-
beri állapotot dolgozta fel.

ciótervvel 200 ezer fiatalt érnek el. A kormány 
szerint a terv végrehajtásával a vállalkozások 
minden munkavállaló után évente 174 ezer fo-
rintot takarítanak meg – ismertette Czomba. 

A közép-kelet-európai uniós tagállamok 
mobilitási rátáját vizsgálva kiderült, hogy a 
magyar meglehetősen alacsony. A magyar 
migránsok 35 százaléka magas iskolai végzett-
ségű, szemben Romániával, ahol az alacsony 
végzettségűek kivándorlási aránya magas, de 
mindkét arány meghaladja a közép-kelet-euró-
pait. Magyarországon belül területi különbsé-
gek vannak: 4,5 és 45 százalék között mozog a 
munkanélküliségi arány. Nemcsak a fiatalok 
28 százalékos munkanélkülisége jelent problé-
mát, hanem az is, hogy a pályakezdők nem 
tudnak a szakmájukban, vagy a végzettségük-
nek megfelelően elhelyezkedni.

Czomba Sándor szerint a fiatalok hatalmas 
gazdasági és társadalmi lehetőséget jelentenek, 
amelyet nem lehet elpazarolni, hiszen Európa 
jövője a fiatalok kezében van, rajtuk múlik a de-
mográfiai kihívással küzdő jóléti rendszer fenn-
tartása. Tájékoztatása szerint az Orbán-kor-
mány tavaly olyan intézkedéscsomagot fogadott 
el, amely a hagyományos szakpolitikai megoldá-
sokat ötvözi innovatív eszközökkel, hogy vonzó, 
minőségi munkalehetőségeket teremtsenek. 
Ennek részeként, az első munkahely garan-
cia programban 7 200 pályakezdő elhelyezke-
dését segítik, foglalkoztatásukat négy hóna-
pig támogatják, mintegy 4 milliárd forintból. 
A kormány 3 millió forintos vissza nem téríten-
dő támogatással segíti a fiatalok vállalkozóvá 
válását is – hívta fel a figyelmet az államtitkár. 
Egy gyakornoki programmal pedig a pályakez-
dők szakmai tapasztalat szerzését támogatják, 
erre összesen 8,5 milliárd forintot szánnak.

Program az új nemzedékért

Mihalovics Péter, a Közigazgatási és Iga-
zságügyi Minisztérium, az új nemzedék jövő-
jéért felelős miniszteri biztosa a szemináriu-
mon elmondta: a kormány több mint egy évvel 
ezelőtt fogadta el az Új nemzedék programot, 
amelybe beépítették a fiatalok javaslatait is. 

A programot egy kerekasztal beszélgetés 
zárta a szociális partnerek és civilek szerepé-
ről a fiatalok foglalkoztatásának elősegítése 
kapcsán. A pódiumvitán az  MSZOSZ, a Li-
ga, az MGYOSZ, a Nemzeti Ifjúsági Tanács, 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
és az Európai Ifjúsági Fórum képviselői vet-
tek részt.
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Rosszul jártak 

tOVább ROMLOtt 
a 24 év alattiak helyzete 

Fókuszban

A fiatalok foglalkoz tatása

3,5 millióan 
munka nélkül

A KSH szerint 

Egyre többen munka nélkül 
A szezonalitás és közmunkák kifutása tovább növelte a munkanélkü-
liséget, így 2012 végén már 9 ezerrel voltak többen állás nélkül, mint 
egy évvel korábban – derül ki a KSH adataiból.



Közös kampányt indít és bérvonalat 
is üzemeltet az MSZOSZ és az Autonóm 
Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ) – je-
lentette be sajtótájékoztatón a két szervezet 
vezetője. Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke 
kiemelte: a tavalyi bértárgyalásokon nem 
született országos bérajánlás, ami több 
mint 20 éve nem fordult elő, és sok mun-
kahelyen hátrányosan érinti a helyi megál-
lapodásokat. A szakszervezetek is tudják, 
hogy nincsenek könnyű helyzetben a vállal-
kozások, a gazdaság nem indult még be, de 
úgy vélik, a munkáltatóknak van mozgáste-
rük az emelésre – hangsúlyozta.

Az érdekképviseletek által a közelmúlt-
ban beüzemelt bérvonalon, a 06 40 982-
012-es telefonszámon minden olyan mun-
kavállaló tanácsot, segítséget kérhet, aki 
nem érzékel mintegy 5 százalékos béremel-
kedést az idén.

Székely Tamás, az Autonómok elnö-
ke hangsúlyozta: a versenyszférában ez 
a probléma ezt a két konföderációt érinti 

leginkább, és a legkisebb bérek növekedése 
nem hozza magával automatikusan a többi 
bér emelését. Hozzáfűzte: nemcsak a bé-
rek, hanem a béren kívüli juttatások is vál-
toztak, ez pedig további nettó keresetcsök-
kenéshez vezethet. Az elnök kifejtette, hogy 
a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben 
a munkáltatók „a válságra hivatkozva” 
megpróbálják azokat a működési költségei-
ket csökkenteni, amelyek a gazdasági intéz-
kedések következtében rájuk hárul. Székely 
Tamás szerint a 10 százalékos rezsicsök-
kentésből adódó, vállalkozásokra átterhelt 
energiaköltségeknek a bértárgyalásokon is 

lesz hatásuk, és a rezsicsökkentés leépíté-
seket hozhat a cégeknél. Az ASZSZ eddigi 
tapasztalatai szerint szükség van az orszá-
gos bérajánlásra, és bár kérték a különböző 
egyeztető fórumokon, hogy legyen 2013-ra 
is, ezt nem vették figyelembe.

Sáling József, az MSZOSZ bérpolitikai 
ügyvivője az eddigi tapasztalatai alapján 
kiemelte: a cégek úgy gondolkoznak, hogy 

a minimálbéreseknek és a kisbérűeknek 
jogos az igény, hogy legalább infláció mér-
tékű emelést kapjanak, a többi dolgozóra 
ugyanakkor ez nem vonatkozik. A keres-
kedelemben például vannak olyan cégek, 
ahol bár senki nem kap szakmunkás mini-
málbért, de 120 ezer forint alatt keresnek a 
munkavállalók. Ennél a cégnél „szemrebbe-
nés nélkül” azt mondják, hogy ezen mun-
kavállalók nem kapnak béremelést 2013-ra, 
holott az inflációkövető emelés jogos igény 
lenne – emelte ki a szakértő.

Pataky Péter kifejtette: 2010 és 2013 kö-
zött bár a minimálbér és a garantált bér-
minimum bruttója dinamikusan emelke-
dett, a bérek nettó értéke – elsősorban az 
adórendszer folyamatos változása miatt 
– alig nőtt. Míg 2010-ben a bruttó 73 500 
forintos minimálbér nettója 60 236 forint 
volt, a 2013-as, bruttó 98 000 forintos mini-
málbér nettója 64 190 forint.

Az MSZOSZ elnöke egyben felhívta a 
figyelmet arra, hogy az új munka törvény-
könyvében benne van az a lehetőség, hogy 
ugyanannyi munkáért kevesebbet fizessen 
a munkáltató például a pótlékok megváltoz-
tatásával vagy a munkarend másképp való 
megszervezésével. Pataky Péter szerint el kell 
kerülni, hogy bár van béremelés, de a másik 
oldalon a munkajogi szabályok megváltozta-
tása miatt összességében mégis csökken a 
munkavállalók által hazavitt összeg.

A helyi bértárgyalási esélyekről az elnök 
azt mondta: a magánszférában jobbak az 
esélyeik a megállapodásra, mint ott, ahol 
az állam a munkáltató, mivel a közszférá-
ban be vannak fagyasztva a bérek.

MTI

Gyárlátogatás a miniszteri biztosnak
VDSZ: A kormány nem számol 
a fizikai munkásokkal
Kiverte a biztosítékot a vegyipari szakszervezet ifjúsági ta-

gozatánál Mihalovics Péter miniszteri biztosnak egy, a korosz-
tályuk munkaerő-piaci helyzetével foglalkozó előadása, mert 
kiderült, a bemutatott Új nemzedék programból totálisan ki-
maradtak az iparban dolgozó fizikai munkások. A szakszer-
vezet az alábbi levélben gyárlátogatásra invitálja a politikust: 
ismerjen meg néhány valódi munkást, beszélgessen velük, 
kérdezze őket, hogy telnek a kétkezi munkából élők minden-
napjai, mert úgy tűnik, a programvezetőnek fogalma sincs a 
parlamenten kívüli világról.

Tisztelt dr. Mihalovics Péter Úr!

A Külügyminisztériumban tartott, a fiatalok munkaerő-piaci 
helyzetét javító intézkedéseket sürgető tripartit megbeszélésen el-
hangzott beszámolója kapcsán döntöttünk úgy, hogy egy hasznos 
látogatásra invitáljuk Önt. A vegyipari szakszervezet Ifjúsági Tago-
zatának meghívását továbbítjuk: arra kérjük, ismerkedjen meg kor-
osztályának olyan tagjaival is, akik a magyar iparban dolgoznak. 
Azt szeretnénk, ha az előadásában bemutatott világ mellett az érem 
másik oldalával is megismerkedne.

Arra kérjük, látogasson el velünk egy, a VDSZ-hez tartozó, több 
száz dolgozót foglalkoztató gyárába!

 Szeretnénk Önnek bemutatni, miként dolgoznak a kortársai, 
sőt, az Önnél akár 8-10 évvel fiatalabb ipari dolgozók. Fiatal gyári 
munkásokkal szeretnénk megismertetni, akiknek soha nem volt, és 
valószínűleg nem is lesz parlamenti belépője, költségtérítése, magas 
állami fizetése; nem látogatói a Design Terminálnak és az Akvári-
um Klubnak sem, munkahelyükre beérve nem „léleklágyító festmé-
nyek” fogadják őket. Futószalag mellett dolgoznak, vegyszerekkel, 
veszélyes gépekkel; sokszor több műszakban végzik a munkájukat. 

Mindezt azért tartjuk elengedhetetlennek, mert a bevezetőben 
említett tanácskozáson komoly hiányérzet maradt a fiatal szak-
szervezeti kollégákban. Az Ön által figyelmükbe ajánlott Új nemze-
dék programot áttanulmányozva ez a hiányérzet csak erősebb lett: 
mintha a GDP-t, a magyar termelést jelentő ipar dolgozóit nem 
„számítanák bele” Magyarország új nemzedékébe. Próbálták meg-
hallani, majd elolvasni a velük kapcsolatos kormányzati terveket, 
de mintha elfelejtkeztek volna róluk. Mintha a kormány, illetve 
a korosztályi programalkotással megbízott kormányzati fiatalok 
nem is foglalkoznának azzal, hogy például hogyan tud családot 
alapítani, gyereket nevelni egy fiatal gumigyári munkás, hogyan 
jut otthonhoz egy gyógyszergyári, vagy az energiaiparban dolgozó 
fiatal, milyen esélyei vannak az egészségét egészen fiatal korában 
az iparért feláldozó új nemzedéknek az őt megillető, időben meg-
történő nyugdíjazásra.

Tisztelt Mihalovics Úr, a jóindulatú feltételezésünk az, hogy csak 
véletlenül maradt ki a programalkotásból, illetve az Ön terveiből az 
iparban dolgozó fiatalok tömege, és ez az oka annak, hogy például 
a fővárosi szórakozási lehetőségek, vagy a humán érdeklődésű értel-
miségi fiatalok igényei sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak. Ezt a vélt 
információhiányt szeretnénk orvosolni a meghívásunkkal. Biztosak 
vagyunk abban, hogy ha most először Ön is találkozik korosztálya 
azon (egyébként igen népes) részével, akik nem a minisztériumok-
ban építenek karriert, hanem az ipar által építik Magyarországot, 
úgy majd velük is foglalkozik, őket is képviseli majd a kormány 
politikájának alakítása során.

Budapest, 2013. január 21.

Tisztelettel: Székely Tamás elnök
(VDSZ, Autonóm Szakszervezetek Szövetsége)

Glasz Miklós elnök, VDSZ Ifjúsági Tagozat

Legalább a várt infláció mértékével megegyező, vagyis 5,2 szá-
zalékos béremelést javasol erre az évre a Magyar Szakszerve-
zetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) és az Autonóm Szak-
szervezetek Szövetsége (ASZSZ) – mondta a két szakszervezeti 
szövetség elnöke sajtótájékoztatón, budapesten.

VEZEtőVáLtáS A FIAtALOKNáL

Új tisztségviselőket választottak tavaly év végén a Szak-
szervezeti Ifjúsági Szövetség kongresszusán, amelyen a 
civil törvénynek megfelelően módosították az alapsza-
bályt is. A küldöttek döntöttek arról is, hogy a jövőben az 
elnök és az alelnökök is társadalmi munkában végzik a 
feladataikat és pályázat útján választanak titkárt. 
A tisztújítás eredményeként a SZISZ új elnöke beöthy – Fehér 
Szabolcsot (bDSZ) lett. Alelnökök: Kiss Nikoletta (KASZ), 
Ferencz Norbert (SZtDSZ) és glasz Miklós (VDSZ).
Az új vezetés megköszöni a leköszönő elnökség munká-
ját, a kongresszus remek előkészítését és lebonyolítását.

balról jobbra Nagy Attila Ferenc (PEb), Kiss Nikoletta 
(KASZ), beőthy-Fehér Szabolcs (bDSZ), Ferencz Norbert 
(SZtDSZ), glasz Miklós (VDSZ)

Ne mor go lódj, moz go lódj!

A VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa
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Érdekvédelem

álságos állítások

Rabi Ferenc álságosnak tartotta az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 
közleményét, amelyben a tárca arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a bányászok egészségká-
rosodási járadéka szabályozásának módo-
sításával biztosították a legnehezebb körül-
mények között, mélyművelésben dolgozott 
bányászok számára a korábbi rokkantsági 
nyugdíjuk összegével megegyező ellátást.

A közlemény azt is hangsúlyozza, hogy a 
kormány elsődlegesen a legnehezebb körül-
mények között – a mélyművelésű bányában 
– dolgozók számára a korábban nyújtott 
kedvezmények közül a legfontosabbakat a 
jelenleg működő ellátórendszerekhez illesz-
tette, az emelés mértéke azonos az öregségi 
nyugdíj értékével, azaz 5,2 százalék.

 Rabi Ferenc aláhúzta: a tárca csak a 15 
évet föld alatt dolgozó és legalább 29 szá-
zalékban megrokkant bányászok ügyét 
rendezte, a többiekét nem, holott tavaly no-
vemberben még a teljes bányásztársadalom 
problémáinak rendezésére kapott ígéretet 
a szakszervezet. Amennyiben ezután sem 
lesz alapvető megoldás, akkor a következő 
demonstráción már többen lesznek – zárta 
beszédét Rabi Ferenc.

 Pataki Péter, az MSZOSZ elnöke arról 
szólt, hogy tisztességet várnak a döntésho-

A BDSZ már tavaly novemberben meg-
hirdette a demonstrációt a múlt év eleje óta 
hatályos módosítások miatt, de akkor elha-
lasztotta, mert ígéretet 
kapott a kormánytól a 
probléma megoldásá-
ra, ám ez véleményük 
szerint elmaradt.

 A minisztérium 
épülete előtt kedden délután mintegy ezren 
gyűltek össze. A demonstrálók szakszerveze-
ti zászlókat vittek, többen táblákat is tartot-
tak, egyebek között „Rokkant vagyok, nem 
csaló!” felirattal. A tömegben a BDSZ tagok 
mellett a szolidaritásukat kifejező vasas, vas-
utas és a vegyipari szakszervezetek képvise-
lői is jelen voltak.

 A bányászok nyugdíjakkal kapcsolatos 
sérelmeit Rabi Ferenc BDSZ-elnök ismertet-
te. Elmondta: a külfejtésnél dolgozók egész-

ségét a 300 méteres 
nyílt mélység ugyan-
úgy károsítja, mint a 
földalatti bánya, ezért 
kapták meg korábban 
a külfejtésen dolgozók 

is a 30 év munkaviszony után járó bányász-
nyugdíjat, azonban a múlt év elejétől meg-
vonta tőlük ezt a kormány.

 Sérelmezte a kedvező nyugdíjátlag-számí-
tás megszüntetését is. Ennek lényege az volt, 
hogy akik 15 évnél többet dolgoztak föld alatt, 
de a nyugdíjuk kevesebb lett, mint az átlagos 
bányásznyugdíj, akkor ez utóbbit kapták. 

A bányászok harmadik követelése, hogy a 
III. csoportos rokkantsági nyugdíjasok kap-
ják vissza eredeti járandóságukat – mondta 
Rabi Ferenc. A III. csoportos rokkantsági 
nyugdíjasok átlagos nyugdíja 120 ezer és 
130 ezer forint közé esett. A múlt év elejétől 
azonban elveszítették a nyugdíjukat azok, 
akiket munkára alkalmasnak minősített az 
orvosi bizottság. Olyan emberekről van szó, 
akik Pécs környékén, valamint Észak-Ma-
gyarországon nem jutnak munkához – han-
goztatta a szónok.

Az elnök beszámolt arról, hogy jogi lépéseket 
tettek a megváltoztatott nyugdíjszabályok visz-
szaállítására. Az Alkotmánybíróság korábban 
ugyanis kimondta, hogy az emberek élethely-
zetét egyik napról a másikra nem lehet draszti-
kusan megváltoztatni – hívta fel a figyelmet. A 
rokkantsági nyugdíj megvonása ezer bányászt 
érint, a bányász-átlagnyugdíj lehetőségének vá-
lasztása pedig kihat a volt urán- és bauxitbá-
nyászokra is, akik még ezután mennek nyug-
díjba, így tehát több mint 10 ezer emberért 
demonstrálnak – hangoztatta. 

A bányászok nyugdíjszabályainak módosítása miatt demonstrált a 
bánya-, energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (bDSZ) buda-
pesten, az emberi erőforrások Minisztériuma előtt. A mintegy ezres 
tömegben a VDSZ képviselői is ott voltak.

VEGYIPARI DOLGOZÓ: Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
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AZ EMMI EgyEZtEtNE?

„Rokkant vagyok, 
nem csaló!”

továbbra is nyitott a tárgyalásokra 
a szociális, család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkárság a bányászok 
nyugdíjszabályainak módosítása mi-
att az előzőleg, kedden demonstráló 
bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezetével (bDSZ) – közölte 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma (Emmi) az MtI-vel.

A minisztérium közleménye sze-
rint az államtitkárság áttekintette 
a szakszervezet követeléseit, és 
az abban foglaltakkal szemben azt 
hangsúlyozza: mindazok a bányá-
szok, akik legalább 10 évig földalat-
ti munkakörben dolgoztak, 2011. 
december 31-én rokkantsági nyug-
díjban, ezt követően a megváltozott 
munkaképességűek ellátásában ré-
szesülnek/részesültek, és kérhetik 
a bányászok egészségkárosodási 
járadéka megállapítását. Esetük-
ben az ellátás összege megegyezik 
a korábbi rokkantsági nyugdíjked-
vezmény alapulvételével megál-
lapított III. csoportos rokkantsági 
nyugdíj összegével – írták. 

A bDSZ azt szeretné elérni, hogy a 
kormány állítsa vissza a külfejtésen 
dolgozók esetében is a 30 év munka-
viszony után járó bányásznyugdíjat, 
a kedvező nyugdíjátlag-számítást. 
A bányászok harmadik követelése, 
hogy a III. csoportos rokkantsági 
nyugdíjasok kapják vissza eredeti 
járandóságukat.

A III. csoportos rokkantsági nyug-
díjasok átlagos nyugdíja 120 ezer és 
130 ezer forint közé esett. A múlt év 
elejétől azonban elveszítették a nyug-
díjukat azok, akiket munkára alkal-
masnak minősített az orvosi bizott-
ság.

A tárca közleménye szerint az ellá-
tórendszer átalakításával is megma-
radt a keresetkiegészítés intézmé-
nye, amely azoknak a meghatározott 
ideig földalatti bányamunkát végzők-
nek nyújt segítséget, akiket földalatti 
bányamunkára való alkalmatlanság 
miatt más munkakörbe, illetve mun-
kahelyre helyeztek át. ők a munkavi-
szonyuk megszűnését követően vál-
tozatlan feltételek mellett jogosultak 
a bányászok egészségkárosodási já-
radékára – írták. 

A kormány gondoskodott arról, 
hogy a bányászok egészségkároso-
dási járadéka, továbbá az átmeneti 
bányászjáradék a mindenkori nyug-
díjemeléssel azonos mértékben, idén 
januártól 5,2 százalékkal emelkedjen 
– emlékeztetett az Emmi.

Kedden délután a minisztérium 
épülete előtt mintegy ezren gyűltek 
össze. A bDSZ már novemberben 
meghirdette a demonstrációt a múlt 
év eleje óta hatályos módosítások mi-
att, de akkor elhalasztotta, mert ígé-
retet kapott a kormánytól a probléma 
megoldására – ez azonban vélemé-
nyük szerint elmaradt.

A VDSZ is csatlakozott

Nyugdíjukért tün tettek

zóktól. Szerzett jogokat megvonni azonban 
nem tisztességes – emelte ki.

 Petor Zoltán, a Mátrai Erőmű Zrt. vison-
tai bányájának gépésze példaként elmondta: 
azért vállalta a nehéz fizikai munkát, mert 
tudta, hogy 30 év után nyugdíjba mehet. Ám 
most úgy látja, azok jártak jobban, akik ko-
rábban távoztak a bányából, mert így meg-
maradt az egészségük.

A beszédek után a szakszervezet vezetői 
átadták a miniszter képviselőjének a szak-
szervezet petícióját, amelyet László András, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szo-
ciális, Család- és Ifjúságügyekért Felelős Ál-
lamtitkárságának kabinetfőnöke vett át Rabi 
Ferenctől.

A petíció átadása után a demonstráció 
rendbontás nélkül véget ért.  (MTI)
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Gazdaság

Pozitív változás, hogy a jövőben az Er-
zsébet-utalvány kedvezményesen adható 
mértéke 8 ezer forintra emelkedik, miköz-
ben általánosan is felhasználható lesz me-
leg étel vásárlására is.

 A cél az, hogy a jövőben minél többen 
igénybe tudják venni az Erzsébet-utalványt, 
ezért további tízezer elfogadóhelyet szeret-
nének bevonni február közepéig – hangzott 
el egy szakmai konferencián.

Az új utalványok közül az 51,17 száza-
lékos adóterhet viselő ajándékutalványt a 
szerződött szolgáltatóknál többek között 
műszaki cikk, lakberendezés, könyv, ru-
ha, játék és utazás vásárlására is lehet 
használni. 

A minimálbér 30 százalékáig, 29 400 
forintig juttatott iskolai Erzsébet-utalvány 
35,7 százalék adóteher mellett adható. A 
szelvény felhasználható tankönyv, tanesz-
köz és ruházat vásárlására a tanév első 
napját megelőző 60. naptól a kibocsátás 
évének utolsó napjáig. 

A szabadidő Erzsébet-utalvány a kifizető 
által ugyanazon magánszemélynek az adóév-
ben legfeljebb 50 ezer forint értékben nyújtott, 
sportesemény vagy kulturális szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó adómentes juttatás.

Százezren pihennek
 Széchenyivel

 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya 
(SZÉP-kártya) birtokosok száma január vé-
gén meghaladta a 100 ezret, akik több mint 
11 500 elfogadóhelyen használhatják a fize-
tőeszközt – közölte az MKB Bank. Tájékoz-
tatásuk szerint a kártyabirtokosok több mint 
4200 munkáltatótól kapnak MKB SZÉP-
kártyán keresztül béren kívüli juttatást, a 
felhasználási lehetőségek bővülése főként a 
szabadidős költések megugrásában mutat-
kozhat meg az idén.

 A munkáltatók MKB SZÉP-kártyákra 
2012-ben több mint 10 milliárd forintot utal-
tak, az összeg meghatározó része, 59 száza-
léka a vendéglátás alszámlákon jelentkezett, 
negyede ment a szálláshely, 16 százaléka 
pedig a szabadidő alszámlára. 

 A múlt év egészében MKB SZÉP-kár-
tyával összesen kifizetett 6,7 milliárd forint 
64 százalékát vendéglátásra, 23 százalékát 
szálláshelyre, 13 százalékát pedig szabad-
idős szolgáltatásokra fordították a kártya-
birtokosok.

Lehoczky László, az MKB SZÉP-kár-
tyát kibocsátó MKB Egészségpénztárt és 
Nyugdíjpénztárt Kiszolgáló Kft. ügyveze-
tő igazgatója a közleményben kiemelte, 
hogy folyamatosan bővül elfogadói háló-
zatuk. Az MKB-val idáig szerződött 9400 
szolgáltató több mint 11 500 elfogadóhelyet 
működtet.

Vita a nyugdíjakról

Kedvezmények terítéken
A két illetékes tárca − az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma (Emmi), illetve a Nem-
zetgazdasági Minisztérium (NGM) − közötti 
viták hátráltathatják a korkedvezményes 
nyugdíjrendszer reformját, ebből is adódhat, 
hogy a kormány a fennálló konstrukciót ta-
valy év végén két évre − 2014 végéig − meg-
hosszabbította. Márpedig, ha valóban eltö-
kélt a kabinet a változtatásban, akkor még 
az idei első félévben be kell nyújtania a par-
lamentnek az új verziót, a választási kam-
pány alatt ugyanis aligha lenne népszerű az 
érdeksérelmekkel járó átalakítás megindí-
tása. A tárcák a Napi Gazdaság kérdésére 
sok konkrétumot nem közöltek, és a felada-
tok ütemezésével − így a végleges verzió ki-
dolgozásának határidejével − kapcsolatos 
kérdéseinkre sem válaszoltak érdemben. A 
korkedvezményt évente átlagosan háromez-
ren veszik igénybe, havonta mintegy 18 ezer 
főnek folyósítanak ilyen járandóságot − az 
ellátásra jogosultságot szerzők kétharmada 
pedig a menetrend szerinti tömegközlekedés 
dolgozói közül kerül ki.

A korábbi korkedvezményes nyugdíjasok 
tavaly év elejétől csak ellátást kapnak, azon-
ban jelenleg is csak egy olyan, 800 mun-
kakört tartalmazó lista alapján lehet ilyen 
nyugellátást szerezni, amelyet már 1997-ben 
is elavultnak tartottak. Feltétel továbbá, hogy 
a lista alapján a munkaadó megfizesse a kor-
kedvezmény-biztosítási járulékot, amely má-
ra a szociális hozzájárulási adón felül további 
13 százalék pluszterhet jelent.

Az elmúlt fél év eredményei kapcsán 
mindkét tárca szűkszavú: az Emmi szerint 
már tavaly több változat készült, idén pedig 
„folytatják a munkát”. A tárca a tartalmi 
részletek említése nélkül azt közölte, ragasz-
kodik ahhoz, hogy nyugdíjat a nők kivéte-
lével csak a korhatárt betöltők kaphatnak 
− ezért a jövőben is csak korkedvezményes 
ellátás folyósítható. Sok eredményt azonban 
vélhetően nem hoztak az elmúlt hónapok, az 
Emmi szerint ugyanis a rendszer tartalmi 
részleteinek kidolgozása során határozzák 
majd meg, hogy a szakmai feladatok ellátása 
milyen szakterület közreműködését igényli, 
illetve hogy az igazgatási tevékenység milyen 
szervezet feladatkörébe kerül.

A tervezett változások irányáról egyelőre 
annyi ismert, hogy az új rendszert a foglal-
kozás-egészségügyi, munkavédelmi és foglal-
koztatási szempontok figyelembevételével kell 
megalkotni. A korkedvezményre jogosultság 
megállapítása akkor lehet megalapozott, ha 
teljeskörűen és részletesen felmérik azokat a 

hatásokat és tényezőket, amelyek egy adott 
munkahelyen adott munkakörben dolgozó-
nál tartósan fennállnak.

A korkedvezményes nyugdíjrendszer 
szakmai részleteinek kidolgozása az NGM 
irányítása alá tartozik, az Emmi jelenleg a 

jogszerzés lezárásában vesz részt, illetve köz-
reműködik az átmeneti szabályok megalko-
tásában is. Azt egyik minisztérium sem zár-
ta ki, hogy új munkakörök is bekerülhetnek 
a korkedvezményes listára.

(Szakszervezetek.hu)

Amennyiben valóban eltökélt a kabinet a változtatásban, akkor még az 
idei első félévben be kell nyújtania a parlamentnek a kedvezményes 
nyugdíjakról szóló új verziót, a választási kampány alatt ugyanis aligha 
lenne népszerű az érdeksérelmekkel járó átalakítás megindítása.

Nem csupán a munkabér, a béren kívüli juttatások mértéke is változ-
hat sok munkavállalónál. Míg ugyanis két éve még csak 19,04, tavaly 
pedig 30,94 százalékos költség terhelte ezeket a juttatásokat, az idén 
már összesen 35,7 százalékos teher hárul a munkáltatókra a cafete-
ria elemei után. bár ez a szint a legtöbb esetben még mindig előnyö-
sebb, mint a bérjövedelmet terhelő adók és járulékok, a munkáltatók 
egy része dönthet úgy, hogy ezt a juttatási formát fenntartja ugyan, 
ám a terhek növekedésével párhuzamosan csökkenti az értéket.

A kártyák bűvöletében

Még mindig vonzó

Az iskolakezdési utalvánnyal kap-
csolatos legfontosabb változás, hogy 
azt 2013-ban csak és kizárólag utal-
ványos formában kaphatják meg a 
szülők.  A változás következtében 
megszűnik az a lehetőség, hogy a 
munkáltató nevére kiállított számla 
ellenében utólagosan elszámolva térít-
sék meg a munkavállalók iskolakez-
déssel kapcsolatos költségeit. Ez azon 
szülők számára jelenthet nehézséget, 
akik az iskolában vásárolt tanköny-

vek után kapott számlák alapján vet-
ték igénybe ezt a juttatást. További 
változás az iskolakezdési utalvánnyal 
kapcsolatban, hogy nőtt az utalvány 
felhasználhatósági ideje, így az iskola 
kezdését megelőző 60 naptól a tárgy-
év december 31-éig használhatóak fel 
az utalványok.

Tavaly 50 ezer forintig adómentes 
juttatásként biztosították a cégek a 
munkavállalók számára a sportese-
ményre szóló belépőjegy vagy bérlet 

Zsebbevágó változások

CSALáDOSOK FIg yELEM!
vásárlására jogosító utalványt. Idén 
ugyanezt a sportesemények látoga-
tása mellett már kulturális szolgál-
tatásra is igénybe lehet venni. Ilyen 
szolgáltatásnak minősül a muzeális 
intézmény és művészeti létesítmények 
– kiállítóhelyek – látogatása, színház-, 
tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti 
előadás, továbbá a könyvtári beirat-
kozási díj. Fontos, hogy a két utal-
vány esetében együttesen érvényes az 
50 ezer forintos éves határ.
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OktatásÜlésterem

Jól debütált a VDSZ első akkreditált szak-
szervezeti képzése: tizenheten jelentkeztek a 
kurzusra az ország minden pontjáról, s ugyan-
ennyien le is vizsgáztak, méghozzá nem is akár-
hogyan. A hallgatók közül ketten kiváló, a többi-
ek pedig jól megfelelt vizsgát tettek. A tanfolyam 
2012. november 30-án kezdődött és 2013 febru-
ár elsején, hét egymást követő pénteken tartott 
előadássorozat után, a tanultak számonkérésé-
vel fejeződött be. A képzésre Dunavarsánytól 
Nyíregyházáig sok alapszervezettől érkeztek a 
tisztségviselők, de még alapszervezeti titkárok 
is. Korosztályban is nagyon vegyes volt a kép, 
egyben viszont azonosak voltak a csoport tagjai: 
mindenki tanulni jött, és azért, hogy a megszer-
zett tudást „otthon”, helyi szinten továbbadja.

A kurzus résztvevői megismerhették, hogyan 
alakult ki a szakszervezeti mozgalom itthon és 
a világban, melyek a szervezet alapértékei, ho-
gyan működik az érdekegyeztetés rendszere, 
milyen a szakszervezetek felépítése, hogyan 
működnek az egyes szervezetek, milyen a mai 
magyar érdekvédelem felépítése, s hogyan kel-
lene jó kollektív szerződét kötni. Mindezekről 
Kisgyörgy Sándor tartott előadást. 

A résztvevők szerint Dr. Balogh Ádám-
nak volt a legnehezebb feladata, hiszen 
zömében gyakorlati, reál beállítottságú 
embereket kellett bevezetnie a jog világá-
ba. Előadásaiban érdekesen beszélt a jog 
kialakulásáról, a jog rendszeréről, a mun-
ka törvényéről, a kollektív szerződésről, a 
sztrájktörvényről és az adatvédelemről. A 
kommunikáció alapjairól Németh Márta 
tartott tájékoztatást, amelyből a hallgatók 

megismerhették a kommunikáció alapjait 
és azt is, hogy hogyan kell előadást tartani, 
s milyen információs rendszere van a szak-
szervezetnek. 

A tanfolyam során két alkalommal VDSZ 
nap is volt, ekkor Székely Tamás elnök be-
szélt az ágazat érdekvédelméről, a hazai és a 

nemzetközi kapcsolatrendszeréről és a tagto-
borzás fortélyairól és fontosságáról. Előadást 
tartott Őriné Dr. Gracza Zsuzsanna is, a 
VDSZ jogásza az Mt. kiskapuiról tájékoztatta 
a szakszervezeti vezetőket, Kiss Béla alelnök a 
VDSZ-ről és a szolgáltatásokról beszélt, Cseh 
Jánostól pedig a munkavédelemről kapott tá-
jékoztatást a csoport. Végül, de nem utolsó 

sorban Baloghné Pataki Irén a VDSZ üdülési 
és képzési lehetőségeiről tartott előadást. Az 
elmondottakat a gyakorlatban is bemutatta, 
hiszen a teljes tanfolyam ideje alatt – 7 ok-
tatási nap, plusz a vizsga – most is, mint 
mindig, ő gondoskodott a képzés zavartalan 
lebonyolításáról.  Házi feladatot is kaptak a 
hallgatók:  tagtoborzó kampányt és kollektív 
szerződés elemzést kellett készíteniük.

A csoport tagjai szerint a képzés közvetlen 
hangulatban telt, sokszor konkrét helyi prob-

lémákat vitattak meg, segítséget, ötleteket 
kaptak egymástól és az oktatóktól a megol-
dásra. Így nem csak az oktatóktól tanultak, 
hanem egymás ötleteivel, helyi tapasztalatai-
val is felvértezhették magunkat a hallgatók. 

A nyolcadik napon, a vizsgán mindenki 
sikeresen vette az akadályokat. A bizonyít-
vány osztás előtt mindenki egy-két mondat-
ban összegezte a tapasztalatait, véleményét a 
képzésről, s kiderült: kivétel nélkül minden 
hallgatónak tetszett, s egybehangzóan állí-
tották, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 
A sok új információ mellett a csoport tagjai 
megtanulták azt is: hova forduljanak a prob-
lémákkal, s hogyan orvosolják azokat.

A kurzus tagjai azzal az elszánt elhatá-
rozással tértek vissza alapszervezetükhöz, 
hogy népszerűsítik az oktatást a kollégáik 
körében, s biztatják őket, minél többen ve-
gyenek részt a színvonalas képzésen.

Ilyen még nem volt!

Akkreditált szakszervezeti képzés

Az éves költségvetés megvitatása volt az 
egyik legfontosabb napirendi pontja a VDSZ 
havonkénti rendszerességgel tartott elnök-
ségi ülésén. Ám mielőtt a számokba bele-
merültek volna a grémium tagjai udvarias 
kötelezettségüknek tettek eleget: elbúcsúz-
tatták a meghívott vendéget, Borsik Jánost, 
akit az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 
élén töltött 12 év után tavaly decemberben a 
VDSZ elnöke váltott a konföderáció élén. Az 
exelnök felidézte az elmúlt 12 év emlékezetes 
pillanatait, a VDSZ egykori elnöke, Főcze 
Lajos alapította konföderáció emlékezetesebb 
stációit. A visszaemlékezés végén Székely Ta-
más a VDSZ nevében megköszönte Borsik 
János eddigi munkáját, jó egészséget kívánt 
neki a nyugdíjas évekhez. A köszönetet és a 
búcsút egy VDSZ emlékplakett átadásával 
pecsételték meg. Borsik János sok sikert kí-
vánt az új elnöknek és további jó munkát a 
VDSZ vezetőinek.

A kellemes kitérő után megkezdődött a 
komoly munka, az elnökség tagjai megvitat-
ták a költségvetést. Székely Tamás szerint a 
szervezet a vártnál jobb évet zárt, erre vél-
hetően a pesszimista, szigorú gazdálkodás a 
magyarázat. Javult a tagdíjfizetési arány is 
– ismertette az elnök. Ez azonban nem egy-
értelműen utal a taglétszám jelentős növeke-
désére, bár tény, ezen a téren is lassú pozitív 
elmozdulás érezhető.

A tagtoborzás továbbra is létfontossá-
gú kérdés a szakszervezeteknél, s ez alól a 
VDSZ sem kivétel. A létszámbővítésben a 

fiataloknak nagy szerepük van, hiszen a 
korban hozzájuk közel álló kollégáik érdeklő-
dését ők tudják a leghitelesebben felkelteni a 
szakszervezet, a közösségi élet iránt. A VDSZ 
Ifjúsági Tagozata ezért komoly tagszervezési 
stratégia kialakításán dolgozik.

Egyetlen nagy „buli”

A visszafogottság azonban idén is indokolt, 
ezért a szakszervezet, ahol csak lehet tovább 
farag a kiadásokból – állapodtak meg az ülés 
tagjai. Ennek megfelelően alakulnak azok a 
közös programok, amelyek komoly kiadást 
jelentenek a szervezetnek. Ez az oka annak, 
hogy idén a VDSZ egyetlen központi „buli”, 
a már hagyományos egészség és sportnap 

rendezését tervezi. Erről viszont, ameddig 
csak lehet, nem mond le az elnökség, mert 
az évek óta jó hangulatú eseménynek nem-
csak összekovácsoló, hanem életmódformáló 
hatása is van – ismertette a szabadidős tevé-
kenységekkel kapcsolatos idei terveket Kiss 
Béla alelnök. 

Szövetségesek kerestetnek!

A VDSZ keresi a munkaadói szövetsé-
gekkel való együttműködést, hogy közösen 
vegyenek részt olyan pályázatokon, amelyek 
támogatásával különféle közös megmozdu-
lást, továbbképzéseket is lehet szervezni. Az 
elnökség hasonló okok miatt – is – tartja 
fontosnak a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködést. Az ágazatban különösen 
fontos a nemzetközi képzéseken, konferen-
ciákon és különféle fontos fórumokon való 
részvétel. Ennek ráadásul régi hagyománya 
is van, a VDSZ kiemelkedően jó és kiterjedt 
nemzetközi kapcsolatokat ápol.

A tudás hatalma

A VDSZ idén is folytatja a már hagyomá-
nyosan és méltán népszerű, színvonalas kép-
zéseket. A különböző tematikájú turnusok-
nak főként a Balatonszemesi oktatási bázis 
ad otthont, de a VDSZ budapesti székházá-
ban is lesznek oktatási programok. Tapaszta-
latok szerint azonban a szakszervezeti tiszt-
ségviselők egyre nehezebben tudnak több 
napra elszabadulni a munkahelyükről, hogy 
a hosszabb programokon is részt vegyenek – 
szögezték le az elnökség tagjai. A probléma 
egyre több érdekvédőt érint, ezért a tanfolya-
mok szervezésekor erre is figyelemmel kell 
lenni – állapították meg az ülés tagjai. 

A biztonság ára

SZIgORÚ KöLtSÉgVEtÉS
A TOP 500 összeállításban az első 100 munkahelyen kimagaslóan 
sok VDSZ-hez tartozó szakszervezet működik – számolt be a kedve-
ző tapasztalatról a januári elnökségi ülésen Székely Tamás, a VDSZ 
elnöke. A szokásos egyeztetésen a szakszervezet kiterjedt nemzet-
közi kapcsolatairól, tagszervezési kampányáról, valamint az éves 
gazdálkodásról is szó esett. Az ülésen vendégként borsik János, az 
Autonóm Szakszervezetek Szövetségének volt elnöke is megjelent. 

Péntekenként, összesen hét alkalommal tartottak előadást az ÉTOSZ 
és a VDSZ munkatársai az első akkreditált szakszervezeti képzé-
sen résztvevő, az ország számos pontjáról érkezett 17 hallgatónak.  
A kurzus végén a „diákok” – komoly szakszervezeti tisztségviselők 
– írásbeli és szóbeli vizsgát tettek. Ketten kiváló, a többiek sikeresen 
megfelelt minősítést kaptak.

SZáMADáS

A vizsga február 1-jén volt, első kör-
ben írásbeli tesztet kellett kitölteni, 
amely 45 kérdést tartalmazott; ezt 
követően került sor a szóbeli vizsgá-
ra, ahol mindenkinek két tételt húzva 
kellett számot adni tudásáról.

„Az a tudás, amit kaptunk, egy 
szilárd bástyával felér, amivel 

támadni, és védekezni is tudsz, s 
ha jól használod, sakk-matt, s a 

játszma véget ér! „ 
(Babtiszta Zoltánné)

„A tudás elsajátítása,  
az ismeretek továbbadása  

az egyetlen járható út”. 
„Interaktív, sokrétű és szerteága-

zó alaptudást kaptunk”. 
„Ez a tudás a mindennapi életben 

jól használható”. 
„ Jó volt, szép volt, várjuk  

a folytatást”.
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Kisegítette a Mal Zrt.-t az állam, a fejlesztési 
tárca közleménye szerint február 1-jétől a mi-
nisztérium közreműködése nyomán az állami 
tulajdonú MVM Partner Zrt. biztosítja az áram-
szolgáltatást a cégnek. Amennyiben a tárca nem 
sietett volna a cég segítségére, február elsején le 
kellett volna állítani a termelést, a gyár ugyan-
is áram nélkül maradt volna. A Mal ugyanis  
3 milliárd forinttal tartozott a korábbi szolgál-
tatónak, az E. On Hungária Zrt.-nek, ezért az 
nem újította meg a december 31-én lejárt szol-
gáltatást. A szerződés értelmében még egy hó-
napig, január 31-ig biztosította a szolgáltatást. 

A minisztérium a közleményében megjegy-
zi: a Mal és a finanszírozó bankok a hosz-
szú tárgyalási folyamat eredményeként sem 
jutottak megoldásra, „az utolsó pillanatig a 
kompromisszumkészség teljes hiányáról tettek 
tanúbizonyságot”, ezért fenyegetett a cég bezá-
rásának veszélye.

A Mal belső hálózatáról 11 cég – köztük egy 
bánya és egy vízmű – vételez áramot, ezeknek 
az úgynevezett alfogyasztóknak az ellátásáról 
folyamatosan gondoskodott az E. On.

A termelés esetleges leállása felbecsülhetet-
len kárt okozott volna a térségben. A VDSZ 
az emlékezetes vörösiszap katasztrófa óta tá-
mogatja a helyi szakszervezet – Ajkai Alumí-
niumipari Szakszervezet – harcát: ne hagyja 
csődbe jutni a céget a kormány, mert a terme-
lés totális beszüntetésével veszélybe kerül több 
ezer család megélhetése. S lesznek közöttük 
olyanok is, akiknek az iszap elvitte a házát, 
s a tragédiában még egy családtagját is el-
vesztette. Az ő esetükben a munkanélküliség 
egyenlő lenne a katasztrófával.  

A titok

Az állam azonban nem rakott be pénzt 
a MAL Zrt. újabb megmentésébe, csupán 
segítette a megegyezést – hangzott el sajtó-
tájékoztatón. Hegmanné Nemes Sára, a va-
gyonpolitikáért felelős államtitkár szerint az 
MVM nyereségtartalom nélkül szolgáltat, az 
ár ugyanakkor üzleti titok. Az MVM nyere-
ségtartalom nélkül szolgáltat, de hogy meny-
nyiért adja az áramot a Mal-nak, az nem 
derült ki, az államtitkár csak ennyit mon-
dott:; „tudomásom szerint jóval olcsóbban”. 
Az állam semekkora összeget nem rakott 
bele a megállapodásba, semmilyen biztosíté-
kot nem nyújtott – mondta. Minden eszköz 
megvan ahhoz, hogy az új szolgáltató felé ne 
halmozódjon föl tartozás az államtitkár sze-
rint; „az állam bízik benne, hogy a társaság 
fizetni tud majd, noha az állam türelme sem 
végtelen” – toldotta meg.

A két magánfél közötti ügybe az állam csak 
óvatosan avatkozhatott be, de mindenképp 
biztosítani akarták a működést – tette hozzá. 
Az állam folyamatosan ott volt a tárgyalások 
mögött, de csak közvetíteni tudott. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (NFM) tehát úgy dön-
tött, hogy „levegőhöz juttatja a társaságot” és 
elindul a szolgáltatás. A biztosítékok kidolgo-
zására azonban egy hónap haladékot adtak, 
így tovább folyik az egyeztetés az MVM, a 
Mal Zrt és a bankok között, annak érdekében, 
hogy biztosítsák a finanszírozást is – hangzott 
el. A kormány – tavaly stratégiailag kiemelt 

társasággá nyilvánította a Mal Zrt-t – tovább-
ra is figyelemmel kíséri a tárgyalásokat. Az 
állam célja elsősorban a működés biztosítása, 
míg a bankok a pénzükhöz akarnak hozzájut-
ni – értékelte a helyzetet a politikus.

A reorganizációs terv által megtermelt min-
den plusz pénz a bankokhoz megy, a feltételek 
adottak ahhoz, hogy a hitelezők a pénzükhöz 
jussanak – mondta az államtitkár. A bankok 
minden megtermelt tőkét, nyereséget kintlévő-
ségeik csökkentésére fordítanak, a likvid esz-
közöket pénzzé tették, így a Mal beszállítóinak 
is csak nagyon nehezen tud fizetni.

Magasfeszültség

Életben tartja az állam a Malt

„2010-ig a világ 16 vezető gyártója együtt 
növekedett a globális gyógyszeripari szek-
torral. Ez azonban 2011-ben megváltozott, 
amikor a legnagyobbak növekedése lelassult, 
és ez a folyamat 2012-ben is folytatódott. Az 
Ernst & Young előrejelzése szerint a követke-
ző években az olló tovább nyílik majd” – nyi-
latkozta a hvg.hu-nak Dezse Margaret, az 

Ernst & Young Tranzakciós Tanácsadá-
si Szolgáltatások vezető partnere.

Az elmúlt években a 16 legna-
gyobb árbevételt elérő ame-

rikai, európai és japán 
gyógyszeripari cég te-

vékenységét a fejlő-
dő piacokra is 

egyre jobban 
kiterjeszt-

ve próbálta emelni árbevételét. Ezek a vál-
lalatok jellemzően originális gyártók, vagyis 
olyan szabadalommal védett hatóanyagokat 
kísérleteznek ki, és visznek piacra, amelyeket 
azelőtt nem használtak még az orvoslásban. 
Mivel e készítmények egy jól jövedelmező 
részének szabadalmi védettsége ezekben az 
években világszinten lejár, az óriások piacré-
sze csökkenni kezdett, számukra az organi-
kus növekedés kilátásai nem túl kedvezőek. 
Ezért 2013-ban várhatóan minden koráb-
binál nagyobb hangsúlyt fektetnek a nem 
organikus – felvásárlásokon és fúziókon ke-
resztül történő – növekedésre – mutat rá az 
Ernst & Young tanulmánya.

„Ezeknek a vállalatoknak a pénzügyi ka-
pacitásuk fenntartása és növelése érdekében 
kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a tőkeme-
nedzsment javítására, és a nem stratégiai 
elemek leválasztására. A verseny erősödésé-

vel ugyanakkor még körültekintőbben 
kell elvégezniük az átvilágí-

tási folyamatot an-
nak érdekében, 

hogy meg-

győződjenek a befektetési célpont valós ér-
tékéről. E mellett a kockázatok csökkentése 
érdekében újszerű tranzakciós struktúrák 
alkalmazását is számba kell venniük” – 
mondja Dezse Margaret. A helyzetet tovább 
nehezíti, hogy a gyógyszeripari óriáscégek 
tranzakció-finanszírozási ereje több, mint 
húsz százalékkal csökkent 2006 óta. Ugyan-
ebben az időszakban a biotechnológiai válla-
latoké 61 százalékkal bővült, és a specializált 
gyógyszergyártóké 20 százalékkal nőtt.

A magyarokat nem érinti

A magyar gyártók alapvetően generikus 
vállalatok, így a szabadalmak lejártából 
származó bevételcsökkenés őket nem érinti. 
Éppen ellenkezőleg a globális trendbe illesz-
kedően, elsősorban a külpiacokra támasz-
kodva, és kihasználva a generikus termékek 
iránti kereslet világszintű megerősödését, az 
elmúlt években a világ vezető originális gyár-
tóinál gyorsabb növekedést tudtak felmutat-
ni. E növekedési ütem fenntarthatóságának 
azonban az ő esetükben is kulcsa a rendelke-
zésükre álló források leghatékonyabb befek-
tetése, ezek között a megfelelő szinergiákat 
és piaci pozíciót ígérő akvizíciós célpontok 
kiválasztása. Kiemelt figyelmet érdemelnek 
azok a céltársaságok, amelyek lehetőséget 
teremtenek olyan nagy potenciállal rendel-
kező, új szegmensekbe történő belépésre, 
mint például a csak speciális technológiával 
legyártható termékek vagy a bioszimiláris 
gyógyszerek piaca.

Felvásárolják egymást a gyógyszergyártók 

A magyarok megússzák
A piaci konszolidáció minden eddiginél erősebb időszaka jöhet a 
gyógyszeriparban, a vezető gyártók bevételei ugyanis akár 100 
milliárd dolláros értékben is elmaradhatnak a szektor egészének 
bővüléséhez képest. A kialakult helyzetben a gyógyszercégek fel-
vásárlások és fúziók révén biztosíthatják versenyelőnyüket – ol-
vasható a hvg.hu-n.

Az utolsó pillanatig úgy tűnt, leáll a termelés a Mal Zrt.-nél, mert 
áram nélkül marad, mivel tavaly december 31-én megszűnt az e.On 
Hungária Zrt.-vel kötött villamos energia szolgáltatási szerződése, 
így az áramszolgáltató ellátási kötelezettsége 2013. január végén 
lejárt, s nem újította meg, mert a cég 3 milliárd forinttal adós a szol-
gáltatásért. Az állam kirántotta a bajból a céget.

Anno

PEtíCIó A MuNKAHELyEKÉRt

16

Kitekintő

Mint arról korábban beszámoltunk, a Mal Zrt.-nél és beszállítóinál lévő munkahelyek 
megmentését kérte a kormánytól tavaly szeptemberben a vegyipari szakszervezet 
(VDSZ), illetve tagszervezete, az Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet. A csaknem 
hatezer aláírással ellátott követelést az érdekképviseletek Budapesten Giró-Szász 
András kormányszóvivőnek, valamint a parlamenti frakciók képviselőinek adták át. 
A munkahelyvédelmi petíció szerint a Mal Zrt. ma még több mint ezer dolgozót 
foglalkoztat. A beszállítói körrel együtt mintegy 5-6 ezer ember munkahelye forog 
kockán a vállalatra kiszabott környezetszennyezési bírság miatt, amely bizonytalan-
ná tette a finanszírozást.
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Paragrafus

A szabadság rendes és pótszabadságra 
bomlik, ez utóbbin január 1-jétől az életkor 
szerinti plusznapokat kell érteni. A mértékük 
és a hozzáférésük határideje nem változott. 
A pótszabadságra vonatkozó Mt-beli rendel-
kezésektől a kollektív szerződésben csak a 
munkavállaló javára lehet eltérni.

A különböző jogcímeken járó pótszabadsá-
gok nem változtak, de arra felhívjuk a figyel-
met, hogy mindkét szülő jogosult a 16 éven 
aluli gyerekek után járó pótszabadságra, 
ám az elvált szülők esetében csak az, aki a 
gyereket saját háztartásában neveli. A vak 
munkavállalót eddig is megillető 5 nap pót-
szabadságot az új törvény a legalább 50 szá-
zalékban egészségkárosodott dolgozókra is 
kiterjesztette.

A szabadság a munkában töltött idő alap-
ján illeti meg a munkavállalót. Munkában 
töltött időnek minősül a szabadság, a szülési 
szabadság, vagy a gyerek gondozása céljából 
igénybe vett fizetés nélküli időszak – legfel-
jebb az első hat hónapig – , továbbá a tény-
leges önkéntes tartalékos katonai szolgálat 
3 hónapja, valamint az Mt.-ben szabályozott 
egyéb okból való felmentés a munkavégzési 
kötelezettség alól. A keresőképtelenség 30 na-
pot meghaladó időtartama azonban nem 
jogosít szabadságra. A 30 napos időtartam 
ráadásul egy éven belül összeadódik; ettől 
azonban a kollektív szerződésben a munka-
vállaló javára el lehet térni.

Betegszabadság jár a munkavállalónak 
évente 15 nap időtartamra, évközben kezdő-
dő munkaviszony esetén a betegszabadság 
időarányos része jár. Nem jár betegszabad-
ság üzemi baleset, foglalkozási megbetege-
dés, veszélyeztetett terhesség esetén.  Beteg-
szabadságra a munkavállalót a távolléti díj 
70 százaléka illeti meg.

A szabadságról 
időben szólni kell

A szabadság kiadása főszabályként meg-
maradt, hogy a szabadságot a munkáltató 
adja ki. Két korlátja van a munkáltató sza-

badság kiadási jogkörének. Egyrészről a 
munkavállaló maga rendelkezik 7 munka-
nappal, amit 2 részletben, 15 napos előrejel-
zési idővel akármikor kivehet. A másik korlát 
a 14 naptári napos egybefüggő szabadságot 
érinti: a munkáltató ezt is csak 15 nappal 
előbb jelezve adhatja ki. A fenti szabályoktól 
mind kollektív szerződés, mind munkaszer-
ződésben akár a munkavállaló javára, akár 
a hátrányára el lehet térni.

A szabadságot esedékessége évében kell ki-
adni. Még az esedékesség évében kiadottnak 
kell minősíteni azt a szabadságot, amelyet 
még abban az évben megkezdtek és csak 
5 nap kerül át a következő évre. Egyébként 
szabadságot csak kivételes esetekben lehet 
átvinni a következő évre – esetleg hosszas 
keresőképtelenség –, ez esetben viszont az 
ok megszűnésétől számított 60 napon belül 
ki kell venni. Ha a munkaviszony október 
1-je után kezdődik, az időarányos szabadság 
a következő év március 31-ig is kiadható. A 
munkáltató fontos gazdasági érdekből, vagy 
működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 
esetén a szabadság közölt időpontját módosít-
hatja, a megkezdett szabadságot megszakít-
hatja, és kollektív szerződés felhatalmazása 
alapján a szabadság egynegyedét legkésőbb 
az esedékességet követő év március 31-ig ad-
hatja ki. A fontos gazdasági érdek alatt nem 
lehet érteni például átmeneti anyaghiányt és 
üzemzavart. A működési kört érintő ok ak-
kor súlyos, ha azt baleset, elemi csapás vagy 
súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi 
épséget fenyegető közvetlen veszély megelő-
zése, illetőleg elhárítása indokolja.

A munkavállalóval kötött megállapodás 
alapján az alapszabadság és az életkor alap-
ján járó pótszabadság egyharmadát a mun-
káltató az esedékesség évét követő év végéig 
is kiadhatja.

 A távolléti díj sem a régi

Távolléti díjat kell fizetni a munkavállaló-
nak a munkában nem töltött időre, ha arra 
a munkáltatót a munkaviszonyra vonatkozó 

jogszabály vagy a felek megállapodása kötele-
zi. Ilyen időszakok: a szabadság, kötelező or-
vosi vizsgálat, véradáshoz szükséges legalább 
4 órás időtartam, szoptatási időkedvezmény, 
hozzátartozó halálakor két munkanap, álta-
lános iskolai tanulmányok folytatása, tanú-
kénti megjelenés bíróság vagy más hatóság 
előtt, fegyelmi eljárás esetén, ha a munkálta-
tó a munkavállalót mentesíti a munkavégzési 
kötelezettsége alól, óra- vagy teljesítménybé-
rezés esetén a napi munkaidőre.

A távolléti díj számítására vonatkozó 
szabályok jelentősen megváltoztak január 
1-jétől. Eddig a távolléti díjat a személyi alap-
bérből és a rendszeres bérpótlékokból számí-
tották. A délutános pótlék a személyi alapbér 
7,5 százaléka, az éjszakai pótlék a 15 száza-
léka, a kétműszakos és megszakítás nélküli 
munkarendben foglalkoztatottak esetében 
pedig 20 százaléka volt. A rendkívüli munka 
pótléka csak 50 óra felett számított, a szemé-
lyi alapbér 3 százalékával és 100 fölötti túlóra 
esetén 5 százalékkal. Január 1-jétől a távolléti 
díjat az esedékesség időpontjában érvényes 
alapbér, valamint az utolsó hat naptári hó-
napra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék 
figyelembevételével kell megállapítani.

A távolléti díj kiszámításakor figyelmen 
kívül kell hagyni azt a munkabért, amelyre 
a munkavállaló a távolét tartamára mun-
kavégzés hiányában is jogosult.  Ez a való-
ságban azt jelenti például, hogy a szabadság 
időtartamára kapott távolléti díj a követke-
ző távollét összegébe nem számít bele, ami 
konkrétan a szabadság időtartamára eső 
bérpótlékok hiányát fogja jelenteni. További 
károsultjai az új számításnak a teljesítmény-
bérrel foglalkoztatott, hat hónapon belül 
többször szabadságra menő munkavállalók, 
akik távolléti díjának alapját a megelőző 
6  hónapra kifizetett teljesítménybér képezi. 

Változások a szabadságban

Mikor, mennyi jár
A keresőképtelenség jelentette kiszolgál-

tatottságra tekintettel a törvény korlátozza 
a beteg munkavállalóval szembeni felmon-
dás lehetőségét. Ez alapján a betegség mi-
atti keresőképtelenség ideje alatt is fel lehet 
mondani a dolgozónak, ám a felmondási 
idő csak a betegszabadság letelte után – ez 
legfeljebb egy év lehet – kezd „ketyegni”. Pél-
dául, ha egy munkavállaló kórházi kezelés 
után még három hónapig keresőképtelen, a 
munkáltató akár a kórházi időszak alatt is 
közölheti felmondását, ám a felmondási idő 
csak akkor kezdődik, amikor a munkavál-
laló gyógyultan újra dolgozni kezd.

Ugyanilyen formában élvez védettséget 
a munkavállaló a beteg gyereke ápolása 
címén fennálló keresőképtelenség esetén is. 
Az a szülő is jogosult ugyanis táppénzre, 
aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyere-
két ápolja és a saját háztartásában neveli. 
Ő tehát beteg gyereke ápolására tekintettel 
minősül keresőképtelennek.

A felmondási idő eltolása lényegében a 
felmondási tilalmakkal egyező védelmet 
jelent a munkavállalónak. A különbség 
az, hogy mivel a védett időszak alatt a fel-
mondás közölhető, maga a munkavállaló 
is előre számolhat azzal, hogy ha meggyó-
gyul, már csak a felmondási idejére állhat 
munkába. Így már előbb elkezdhet állást 
keresni, vagy megélhetéséről más módon 
gondoskodni.

Munkáltatói szempontból e szabállyal ki-
sebb a visszaélések esélye, hiszen a kereső-
képtelenség nem jelenti egyben a munkavi-
szony „felmondhatatlanságát” is. Emellett a 
védettség akkor sem okoz problémát, ha a 
munkavállaló keresőképtelenségét az orvos 
utólag igazolja. A társadalombiztosítási sza-
bályok alapján ugyanis a keresőképtelenség 
a vizsgálatra jelentkezés időpontjától elté-
rően, legfeljebb öt napra visszamenőleg is 
igazolható, kivételesen indokolt esetben or-
vosszakértői szerv pedig akár a vizsgálatra 
jelentkezés előtt hat hónapra visszamenőleg 
is megállapíthat keresőképtelenséget. Ha a 
munkáltató az utóbb keresőképtelennek 
nyilvánított munkavállalóval közölt felmon-
dást, annak így már csak a felmondási 
idő lejárta szempontjából van jelentősége.  

A bírói gyakorlat alapján pedig önmagában 
azért nem jogellenes a munkaviszony meg-
szüntetése, mert a munkáltató rosszul szá-
molta ki a felmondási idő lejártát.

Azonnali hatállyal bármikor

Hangsúlyozni kell, hogy a felmondási vé-
delemnek csak a munkáltatói felmondással 
szemben van jelentősége. Nincs akadálya, 
hogy a keresőképtelen munkavállaló mun-
kaviszonya más jogcímen, például azonnali 
hatályú felmondással, vagy közös megegye-
zéssel szűnjön meg a védett időszak alatt.

Fontos, és a munkavállalókra hátrányos 
újdonság az új munka törvénykönyvében, 
hogy a keresőképtelenségből naptári éven-
ként csak 30 napot lehet figyelembe venni 
a rendes szabadság jogszerző idejeként. Ez 
tehát azt jelenti, hogy ha a munkavállaló az 
adott évben 30 napnál hosszabb ideig kere-
sőképtelen, úgy a plusz időt úgy kell tekinte-
ni, mintha nem is állt volna fenn munkavi-

szonya. Ez eredményezhet olyan helyzetet, 
hogy év közben kell újraszámolni a munka-
vállalónak járó szabadság mértékét. Példá-
ul, ha a munkavállaló a naptári évben hét 
hónapig keresőképtelen, akkor erre az évre 
csak az éves szabadság fele jár neki, hiszen 
hat hónapot úgy kell tekinteni, mintha nem 
is állt volna munkaviszonyban.

A beteg munkavállalók helyzetével kap-
csolatban ki kell emelni az egyenlő bánás-
mód követelményét – hívja fel a figyelmet 
írásában a szakértő. Eszerint – leegysze-
rűsítve – a munkáltató nem tehet különb-
séget a munkavállalók között az egészségi 
állapotuk alapján, ha ezt a munka jellege 
vagy természete nem indokolja. Jogellenes 
például az a gyakorlat, amikor valakit ön-
magában az egészségi állapota miatt bo-
csátanak el. Kivéve, ha a betegsége miatt 
a munkavállaló már nem képes ellátni a 
feladatát, vagy a gyakori hiányzások miatt 
bepótolhatatlan módon esik ki a munkafo-
lyamatokból. Nem lehet azonban a munka-
viszonyt megszüntetni önmagában azért, 
mert a gyengébb egészségű munkavállaló 
kockázatot, munkaszervezési nehézséget 
jelent a munkáltatójának.

(Részlet a szakszervezetek.hu – azújmunkatörvény-
könyve.hu összeállításából, amelyet Dr Kártyás Gábor – a 

Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja, a 
Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület elnöke, az 

Opus Simplex Kft. munkajogi szakértője készített.)

A visszaélések ellen

Új Mt.: felmondási védelem betegeknek
A keresőképtelen munkavállaló 
mentesül a munkavégzési kötele-
zettsége alól, és bizonyos ellátá-
sokra is jogosult. ezzel azonban 
nem teljes a beteg munkavállalók 
védettségének köre.

Sokan kérdezik a VDSZ munkajogászától, hogyan befolyásolja az 
új munka törvénykönyve a szabadság kiadásával kapcsolatos ren-
det. A július elseje óta hatályos új Mt. szabadságra vonatkozó tétele 
január elsején lépett életbe, az alábbiakban az ide vonatkozó válto-
zásokat közöljük. 

A szakértő válaszol§
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Összeállította: 
Őriné dr.Gracza Zsuzsanna, munkajogász
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SopronbAn a Solar Apartman Club Hotel 
a Lővérekben kialakított üdülőövezetben 

található. A történelmi múltú, hangulatos 
város, a tiszta levegőjű, természetes 

szépségű Alpok alja, a környék kiránduló 
helyei, kastélyai, Bécs közelsége számtalan 
lehetőséget kínál az aktív kikapcsolódásra.

HArkánybAn a Siesta Club Hotel 
a harkányi gyógyfürdő közvetlen 

szomszédságában található. A szálloda és a 
gyógyfürdő szolgáltatásai kiválóan segítik a 
gyógyulni vágyókat, de az aktívabb pihenést 

előnyben részesítők is sok programot 
találnak Siklós, Pécs, a villányi borvidék 

közelsége miatt.

MátrASzentiMrén, az ország legszebb 
hegyvidékén található a Silver Club Hotel, 

amely tiszta levegője miatt elsősorban az 
asztmatikus megbetegedések kezelésére 
ajánlott. A téli sport kedvelőinek felkapott 

üdülőhelye, de az év minden időszakában vonzó 
kirándulóhely természeti szépsége miatt.

HAJdúSzoboSzlón a Siesta Club 
Hotel várja a gyógyvízre épülő kezelések 

segítségével gyógyulni vágyókat. A szálloda 
szomszédságában található az Aqua-

park, ahol mindenki megtalálja a pihenés, 
kikapcsolódás számára legkedvezőbb formáját.

A VdSz a saját üdülőiben biztosított nyaraláson túl az ország legszebb 
helyein kínál pihenési lehetőséget az üdülőszövetkezeti tagságán keresztül.  

A korlátozott számban rendelkezésre álló 1–1,5 szobás kényelmes, 
konyhával felszerelt apartmanok egyhetes turnusokban, az év különböző  

időszakában, kedvező áron vehetők igénybe.

A két balatoni üdülő nyaranta 
több, mint ezer embernek biztosít 
nyugodt pihenést, kikapcsolódást, 
baráti társaságok tölthetnek együtt 
kellemes napokat, és új barátságok, 
ismeretségek köttetnek életre szólóan.

A bAlAtonSzeMeSi üdülőnk 
nagyon szép ősparkos természeti 
környezetben, felújított szobákkal várja 
a csendet, nyugalmat kedvelő, pihenni 
vágyókat.  

A szerényebb felszereltségű, de 
közvetlen vízparti bAlAtonVilágoSi 
üdülőnk a kisgyerekes családok, a 
horgászok kedvelt helye. Barátságos, 
családias hangulatú, nyugodt pihenést 
biztosító üdülő.

MiSkolctApolcAi üdülőnk kiváló 
lehetőség az erdei kirándulások 
kedvelőinek, valamint az egyedülálló 
Barlang-fürdő szolgáltatásainak 
segítségével gyógyulni, kikapcsolódni 
vágyók számára. Egész évben várja 
a vendégeket. Az üdülőt jelenleg 
üzemeltető bérlő a VDSZ-tagoknak 
kedvezményt biztosít.

A VdSz egyik legfontosabb szolgáltatása a kedvezményes üdülési 
lehetőségek biztosítása tagjainknak és családtagjaiknak.

Saját tulajdonú üdülővel rendelkezünk balatonszemesen 
és balatonvilágoson, illetve Miskolctapolcán.

Nyaralás a VDSZ-szel!

balatonvilágos

balatonszemes

sopron

Hajdúszoboszlón



Az üdülésre jelentkezők figyelmébe!
A VDSZ szolgáltatásai közül igen népszerű a 

tagok és családtagjaik pihenését, regenerálódását 
biztosító kedvezményes üdülés a szakszervezet saját 
üdülőiben. A jelentkezések kiegyensúlyozott, azonos 
esélyeket biztosító elbírálása érdekében az alábbi 
szabályok figyelembe vételét tartjuk fontosnak:

Üdülésre jogosult:
a VDSZ teljes jogú tagja
jogfenntartó tag
tagfenntartó tag
előbbiek családtagjai, hozzátartozói.

Nem szakszervezeti tag csak a fenn maradó 
szabad helyeket veheti igénybe, emelt áron.

                                                                                                              
Az üdülési lehetőségekről és a térítési díjakról a 

VDSZ elnöksége a januári ülésen döntött.

Az üdülőkben turnusonként lehet szobát foglalni, 
ennek meghatározott rendje:

balatonszemes: szombattól – péntekig
balatonvilágos: szombattól – péntekig
Ettől eltérő rendben a szezon elején (június II. 

fele) és a szezon végén (augusztus II. fele), illetve az 
esetlegesen üresen maradt férőhelyekre fogadunk el 
jelentkezést.

  
Jelentkezés:
Jelentkezni az elnökség döntését követően, 

február 1-től március 15-ig lehet.
A jelentkezések besorolásánál előnyt élveznek 

azok, akik az előző évben nem vettek részt általunk 
szervezett üdülésben.

Az üdülés igénybevétele a térítési díj kiegyenlítését 
követően kiállított beutalóval történik, melynek 
intézése a VDSZ Országos Iroda feladata.

3 év alatti gyerek után szállásdíjat nem 
számolunk, a gyerekkedvezmény  
a 14 év alatti gyerekekre vonatkozik.
A fenti árak az áFá-t tartalmazzák.
idegenforgalmi adó 18 év felett:
balatonszemes:  390 Ft/fő/éj
balatonvilágos:   330 Ft/fő/éj

egyéb szervezetek rendezvényeinek térítési díja 
(csak elő- és utószezonban):
Szállás: 4 790 Ft+18% áFA
étkezés: 5 120 Ft+27% áFA
Felvilágosítást ad:  baloghné pataki irén  
06-1-4612-441;  06-20-413-7975; 
irenkeb@vdsz.hu

A VDSZ balatonszemesi és balatonvilágosi 
üdülőjének 2013. évi díjai

Szép kártyát elFogAdunk

Üdülési szezon
2013.

06. 15–08. 30.

Szállásdíj fő/éj

VdSz-tag
VDSZ körébe 

tartozó vállalat  
munkavállalója

felnőtt gyerek felnőtt gyerek

balatonvilágos
turnus: 

szombattól péntekig
3 270 Ft 2 850 Ft 4 350 Ft 3 410 Ft

Üdülési szezon
2013.

06. 15–08. 30.

Szállás reggelivel fő/éj

VdSz- tag Nem tag

felnőtt gyerek felnőtt gyerek

balatonszemes
turnus: 

szombattól péntekig
4 700 Ft 3 100 Ft 6 590 Ft 4 390 Ft

étkezési lehetőség  
balatonszemesen

Ebéd Vacsora

felnőtt gyerek felnőtt gyerek

1 240 Ft 940 Ft 1 130 Ft 850 Ft

A VDSZ és a REMTE Természetbarát Szakosztály 
38. alkalommal rendezi meg 

a hagyomáynos évadnyitó túrát. 
Az eseményre a szervezők minden szakszervezeti tagot 

és családját szerettel várnak.

időpont: 2013. február 23. szombat

Helye: Gödöllői dombság.
 

tAlálkozó:
Isaszeg vasútállomás  

10 óra 15 (vonat érk. 10 óra 10)
(Keleti pu-ról minden óra 35 perckor indul vonat)

útVonAl:
Isaszeg vasútállomás–48-as emlékmű alja–Sápi út–
Szentgyörgy-puszta–48-as emlékkereszt–Valkói út–

Isaszeg Falumúzeum–Isaszeg vasútállomás.

táV: 8 km

túrAVezetők:
Gálos Andrásné, 

Solti József, Trischler Ferenc

Szép időt, jó túrát kívánunk!

MAGYAR VEGYIPARI, 
ENERGIAIPARI 

ÉS ROKON SZAKMÁBAN DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

gAlAMboS Márton
eMléktúrA


