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A TARTALOMBÓL
Beszélgetés a múltról
és a jövőről
Seprűt kell elő venni, meg lapátot.
Kisöpörni a piszkot és újra kell
kezdeni építkezni. Nincs sok idő.
A szakszervezetek harcos 2011-re
készülnek – nyilatkozta Székely Tamás, a VDSZ elnöke az alábbi évértékelő és a 2011-es programot latolgató interjújában.
 (2. oldal)

A lényeg a részletekben
Elfogadta a parlament tavaly decemberben a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba menetelét
szabályozó törvényt. A koncepció
finoman szólva is diszkriminatív jellegétől függetlenül sok az olyan szokatlan fogalom a törvényben, amely
egyrészről kiigazításra, de addig is
feltétlenül magyarázatra szorul.
 (5. oldal)

Megsemmisítést kér a VDSZ
A magán-nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos törvény megsemmisítését
kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a vegyipari szakszervezet.
A VDSZ a beadványában az emberi
méltóság, a személyes adatok és
az önrendelkezési jog sérelmére
hivatkozik.
 (6. oldal)

Változások 2011-ben
Jön az egykulcsos adórendszer,
sávosan emelkedik majd a gáz ára,
dönteni kell a magán-nyugdíjpénztári tagságról, drágul az úthasználat és az üzemanyag – röviden
így foglalhatnánk össze az idénre
várható jelentősebb gazdasági változásokat.
 (11. oldal)

Harcos évre
készül az ágazat
Elveszett a sztrájktörvény lényege, csorbul
a sajtószabadság, a magán-nyugdíjpénztárak szétverésével veszélybe került a teljes
hazai nyugdíjrendszer. Ezekben az ügyekben sem egyeztettek a döntéshozók a szakszervezetekkel, mint ahogy számos egyéb, a
munkavállalókat érintő döntés előtt sem éltek a társadalmi párbeszéd lehetőségével és
kötelezettségével. A VDSZ ezért minden eddiginél harcosabb évre készül, még azokban
a témákban is, amelyekben részsikert értek
el. Ilyen például a korengedményes nyugdíj, amely újabb egy évre megmenekült, s
ebben vélhetően nagy szerepe volt a VDSZ
kitartó küzdelmének és annak a csaknem 20
ezer támogató aláírásnak, amelyet, néhány
szakszervezettel összefogva alig néhány

nap alatt gyűjtöttek össze. A VDSZ az egy
évre szóló sikerrel mégsem elégedett, a cél
ugyanis a rendszer állandósítása, amelynek
érdekében a szervezet elnöke párbeszédet
szorgalmaz a döntéshozókkal. Félsikerként
értékeli a szervezet a nők 40 év szolgálati idő
utáni nyugdíjazását is, a VDSZ ugyanis nemtől függetlenül mindenkire kiterjesztené a lehetőséget, s ez ügyben már nyáron, a nőkre
vonatkozó döntés előtt, jelentős lépést tett.
A szervezet népszavazást kezdeményezett
az ügyben, s beadványukat az Országos Választási Iroda hitelesítette. A hitelesített tervezet ellen azonban kifogást emelt valaki, s
a folytatásról az Alkotmánybíróságnak (AB)
kell döntenie. Az AB augusztus óta nem határozott az ügyről.

Interjú
A VDSZ elnöke a múltról és a jövőről

Székely Tamás: Összefogunk, vagy mindent veszni hagyunk?
Seprűt kell elő venni, meg lapátot. Kisöpörni a piszkot, és újra kell
kezdeni építkezni. Nincs sok idő. A szakszervezetek harcos 2011re készülnek – nyilatkozta Székely Tamás, a VDSZ elnöke az alábbi
évértékelő és a 2011-es programot latolgató interjújában.
– Szakszervezeti szempontból hogy
értékeli az elmúlt évet? Mit tart a legnagyobb sikernek és kudarcnak?
Nagyon mozgalmas évet hagytunk magunk mögött. A 33. VDSZ kongresszus
után elszántan kezdtünk neki a programban megfogalmazott teendők megvalósításának. Kiss Béla alelnök kollégával közösen
kialakítottuk a budapesti központ szervezeti struktúráját, és ezzel meg is kezdődött az
újabb 5 éves ciklus. Elindult az a felújítási
program, ami a VDSZ tulajdonában lévő ingatlanok komfortfokozatának, az energiatakarékos rendszer kiépítését és az értékek
állagmegóvását jelenti. Nagyon jó volt, hogy
sok kollégával közösen felújítottuk a balatonszemesi üdülőt. Köszönet a segítségért!
Biztos vagyok benne, hogy ezeket a közös
munkákat 2011-ben is folytatni fogjuk.
Ami a tavalyi szakszervezeti feladatokat
illeti, nem unatkoztunk. Rengeteg kihívással és még több problémával kellett
szembenézni 2010-ben is. Még a válság
hatásait is érezni lehetett. A bérmegállapodásokban nem sok helyen jutottunk előre. A Bajnai-kormány
adómódosítása okozott némi
gondot, a 160 ezer forint alatti
kereseteket nem tudtuk minden
területen korrigálni. A béren kívüli juttatások adóztatása is komoly vitákhoz vezetett, de több
tárgyalás eredményeként meg
tudtunk állapodni.
Sajnálatos módon 2010-ben is
folytatódtak a gyárbezárások és
létszámleépítések. Bezárt a székesfehérvári DFP, a tiszaújvárosi
Akzo, a Vegyépszer pedig 420 alkalmazott elbocsátását kezdte meg karácsonyi ajándékként, és a lőszergyártó cégünk is felszámolás alatt áll.
A VDSZ 2010-ben nagyon sok jogalkotási, törvénymódosítás kezdeményezéssel állt elő. Sokan érdeklődnek a 40 éves
szolgálati idővel kapcsolatos népszavazási
indítványunk felől. Senki ne gondolja, hogy
a kormány nem ennek hatására vezette be
a nők 40 éves jogviszonyát követő nyugdíjazás lehetőségét. E kérdés egyébként már
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fél éve az Alkotmánybíróság (AB) előtt van,
mert a Választási Bizottság kedvező döntését augusztusban valaki megtámadta a
bíróságon. Abban a pillanatban, amint az
AB zöld utat ad a kezdeményezésnek, megkezdjük a szükséges 200 ezer támogató aláírás összegyűjtését. Nagyon sok nő és férfi
érzi magát becsapva a kormányzat e területen hozott intézkedései miatt. De minket
elsősorban a többműszakos munkavállalók
nyugdíjba menetelének rendezése indított el
ezen az úton.
Ezért tartom sikernek, például a kormányzattal szemben képviselt álláspontunkat, a korengedményes nyugdíj meghos�szabbítását. Sok csatát kellet megvívnunk,
de ha a VDSZ nem áll ki e kérdésben, akkor
most nincs korengedmény. Természetesen
ezzel nincs rendben ez a rendszer – akárcsak a korkedvezmény kérdése –, mert mi
a véglegesítésért harcolunk, ezért 2011-ben
a jogalkotóktól azt várom, hogy elkezdünk
erről tárgyalni.
2010-ben, mint már azt megelőzően is,
keményen küzdöttünk a Hankook vezetésével a munkavállalók jogaiért. Annak ellenére, hogy minden vizsgálaton elmarasztalták és megbüntették a céget, s minden
pert megnyertünk velük szemben, a cég
menedzsmentje továbbra is azt hiszi, hogy
Dunaújváros Tanzániában van, ahol mindent meg lehet tenni a dolgozókkal. Igaz,
2010-ben legalább már annyit elértünk,
hogy van béren kívüli juttatás. Tovább harcolunk a munkavállalók jogaiért, akárcsak
a tatabányai Bridgestonnál, ahol hasonló
gondjaink vannak.
Az elmúlt év áttekintésekor sajnos meg
kell említeni az október negyediki vörösiszap katasztrófát is. Nagyon tanulságos
volt az, ami a tragédiát okozta, és az is, ami
kialakult körülötte. De ki kell emelni azt a
szolidaritást és összefogást, ami a VDSZ
tagjait és a kollégákat is jellemezte. Fantasztikusan jó érzés, hogy egyszerre mozdultak
munkavállalók ezrei és vállalatok is, hogy
segítsenek. És ezt a nagyon együtt érző,
pozitív hozzáállást tapasztaltuk az észak-.
magyarországi árvíz idején, az ottani károsultak megsegítése kapcsán is.

2010-ben rengeteget dolgoztunk kollégáimmal azon, hogy a hangunk, a mondanivalónk eljusson a nyilvánossághoz, s a média is egyre komolyabban vegye a VDSZ-t,
figyelje és közvetítse az üzeneteinket. Szerintem a kezdeti lépések eredményesek voltak. Tovább kell folytatni ezt a munkát is.
– Hogy ítéli meg a hazai érdekvédelem helyzetét?
A parlamenti választásokat követően abban reménykedtem, hogy a korábbinál sokkal jobb érdekegyeztetés lesz. Van egy erős
kormány és az európai értékek mindenkinek fontosak – gondoltam. El sem tudom
mondani, mekkorát csalódtam. Fél évig
nem hívták össze az Országos Érdekegyeztető Tanácsot (OÉT) és megdöbbentett,
hogy a miniszterelnök végül szeptemberre
kitűzött ülésen egyértelműen azt mondta,
nem lett volna értelme hamarabb összehívni az OÉT-t, mert úgy is az lesz, amit a
kormány akar.
Baj lesz. Félő, hogy ez az érdekegyeztetési rendszer elveszíti minden értékét, s
végül teljesen megszűnik. Mi lesz akkor a
kollektív szerződésekkel, a bértárgyalásokkal? Mert ne legyen senki naív, ha a munkáltatók ezt a hozzáállást látják, azt fogják
gondolni, ezt így is lehet, sőt így a normális.
Van egy-két tapasztalatunk már az elmúlt
évekből, hogy egy-egy vállalatvezető milyen
konfliktusokat okozhat ahelyett, hogy leülne érdemben tárgyalni.
– Ilyen körülmények között lehet-e
hatékony érdekvédelmi munkát végezni?
Rettentő nehéz most dolgozni. Évek során kialakult az ágazatok és a vállalatok
között egy jó – igaz konfliktusoktól sem
mentes – eredményes partnerség. Ha az
lesz a példa, ami a politika szintjén zajlik,
akkor komoly gondok lesznek. Egyszerűen nem lehet a XXI. században semmibe
venni az európai értékeket! Tapasztalhattuk, a korábbi kormányzatok is megpróbáltak időnként a szakszervezetek nélkül
dönteni. És mi lett az eredménye? Nem jó
az, ha ilyen helyzetet teremtünk magunk
körül. Mindenki tudása és felelősségének
teljes ismeretében végezze a munkáját!
Csak így teremthetünk egy békés biztonságos országot.
– Harcos évre számít?
– Közelegnek a fellegek. 2010 év utolsó
heteiben gyalázatos módon 3 millió embert
kényszerítettek a magán-nyugdíjpénztári rendszerrel kapcsolatban olyan döntés

meghozatalára, amelyhez nem rendelkezik
kellő információval. Ezzel elbizonytalanították az egész nyugdíjrendszer jövőjét.
Természetesen felemeltük a hangunkat.
Erre a szakszervezeti jogok eltiprásának
lehetősége és a munka törvénykönyvének
olyan tervezete volt a válasz, amely valódi
cselédekké alacsonyítja a magyar munkavállalókat. És akkor még nem is beszéltem
az indoklás nélküli felmondásról és a 98
százalékos adóról.
Sajnos úgy gondolom, hogy a nyugdíjrendszer szétverésének még nincs vége.
Két alkotmánybírósági beadványunk van,
és várjuk a 40 éves szolgálati idővel kapcsolatos népszavazási kezdeményezésünk
további lépését.
Nagyon komoly gondok várhatóak a
januári, illetve a februári bérek kifizetésekor, amikor szembesülni fognak a
kollégák, az „igazságos és nagy arányú
adócsökkentés” eredményével. Erre a
VDSZ-nek készülni kell.
A mozgásterünket megpróbálja a politika befolyásolni, de mi ezt nem fogjuk hagyni. Magyarország az unió soros elnöke júliusig. Ezt a helyzetet ki kell használnunk,
hogy megerősítsük az érdekérvényesítést.
Fontos év elé nézünk. Nem a szakszervezetek mondták azt, hogy szárazon kell
tartani a puskaport. Remélem, nem kell.
Mi tárgyalni szeretnénk. Eddig is szakmai
alapon érveltünk. 2010-ben számos olyan
konferenciát, fórumot szerveztünk, amelyen a párbeszéd fontosságáról és a közös
célokról tanácskoztunk. Én nagyon várom,
hogy elkezdődik az a nemzeti konzultáció
a székházunkban, a Benczúr utca 45-ben,
amelyet a miniszterelnök személyesen megígért a VDSZ-nek. Már nagyon időszerű.
– Milyen hatásos érdekérvényesítési eszköz maradt a szakszervezetek
kezében azok után, hogy a kormány
gyakorlatilag megfosztotta a munkavállalókat a sztrájkjogtól?
– Elkeserítő, hogy a hatalom eltiporhatja
a legalapvetőbb értékeket és jogokat, miközben korábban más volt az érdek. Persze, az
idők változásával lehet finomítani a véleményeket, de homlokegyenest megváltoztatni….? Ennek is több tanulsága van. A LIGA
Szakszervezetek politikai kompromittálódása – bárki, bármit mond is –, sajnos tény.
Miért nem állt le a vasút december 27–31-e
között, amikor még nem ez a törvény volt
hatályos? Miért mond mást, mint amit cselekszik a LIGA? Ne gondolja senki, hogy ez

nem fog visszaütni! A sztrájktörvény egyéni
képviselői indítvánnyal történő meggyalázása felett a szakszervezetek csendben szemet hunynak. Ez teljesen elfogadhatatlan!
– Azt tudjuk, hogyan vélekedik a
világ a médiatörvényről. A sztrájktörvénynek nincsenek nemzetközi visszhangjai?
– Generált valaki? Megtették a tisztelt
konföderáció vezetők? Már régen Brüsszelben kéne lennie a 6 elnöknek!
– Néhány intézkedés arra utal, hogy
a kormány totálisan letámadja a
szakszervezeteket. Számít-e a konföderációk összefogására?
– Lassan ki kell mondani, hogy a hat
konföderáció légüres térben lebeg. Mit
tettek, amikor a szakszervezeti vagyonnal
létrehozott Nemzeti Üdülési Alapítványt a
kormány megsemmisítette? Itt 4 milliárd
forintról van szó és 40 milliárd üdülési
csekkforgalomról beszélhetünk. Mit tettek
a korengedményes nyugdíj megtartásáért?
Nem is sorolom tovább.
Két konföderáció eddig tapsolt a kormány munkavállaló-ellenes lépéseire. A
Munkástanácsok elnöke elfelejti, hogy kiket képvisel. A LIGÁ-ról már beszéltem. A
SZEF az Autonómok, az MSZOSZ és az
ÉSZT között lehetne valami érdemi közösséget kialakítani, de a 2010 december 4-i
demonstráció jól mutatta, hogy nem olyan
kerek ez.
– Ön szerint mire lenne képes a
hazai érdekvédelem, ha egységbe tömörülnének, s nem a széthúzás és a
saját pecsenyék sütögetése kötné le
egyik-másik vezető energiáját?
– Együtt nagyon sokra vihetnénk. Jó
példa erre, hogy 18 fontos és nagy tagsággal rendelkező ágazati szakszervezet – a
VDSZ aktív közreműködésével – elkezdett
több témában közösen gondolkodni, cselekedni. Az első, kézzelfogható lépés a korengedményes nyugdíj ügyében 10 nap alatt
összegyűjtött csaknem 20 ezer aláírás.
Nem lesz más út. A kérdés csak az, hogy
sikerül-e valódi értékek mentén, a közös
célokért végre úgy összefogni, hogy ez a
munkavállalók érdekében történjen. Úgy
gondolom, a környezet változása rá fog
minket kényszeríteni.
– Nem gondolt egy új, a hetedik
konföderáció létrehozására?
– Isten ments! Seprűt kell elő venni, meg
lapátot. Kisöpörni a piszkot, és újra el kell
kezdeni építkezni. Nincs sok idő.
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Érdekvédelem
Minden hétre egy sajtóközlemény

Nyugdíj nőknek: 40 év munkaviszony után

A VDSZ hiteles és

mértékadó hírforrás lett
A VDSZ kilépett az árnyékből, egyre határozottabban és egyre
szélesebb körben hangoztatja véleményét a nyilvánosság előtt
a munkavállalókat érintő témákban. A vegyipari ágazat közleményei csaknem minden nyomtatott és internetes újság, tévé és rádió szerkesztőségeihez eljutnak, s mértékadó, szakszerű, hiteles
információként kezelik, nyilvánosságra hozzák. A VDSZ az utóbbi
hónapokban 34 közleményt adott ki, mindegyik megjelent az országos sajtóban, volt olyan téma, amit egy napon belül csaknem
40 szerkesztőség tett közzé.
A VDSZ tavaly június elején erős médiakampányba kezdett, amelynek keretében június elsején adta ki az első, és
december 27-én az év utolsó közleményét, s ezzel összesen 34 kommünikét
juttatott el a magyar sajtóba. Ez azt jelenti, hogy a VDSZ álláspontja hetente
legalább egy, de volt, hogy két témában
is megjelent a sajtóban. A vegyipari
ágazat nyilatkozatait minden alkalommal több sajtóorgánum átvette, szó
szerint közzétette, vagy ízlése szerint
feldolgozta. Az említett időszakban a
szakszervezet öt nagy témakörre összpontosította a mondanivalóját – ázsiai
munkaadók Magyarországon, iszapömlés Kolontáron, nyugdíj (40 év után,
korengedmény, korkedvezmény), tiltakozás a kormány új jogalkotási gyakorlata ellen, valamint az Állandó Ágazati
Szakszervezeti Fórum megalakulása –,
s az ágazat véleményét, követeléseit és
javaslatait Székely Tamás elnök képviselte írásban, valamint számos televíziós, rádiós interjúban, s különféle beszélgetős fórumokon is.
A kommunikációs kezdet óta eltelt
időszakban a kommunikációs „csapat”
három sajtótájékoztatót szervezett a
VDSZ-nek, ebből egyet Kolontáron, a
katasztrofális iszapömlés helyszínén,
ahol a kommunikációs szakértők több
televíziós nyilatkozati lehetőséget is biztosítottak az elnöknek.
A VDSZ szakmai véleményét, követeléseit és javaslatait egyre több írott és
elektronikus sajtó figyelte, s az elnököt,
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sajtóban való megjelenési statisztikája
alapján elmondható, hogy a szakszervezet és a kommunikáció is igen aktív,
sőt intenzív volt, különösen az év utolsó
harmadában, a vegyipari érdekvédelem
legharcosabb időszakában. A VDSZ
egy-egy közleménye, témától függően 8
– 40 fontos sajtóhelyen jelent meg, vagyis a legrangosabb, legolvasottabb írott és
elektronikus újságok, napi- és havi lapok
is átvették a közleményeket.
A VDSZ kezdeményezésére, tizenhat
szakszervezet összefogásával és részvé-

Az ESZSZ helyteleníti a médiaellenőrzési törvényt
Az Európai Szakszervezeti Szövetség
(ESZSZ) legmélyebb aggodalmának
ad hangot a magyar parlament által elfogadott új törvénnyel kapcsolatban,
amely szorosabbá teszi a kormányzati
ellenőrzést a média felett. Az ESZSZ figyelmeztet, hogy Magyarország megszegi az EU szerződéseit és értékeit.
Magyarország 2011 január 1-től átveszi az Európai Unió rotáló elnökségét és ugyanaznap, törvénybe iktatta
az új média törvényt, mely megsérti a szabad vélemény nyilvánítást,
a szerkesztői függetlenséget és az
alapvető jogokat. Ráadásul az újonnan felállított médiatanács, melynek
feladata, hogy vizsgáljon, megítéljen
és komoly büntetéseket szabjon ki a

Székely Tamást a hiteles, korrekt, érthető, higgadt és intelligens nyilatkozatai
miatt az iszapömlés, a magán-nyugdíjpénztár és a korengedményes nyugdíj,
valamint a 40 év szolgálati idő utáni
nyugdíj kapcsán több „beszélgetős” műsorba is meghívták.
A szerkesztőségekhez eljuttatott és
megjelent átlagosan heti egy – de volt
olyan hét, amikor kettő – közlemény jelentősen meghaladja az általános kommunikációs gyakorlatot, az átlagosan
havonta legfeljebb két hírt. A VDSZ

médiára (mind a kiadókra, s a műsorterjesztőkre) amennyiben azok nem
„kiegyensúlyozottan
tudósítanak”,
felveti egy ilyen média szabályozó
függetlenségének kérdését, s valós
veszélyt jelent a demokráciára. Ez az
új médiatörvény világosan mutatja,
hogy Magyarország ellenőrizni kívánja a véleményeket és meg akarja zabolázni a szabad közbeszédet. A cenzúra törvény méltatlan a demokráciához
és ahhoz az országhoz, mely jelenleg
veszi át az EU politikai vezetését. Az
ESZSZ figyelmezteti Magyarországot,
hogy megszegi az Alapvető Jogok
Kartáját és annak a média szabadsággal és média pluralizmussal foglalkozó 11. paragrafusát

telével megalakult egy új platform, az
Állandó Ágazati Szakszervezeti Fórum
(ÁÁSZF). A fórum megalakulásáról, ös�szefogásáról, céljairól és követeléseiről is
hírt adott a sajtó: átvette a kiadott közleményeket, nyílt levelet, vagy demonstrációra, akciósorozatra szóló felhívást.
A szakszervezet reméli, a médiatörvény szigorítása – amely olyan cenzúrát
jelent, ami széleskörű nemzetközi felháborodást keltett – nem eredményezi
a sajtóban való megjelenési lehetőségek
korlátozását.

A lényeg a részletekben….
Elfogadta a parlament tavaly decemberben a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba menetelét szabályozó törvényt. Bizonyára ilyen
sokakat érintő témában nehéz mindenki megelégedésére szolgáló
jogszabályt alkotni, de a koncepció finoman szólva is diszkriminatív,
jellegétől függetlenül sok az olyan szokatlan fogalom a törvényben,
amely egyrészről kiigazításra, de addig is feltétlenül magyarázatra
szorul. Ez utóbbit itt most megtesszük.
A főszabály szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő,
aki legalább 40 év munkaviszonnyal rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdve az
öregségi nyugdíjat megállapították, nem áll
biztosítási jogviszonyban.
A jogszabály ezt a nyugdíjformát kizárólag a nők számára biztosítja, de csak akkor,
ha a kereső tevékenységgel töltött szolgálati
idejük eléri a 40 évet. Mit is értünk kereső
tevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy
tekintet alá eső jogviszony alatt? A következőket: munkaviszony, közalkalmazotti-, köztisztviselői-, kormánytisztviselői jogviszony,
bírósági és ügyészségi szolgálati viszony, a
megbízási-, a választott tisztségviselői-, a
vállalkozás jellegű-, a bedolgozói jogviszony,
a szövetkezeti tag munkaviszonya, az egyéni
és a társas vállalkozói jogviszony, a segítő
családtag- és az őstermelő státus, a Magyar
Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári
biztonsági szolgálatok hivatásos állományú
tagjai, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjai, katonai szolgálatot teljesítő
önkéntes tartalékos katonaként, valamint a
hivatásos nevelőszülői jogviszony.
A jogszabály szóhasználata szerinti jogosultsági idő nem azonos a szolgálati idővel, mivel
nem tartalmazza a szakmunkástanuló idejét,
amelyben gyakorlatként jelentős munkavégzés
folyt és folyik. A munkavégzés nélkül, de nyugdíjjárulék fizetéssel szerzett szolgálati időkből
egyedül a gyermekgondozásra fordított évek
tartoznak bele a jogosultsági időbe, de az sem
teljes tartamával. A gyedből, illetve a gyesből
összesen csak 8 évet lehet leszámítani a 40ből, függetlenül attól, hogy hány gyereke van
a nőnek. Ez alól csak az 5, vagy több gyerekes
anyák jelentenek kivételt, mert az ő esetükben
minden gyerek után jár még plusz egy év, de
ezek sem haladhatják meg összesen a 7 évet.
Az ő esetükben a jogosultsági idő 25 évét kell
munkával tölteni.
A másik kivétel az, aki súlyosan fogyatékos vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermeket nevel saját háztartásában és rá te-

kintettel ápolási díjat kap. Neki 30 évet kell
kereső tevékenységgel igazolnia. Nagy adóssága a jogszabálynak, hogy a munkanélküli
ellátás időtartama nem képez jogosultsági
időt, holott nyugdíjjárulékot fizet az ellátásból az álláskereső. Szintén nem képez jogosultsági időt az az időszak, amelyben a nő a
nyugdíjbiztosítási igazgatósággal kötött megállapodás alapján nyugdíjjárulék fizetésével
szolgálati időt vásárol.
A gyerekek esetében pedig elmondható,
hogy kizárólag a vérszerinti és az örökbefogadottak gondozása és ápolása jogosít a
beszámításra, a nevelt gyerek e nyugdíjformánál nem jut jelentőséghez.
A szolgálati idő azonban szerephez jut e
nyugdíjformában is, mert a nyugdíj összegének kiszámításánál a szolgálati-, s nem a
jogosultsági időt veszik alapul.
A jogszabály e nyugdíjforma esetén is
megengedi, hogy az érintett nők továbbra is
igénybe vegyék az előrehozott, és a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjkonstrukciót.

A VDSZ a férfiakat is
„bevenné”
Miközben a kormány tagjai büszkék
a nők 40 év munkaviszony idő után
járó nyugdíjának törvénykezéséről, a
VDSZ évek óta küzd azért, hogy ezt a
lehetőséget – sőt, a kedvezőbb szolgálati idő alapú elszámolást – nemre
való tekintet nélkül minden munkavállalónak biztosítsák. A vegyipari
szakszervezet tavaly nyár közepén
népszavazást kezdeményezett az
ügyben, beadványukat augusztusban, jóval a kormány szándéka előtt
– hitelesítette az Országos Választási Bizottság (OVB). A beadvány
ellen azonban az OVB döntésének
jogerőre emelkedése előtt jogi kifogást emelt valaki, így az ügyben az
Alkotmánybíróságnak (AB) kell ítélkeznie Az AB azonban a mai napig
nem határozott arról, hogy folytathatja-e a VDSZ a népszavazás kiírásához szükséges előkészületeket,
vagy helyt ad a kifogásnak.
A VDSZ semmilyen körülmények között nem adja fel, a vezetőség eltökélt szándéka végigvinni a népszavazási kezdeményezést – szögezte
le Székely Tamás elnök.
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Ez történt
Társadalmi egyeztetés nélkül

Időzített bomba karácsonyra?

Gyakorlatilag elveszett a sztrájkjog

Három csapás a szakszervezetekre

Előzetes társadalmi egyeztetés nélkül módosította az Országgyűlés
a sztrájktörvényt, s ezzel csorbultak az érdekvédelem alapvető jogai
– vélik a szakszervezetek, többek között a VDSZ is. A változtatás lényege szerint a jövőben csak akkor sztrájkolhatnak a lakosságot érintő alaptevékenységben dolgozók, ha a cégvezetéssel megegyeztek
az elégséges szolgáltatás mértékéről. Amennyiben ez nem sikerül,
akkor a munkaügyi bíróságnak kell meghatároznia a részleteket. A
munkáltatók kedvezően, az érdekvédők pedig felháborodva fogadták
a szakszervezetek érdekvédelmi eszközének korlátozását.

A VDSZ még karácsony előtt megtudta, a kormány társadalmi egyeztetés nélkül törvényben készül korlátozni a sztrájkjogot, akadályozni
a helyi szakszervezetek működését és szétveri a több évtizedes tagdíjfizetési rendszert. Az akkor még csak várható – azóta már bekövetkezett – intézkedések ellen a vegyipari szakszervezet nagy nyilvánosság előtt tiltakozott, s az alábbi közleményt juttatta el a sajtóba.

A jövőben annál a munkáltatónál, amely
a „lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végez”, a sztrájkban érintett feleknek, a
munkavállalóknak és a munkáltatóknak
meg kell egyezniük az elégséges szolgáltatás
mértékében. Ha ez nem sikerül, munkaügyi
bíróság határozhatja meg ennek a szintjét,
erre öt napja van a hatóságnak – olvasható
a sztrájktörvény módosításában, amelyet
2010. december végén fogadott el az Ország
gyűlés. A határozat ellen persze a felek még
fellebbezhetnek újabb öt napon belül, a másodfokú bíróságnak pedig ismét öt napja van
a döntéshozatalra. A bírósági út tehát legfeljebb tizenöt napig húzódhat. A módosításban
az is szerepel, hogy az elégséges szolgáltatás
mértékét akár külön törvényben is szabályozhatják. Előfordulhat tehát az is, hogy a
jövőben jogszabály mondja ki, például azt,
hogy a BKV-sztrájk esetén hány járműnek
kell mindenképpen utasokat szállítania a
munkabeszüntetés idején.
A munkaadók szerint itt volt az ideje, hogy
pótolják a törvény hiányosságait, s az elégséges szolgáltatás meghatározása mindenkép-
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pen egyike volt ezeknek, ezért elégedetten
fogadták a módosítást.
A szakszervezetek, így a VDSZ is felháborítónak tartják, hogy a törvényt előzetes társadalmi egyeztetés nélkül készítették elő, s
úgy is fogadták el. Az érdekvédők szerint ráadásul a minimális szolgáltatás mértékének
meghatározása nem jogi, hanem szakmai
kérdés, amelyek eldöntésére nem alkalmasak
a munkaügyi bírók. A módosított törvény a
sztrájkjoggal való visszaélés fogalmát – és annak büntetését – is megfogalmazza, ám nem
határozza meg konkrétan, hogy mi minősül
visszaélésnek. Ez félelmet kelthet a szakszer-

A szakszervezetek külföldi
segítséget kérnek
Nemzetközi fórumokhoz, valamint
külföldi szakszervezetekhez fordul
a Társadalmi Szolidaritás Szabad
Szakszervezet (TSZSZSZ) a demokratikus alapjognak számító sztrájktörvény erőszakos, konszenzust nélkülöző, diktatórikus megváltoztatása
miatt. A TSZSZSZ úgy véli, a módosítással kizárólag a munkavállalók
jártak rosszul, hiszen korlátozták a
sztrájkhoz fűződő jogaikat — értesült a Jogifórum.hu.
A sztrájktörvény új módosításának
eltörlését és egy „munkavállaló-barát” változat kidolgozását követeli
több szakszervezet, amelynek vezetői nemzetközi blokádot is elképzelhetőnek tartanak – adta hírül a
szervezkedő Társadalmi Szolidaritás
Szabad Szakszervezet (TSZSZSZ). A
módosított sztrájktörvény azért is
felháborító szerintük, mert „a munkavállalókat és a szolgáltatások
igénybevevőit játsszák ki egymás
ellen, ezzel kiölik a magyar társadalomból a már alig működő, maradék
szolidaritást is. Úgy tűnik, a kormány
nem érti és nem fogja fel milyen társadalmi, s nemzetgazdasági károkat
okoz a szolidaritás leépítése.”
A TSZSZSZ kéri a kormányt, hogy
haladéktalanul indítványozza a jogszabály eltörlését, továbbá terjes�szen be új munkavállaló-barát” változatot.
Forrás: JogiFórum.hu/szakszervezetek.hu
vezetek körében, nem mernek majd munkabeszüntetést kezdeményezni, s ezzel elvész
az egyik leghatásosabb érdekérvényesítési
eszköz – érvelnek a szakszervezeti vezetők.

„Lecsap a szakszervezetekre a kormány,
még karácsony előtt egyszerre három jól irányzott ütéssel totálisan megsemmisíti a hazai érdekvédelmi rendszert – olvasható a vegyipari
szakszervezet közleményében. A VDSZ egy, a
költségvetési törvényhez benyújtandó – névtelen
– módosító javaslatra hivatkozva kijelentette, a
tervezet drasztikusan korlátozza a sztrájkjogot,
akadályozza a helyi szakszervezet működését
és szétveri a tagdíjfizetési rendszert azzal, hogy
megtiltja annak a bérekből való levonását. A
módszer nemzetközi viszonylatban is példátlan
és felháborító – jelentette ki Székely.
A hazai érdekvédelem totális megsemmisítésére készül még karácsony előtt a kormány: egy
tervezet szerint ellehetetleníti a helyi szakszervezeti munkát, s érdekvédelmi kontroll nélkül

kiszolgáltatja a dolgozókat a munkaadóknak –
jelentette ki Székely Tamás, a vegyipari szakszervezet (VDSZ) vezetője. Az elnök ezt egy olyan
költségvetési módosító javaslatnak a birtokában
szögezte le, amelyben annak jellemtelenül, anonim készítője az érdekvédelem teljes jogfosztását
javasolja. A 2010. decemberi dátummal készült,
aláírás nélküli javaslat szerint – ha megszavazza a parlament – nem élhetnek sztrájkjogukkal
a szakszervezetek addig, míg a munkaadóval
nem állapodtak meg, vagy ennek híján a bíróság
nem határozott az elégséges szolgáltatás mértékéről. A tervezet olyan intézkedést is tartalmaz,
amely minimálisra csökkenti a helyi szakszervezeti vezetők mozgásterét, s megfosztja őket az
érdekvédelem legfontosabb eszközétől, a szabad
szervezkedési jogtól.

Egy harmadik csapással viszont végképp
kivégeznék a hazai érdekvédelmi rendszert,
a javaslat szerint ugyanis megtiltják a szakszervezeti díj levonását a munkabérből. Ezzel teljesen tönkre teszi a munkahelyeken
az együttműködésen alapuló partnerséget.
Az elnök különösen felháborítónak tartja,
hogy a tervezett rendelkezések beavatkoznak a szerződéses jogviszonyba.
Az elnök szerint az érdekvédelem ellen
irányuló javaslat-csomag nemzetközi viszonylatban is példátlan terrornak számít.
A kormány a szakszervezeti rendszer
szétverésével védtelenül hagyja a dolgozókat, kiszolgáltatva őket a munkaadók kényének, kedvének. Magyarország rohamléptekkel távolodik attól a világtól, ami az
európai értékeken alapul. Székely kijelentette, megvédik a munkavállalók egyetlen
érdekérvényesítő rendszerét, és ehhez nemzetközi segítséget is hívnak. A tárgyalás a
legfontosabb, de ha süketek ülnek a másik
oldalon, akkor a drasztikusabb eszközöktől sem riadnak vissza. A szakszervezet
egy, az egész országot megbénító akciót
sem zárja ki.”

Megújult a VDSZ honlapja
A szakszervezetek közül elsőként, 1996-ban indított a VDSZ internetes honlapot. Azóta harmadik új köntösébe öltözött az igen
sok információt tartalmazó weboldal. A honlap a tavaly október
végén indult Facebook közösségi oldalon is megtalálható, így a
kor követelményeinek legjobban megfelelő technikai háttérrel kiegészülve lehet használni.
Megújult a VDSZ honlapja (ww.vdsz.
hu), s ezúttal minden eddiginél több
információ is felkerült az Internetre, a
közkedvelt „lájkolás” mellett új vizuális
látványelemek is fogadják a honlapra látogatókat. A legaktuálisabb hírek a lap
felső részén azonnal elérhetők. További
könnyítés, hogy a „Szolgáltatások” oldalon a folyamatosan bővülő VDSZ kártya
felhasználási lehetőségeit lehet gyorsan,
könnyen elérni és letölteni.
A főoldalon a legördülő ablak – a
„Szakágazatok” gomb – segítségével az
ágazatok és tagozatok hírei mellett más
információk is megtalálhatók.
A korábbihoz képest változás az is,
hogy az egyes oldalakon elhelyezett
„Menük” a lap bal szélről felülre kerültek, így folyamatosan hozzá lehet férni.

Nagy siker a videó szekció. Az elmúlt
egy év eseményeiről videó-összeállításokat is meg lehet nézni, sőt a 2010-ben
botrányos körülmények között elfogadott sztrájktörvény módosításának parlamenti közvetítése is vágatlanul megtalálható itt. Az országgyűlési közvetítés
látogatottságának sikerén felbuzdulva,
a jövőben a munkavállalókat érintő törvényhozási jeleneteket is meg lehet majd
találni a videó szekcióban. Így később
is vissza lehet majd nézni a képviselők
munkáját.
Ki kell emelni a már évek óta hatalmas érdeklődés mellett működő Sajtófigyelőt, amit napi frissítéssel készít Margittai Péter kolléga.
Minden Internetet kedvelő figyelmébe ajánljuk a VDSZ Facebook oldalát

www.vdsz.hu

(www.facebook.com/vdsz.hu),
ahol a közösségi portál és a vdsz.hu előnyei egy időben kihasználhatók. Szeretnénk kérni minden Facebook tagot, hogy
„lájkolja” az oldalt. Fontos, hogy közvetlenül tudjunk információkat eljuttatni
tagjaink és szimpatizánsaink számára.
Minden javaslatot szívesen fogadunk –
olvasható a VDSZ ajánlásában.
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Aktuális
Alkotmánybírósághoz fordult a vegyipari szakszervezet

A magán-nyugdíjpénztári törvény
megsemmisítését követelik
A magán-nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos törvény megsemmisítését
kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a vegyipari szakszervezet.
A VDSZ a beadványában az emberi méltóság, a személyes adatok
és az önrendelkezési jog sérelmére hivatkozik, és a felülvizsgálat
soron kívüli lefolytatását kérelmezi – olvasható a VDSZ közlemé
nyében, amelyet az elnök január 11-én juttatott el a sajtóhoz. A hír
néhány órán belül országszerte elterjedt.
Alkotmányos szempontból erősen aggályos a magán-nyugdíjpénztárak működését szabályozó törvény, mert több
paragrafusa is sérti az emberi méltóságot, a személyes szabadságot és az önrendelkezési jogot – olvasható a VDSZ álláspontjában. A vegyipari szakszervezet
elnöke szerint jogilag aggályos, egyebek
mellett az a rendelkezés, amely a magánnyugdíjpénztári tagot személyes megjelenésre és nyilatkozattételre kötelezi, s
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell
nyilatkoznia arról, megtartja-e tagságát
a privát rendszerben. A személyes megjelenésre és ügyintézésre kötelezés ugyanis

az alapjog szükségtelen és aránytalan
korlátozása – érvel az elnök. Az érdekvédő szerint a módszer célja a szabad
választás befolyásolása, megnehezítése,
az elrettentés és a megfélemlítés. Ezzel
az eljárási renddel és a tagság megtartásának pénzügyi következményével a
jogalkotó egyértelmű célja, hogy a pénztártagok számára az állami nyugdíjrendszerbe való automatikus visszalépés
legyen az egyetlen könnyű és gyors, elfogadható megoldás. Az elnök úgy véli, ez
az eljárás a szabad választás paródiája.
Az érdekvédők sérelmezik, és alkotmányosan aggályosnak tartják azt is, hogy

a végrehajtásra a tagoknak csak igen
rövid idő áll a rendelkezésükre, ez alatt
alig van lehetőség részletesen megismerni a tagságban maradás, vagy az állami
rendszerbe való visszalépés következményeit, s a törvény ezzel gyakorlatilag
megfosztja őket az önrendelkezési jogtól.
A VDSZ az Alkotmánybíróságnál a
törvény megsemmisítését kezdeményezte
és a vizsgálat soron kívüli lefolytatását
kérelmezte.
A szakszervezetek már 1997-ben aggályosnak tartották az úgynevezett 3 pilléres rendszer bevezetését, de 13 év után
elfogadhatatlan, hogy a befizetők bevonása nélkül, ötletelés alapján eltűnjön a
munkavállalók megtakarítása. A szakszervezet kész egy teljesen új rendszer
kidolgozásában aktívan részt venni, mert
valós egyeztetés nélkül a kormány magatartása szembe megy az európai szociális
alapelvekkel.
Az elnök bízik a január 10-én beadott
indítvány gyors és eredményes elbírálásában, és így megmenthető a jövő felélése.

2011: Az önkéntesség és a kémia nemzetközi éve
Két kiemelt programja is van ennek az évnek, 2011-et egymástól
függetlenül az önkéntesség és a
kémia évének is minősítették. A
VDSZ mindkét programot támogatja, s lehetőségei szerint részt
is vesz benne.
Az ENSZ Közgyűlés 63. ülésszakán 2008.
december 30-án, Etiópia előterjesztésére
2011-et a Kémia Nemzetközi Éve (International Year of Chemistry) megjelöléssel tisztelte
meg. Az ENSZ az események fő szervezőjeként az UNESCO-t, valamint az IUPAC
(International Union of Pure and Applied
Chemistry – Elméleti és Alkalmazott Kémiai
Nemzetközi Unió) szervezetet jelölte meg.
2011-ben lesz szintén száz éve annak, hogy
Maria Sklodowska-Curie megkapta a kémiai Nobel-díjat. Ez az évforduló ráirányítja a
figyelmet a nők növekvő szerepvállalására a
természettudományok területén, és az em8

lékév egybeesik a Kémiai Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Association
of Chemical Societies) alapításának 100. évfordulójával.
A Kémia Nemzetközi Éve programjaival
a szervezők hozzá kívánnak járulni a kémia
iránti elkötelezettség és lelkesedés növekedéséhez, különösen a fiatalok körében. A kémia kiemelkedő jelentőségű szerepet játszik
az alternatív energiaforrások fejlesztésében,
valamint a Föld rohamosan növekvő népességének ellátásában.
(Forrás:
Magyar Kémikusok Egyesülete)

Az önkéntesség is
kiemelt szerepet kap
Az Európai Bizottság 2009 júniusában
tett javaslata és az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján 2011
az Önkéntesség Európai Éve lesz. A 2011-es
dátum szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen
tíz év telt el azóta, hogy az ENSZ a nem-

zetközi önkéntesség évének nyilvánította a
2001-es évet. A program elindításával azt
remélik, hogy az növelni fogja az önkéntesség népszerűségét, segít jobban tudatosítani az abban rejlő társadalmi értékeket,
növelni fogja az állampolgári részvételt, és
nem mellékesen segíthet a gazdasági válság
leküzdésében is.

Tízből három
Egy 2010 májusában készített Eurobarometer tanulmány szerint tízből
három európai saját bevallása szerint aktívan vállal önkéntes munkát. A Bizottság becslései alapján
az önkéntesség 0,5-5% között járul
hozzá az EU GDP-jéhez, míg majdnem 100 millió felnőtt vesz részt
valamilyen önkéntes munkában
Európában.
(Forrás: www.onkentes.hu)

Magyarország az EU új soros elnöke

A legynagyobb kihívás
az eurózóna válsága
Hivatalosan is átvette január 6-án az EU soros elnökségét Magyarország. A hathónapos magyar elnöki ciklus négy fő témakör köré
csoportosul: erősebb Európa, gazdasági növekedés, polgárbarát
Európai Unió, valamint bővítés és szomszédságpolitika.

PROGRAM
A magyar EU elnökségi program keretében 2011 első félévében a következő hivatalos rendezvényekre kerül
sor a foglalkoztatási, szociális területen, illetve a szakszervezetek számára közvetlenül fontos kérdésekben:
2011. január 7. Magyar elnökség és
az Európai Bizottság együttes ülése
– Budapest
2011. január 17–18. EPSCO (Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem) Tanács
– informális ülés / Gödöllő. Téma:
Foglalkoztatás
2011. január 18. Gazdasági és
Pénzügyek Tanácsa (ECOFIN)
2011. február 3–4. Interreg IVC Operatív Program info/partner kereső
nap. Felelős: Nemzetfejlesztési Minisztérium
2011. február 4. Európai Tanács
2011. március 7. EPSCO Tanács
2011. március 10–11. Versenyképességi Tanács ülés
2011. március 15. ECOFIN
2011- április 5. EPSCO Tanács – informális ülés, Téma: egészségügy

A magyar uniós elnökség legnagyobb kihívása az eurózóna válsága. A görög és ír
válság után kialakult helyzet kezelésében
Magyarországnak úgy kell fellépnie, hogy
közben nem tagja a közös uniós pénzt használó országok körének. Szintén fontos tárgyalásokat kell majd folytatniuk a magyar
diplomatáknak a 2014 és 2020 közötti uniós
költségvetésről, amelynek előkészítése a magyar elnökség alatt kezdődik, és amelynek
kapcsán komoly szembenállás van a szegényebb államok és Nagy-Britannia, Németország és Franciaország között.
A magyar elnökségnek kezelnie kell majd
a schengeni-övezet bővítésével kapcsolatos
vitákat is. Románia és Bulgária ugyanis –
Magyarország támogatásában bízva – azt
reméli, hogy a budapesti elnökség alatt, 2011
márciusában csatlakozhatnak az övezethez,
ám Párizs és Berlin már jelezte: nem tartják
felkészültnek a két országot a csatlakozásra.

Mit kell tudni az elnökségről?
Az Európai Unió soros elnöki tisztségét
félévenként felváltva tölti be egy-egy tagállam. A soros elnökség egészen pontosan az

Európai Unió Tanácsához (Tanács) kötődik:
az elnökséget viselő állam adja a Tanács, a
COREPER, és valamennyi szakbizottság
valamint munkacsoport elnökét is, ebben a
minőségében dönt az ülések összehívásáról,
napirendjéről és eljárási kérdéseiről.
Az elnökség hatalmas felelősséget jelent
minden tagállam számára: egyszerre jelent
nagy kihívást, és nagy lehetőséget. Az Európai
Unió soros elnöke, aki fél éven keresztül „vezeti” az uniót, dönt a legfontosabb stratégiai
prioritásokról, biztosítja az unió működésének
folyamatosságát, rugalmasságát. A Tanács elnökségének tehát első sorban stratégia-alkotó,
szervezési, és reprezentatív funkciói vannak:
Az elnökség meghatározó szerepet játszik
abban, hogy irányításának fél évében milyen
ügyek kerülnek az unió érdeklődésének homlokterébe, és nagy befolyást képes gyakorolni
a különböző politikai és gazdasági kihívások
kezelési módjára. Bár a félév során felmerülő
prioritások nagy része „örökölt”, ugyanakkor
a soros elnök – támaszkodva az ország természetes külpolitikai prioritásaira, illetve a
számára hagyományosan fontos kérdésekre
– új lendületet adhat az unió együttműködésének bizonyos kiemelt területeken.

2011. április 8. ECOFIN
2011. április 12. Versenyképességi
Tanács ülés – informális ülés
2011. május 1. Megvalósul a
munkaerő szabad áramlás az új
tagállamok(10) és Németország
között – BERLIN. A berlini magyar
nagykövetség jelenleg keresi a partnereket!!!
2011. május 9. Európa Nap
2011. május 17. ECOFIN
2011. május 19. EPSCO Tanács
2011. május 27. Keleti Partnerség
Csúcstalálkozó – Budapest
2011. május 30. Versenyképességi
Tanács ülés
2011. június 6. EPSCO Tanács
2011. június 15. ECOFIN
2011. június 24. Európai Tanács
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Gazdaság
Változások 2011-ben

Érzékenyen érinti a pénztárcákat
Az intézkedés nagyjából 3 millió embert
érint, az általuk eddig felhalmozott megtakarítás értéke pedig 2800 milliárd forint, az
éves magyar GDP 10 százaléka. Az összeg egy
részét a nyugdíjkassza hiányának betömésére
kívánja fordítani a kormány, másik részéből
pedig az államadósságot csökkentené.

12 havi pótlékmentes részletfizetést biztosít a
lakásvásárlást terhelő illeték megfizetésére.
Eddig a kérelmező fiatalok, vagyoni jövedelmi helyzetétől függött, hogy kaphatnak-e
részletfizetést, vagyis igazolniuk kellett, hogy
az illeték egyösszegű megfizetése aránytalanul súlyos megterhelést jelent részükre.

Családi adókedvezmény

Lakásvásárlási illeték

Gázáremelés

A családi adókedvezmény mértéke 62 500
forint egy, illetve két eltartott esetén, míg ha
három, vagy több eltartott van egy családban,
akkor már 206 250 forint levonás lehetséges
az adóalapból havonta. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy 62 500 x 0,16 = 10 ezer forint
marad a családi kasszában, míg háromgyerekesnél 206 250 x 0,16 = 33 ezer forint. Éves
szinten tehát egy, vagy két gyerek esetén 120
ezer forintot „spórol” a család gyerekenként,
míg három, vagy több eltartott esetén ez 400
ezer forint. Feltéve, ha van akkora jövedelmük a szülőknek, hogy érvényesíteni tudják
ezt az összeget. Az adókedvezmény érvényesítése csaknem hatszázezer szülőt érint
Magyarországon. Ami közös: mindenkinek
nyilatkoznia kell. De vannak olyan részletek,
amelyek nem mindenkit érintenek, viszont
érdemes tisztában lenni velük, például, ha
egyetemista gyerek van egy családban, a
szülők elváltak, netán élettársak.
Egyelőre megmarad az úgynevezett szuperbruttósítás rendszere, amely szerint az
adóalapot a járulékterhekkel növelni kell,
vagyis 1,27-tel meg kell szorozni. A törvényjavaslat ugyanakkor rögzíti, hogy 2012-ben ez a
szorzó felére csökken és 2013-tól megszűnik.

2011. január 1-jétől az első lakását megszerző, 35. életévét be nem töltött fiatalok kérelmére az adóhatóság automatikusan legfeljebb

Az új szabályozás szerint 1200 köbméter éves
fogyasztásig 2011-ben is fennmarad a kormány
által, a választások után bevezetett gázár-mo-

Magán-nyugdíjpénztár
A kötelező magán-nyugdíjpénztári tagoknak
2011. január végéig kell jelezniük, ha maradni
kívánnak a privát rendszerben. Aki marad, az
nyugdíjba vonulása után nem lesz jogosult állami ellátásra, vagyis nem kapja meg a most
kalkulálható nyugdíja 70 százalékát.
10

Jön az egykulcsos adórendszer, sávosan emelkedik majd a gáz ára,
dönteni kell a magán-nyugdíjpénztári tagságról, drágul az úthasználat és az üzemanyag – röviden így foglalhatnánk össze az idénre
várható jelentősebb gazdasági változásokat. Az alábbi részleteket a
médiában megjelent hírekből, közleményekből ollóztuk össze.

Munka- és munkaszüneti napok száma 2011-ben
Hónap

A naptári
napok száma

A munkanapok
száma

A munkaszüneti
napok száma

Január
31
21
Február
28
20
Március
31
22
Április
30
20
Május
31
22
Június
30
21
Július
31
21
Augusztus
31
23
Szeptember
30
22
Október
31
20
November
30
22
December
31
21
Összesen:
365
255
A 2011-ben a kötelezően ledolgozandó munkaidő: 2040 óra

ratórium. Ez Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter szerint azt jelenti, hogy a fogyasztási
helyek 57 százalékánál nem lesz áremelés, az

1
1
1
1
1
5

A havonta
A havi pihenőnateljesítendő
pok száma
munkaórák száma

10
8
8
9
9
8
10
8
8
11
7
9
105

168
160
176
160
176
168
168
184
176
160
176
168
2040

emberek további, 1200 és 1500 köbméter között fogyasztó 9 százalékánál pedig mindös�sze 0,7 százalékos lesz a drágulás. A kormány

A nettó havi kereset alakulása 2010–2011

A tavasszal hivatalba lépett új kormány intézkedéseinek eredményeként 2011-ben több
olyan változás lép életbe, amely érzékenyen
érinti az emberek pénztárcáját. Az eddigi sávos személyijövedelemadó-rendszert felváltja
az egykulcsos adózás, a magánszemélyek 16
százalékos adót fizetnek jövedelmük után.
Az adójóváírás megmarad, de idén az eddigi
15 100 forint helyett havonta 12 100 forintot
lehet majd visszaigényelni. A kedvezményt,
amely gyakorlatilag a minimálbér adómentességét biztosítja, évi 2 millió 750 ezer forintos jövedelemig teljesen, e fölött pedig 3
millió 960 ezer forintig csökkenő mértékben
lehet igénybe venni.

számításai szerint a lakosság e 66 százalékába
beletartozik többek között az összes nyugdíjas, illetve „átlagfogyasztó”. A nagycsaládosok,
vagyis a 3, vagy több gyereket nevelők kedvezményre számíthatnak, gyermekenként további
plusz 200 köbméter erejéig fogyaszthatnak a
jelenlegi moratórium szerinti árakon.
Az 1500 és 2000 köbméter közötti kategóriában az áremelés mértéke 4,5 százalék,
2000 és 2500 között 6,1, 2500 és 3000 között
7,1 százalék lesz. A két legmagasabb áremelkedési kategóriába – 7,8 százalék, illetve a
3500 köbméter feletti fogyasztásra érvényes
9,3 százalék – a fogyasztóknak csak a 6 százaléka tartozik majd – mondta a miniszter.

Sztrádamatrica
Január 1-jétől az ötödik éve változatlan
úthasználati díjak átlagosan 8,7 százalékkal
emelkednek. A D1, vagyis a személyautókra érvényes, 4 napos matrica, szezonon kívüli kedvezményes ára megszűnik. A 4 napos matrica
személyautókra egységesen 1650 forintba, az
egyhetes pedig 2750 forintba kerül majd. (Az
árváltozásokról és a pótdíjakról itt olvashat.)

Benzinár-változás
Jelentősen, akár 40-50 forinttal is nőhet az
üzemanyagok ára 2011-ben. Az MTI által megkérdezett szakértők különböző üzemanyag-árszinteket jósoltak 2011-re, egyes elemzők 400
forint fölé várják a benzin literenkénti árát.
2010 januárjában a 95-ös átlagára még csak 317
forint volt, a gázolajé pedig 297 forint. December közepén a benzin literenkénti átlagára már
357-358 forint volt, míg a gázolajé 345 forint.
2011-es munkaszüneti napok
január 1.
szombat
március 15.
kedd
április 25. (Húsvéthétfő)
hétfő
május 1.
vasárnap
június 13. (Pünkösdhétfő)
hétfő
augusztus 20.
szombat
október 23.
vasárnap
november 1.
kedd
december 25.
vasárnap
december 26.
hétfő
Idén a legkevesebb, mindössze három ünnepnap esik hétközi időszakra: március 15., november 1., december 26. Az ös�szes többi ünnep – január 1., május 1., augusztus 20., október
23., december 25. –, az automatikusan hétfőre eső húsvéton
(április 25.), pünkösdön (június 13.) kívül hétvégén lesz.
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Szép Kor • Szép Kor • Szép Kor • Szép Kor • Szép Kor • Szép Kor • Szép Kor • Szép Kor
Évzáró a nyugdíjasoknál

Jó évet zártak, még jobbat szeretnének
A Kapcsos könyv internetes hozzáférése, a nyomtatott változat több
példányszámban való megjelenése, valamint a külső és belső kommunikáció további javítása is terítékre került a VDSZ Nyugdíjas Tagozatának ülésén. Az eseményen Székely Tamás elnök megköszönte
a Kapcsos könyv szerzőjének és szerkesztőjének, Dr. Harsányi Józsefnek a munkáját és elismeréseként pénzjutalmat adott át neki.
A tavalyi munka értékelése és a további feladatok meghatározása – nagyjából így összegezhetnénk a VDSZ Nyugdíjas Tagozat évzáró ülésének témáját. A nyugdíjasok 2010-ben
az információ javítását tartották kiemelt feladatnak, s az eredmények tanúsíthatják, ennek eleget is tettek. Nagy szerepe van ebben
a Kapcsos könyvnek, amelynek összeállítását
és szerkesztését Dr. Harsányi József vállalta,
a megjelentetés egyéb technikai kivitelezése
pedig csapatmunka volt – ismertette Bauer
István, a tagozat elnöke. Az életünkkel szoA VDSZ véglegesítést
szorgalmaz
Az év utolsó napjaiban, karácsony
előtt döntött a kormány a korengedményes nyugdíj újabb egy évre szóló meghosszabbításáról. A VDSZ és
több csatlakozó szakszervezet azonban megelégelte, hogy évente harcolni kell a lehetőség megtartásáért,
ezért csaknem húszezer aláírást gyűjtöttek össze a kedvezmény véglegesítéséért. Az akció szervezője, Székely
Tamás, a vegyipari ágazat elnöke érthetetlennek tartja a megújítás körüli
állandó bizonytalanságot, hiszen a
korengedmény a költségvetéstől független foglalkoztatáspolitikai kérdés.

rosan összefüggő ügyek intézésének módját,
jogi tanácsokat és gyakorlati tapasztalatokat,
hivatalos űrlapokat és kérvényeket is tartalmazó kézikönyv olyan hiányt pótolt, amelyet
a nyugdíjasok körében az Internet nem helyettesíthet. Ennek ellenére felmerült az igény
a Kapcsos könyv elektronikus megjelenítésére is, ezért a tagozat tagjai eldöntötték, némi
segítséggel feltöltik a kiadványt a világhálóra
is. A nyomtatott változatról a kiadás óta eltelt alig néhány hét alatt kiderült, olyan nagy
az igény rá, hogy hamarosan növelni kell a
példányszámot. A kiadvány összeállítása felbecsülhetetlenül nagy és értékes munka volt,
szinte teljesen felöleli Dr. Harsányi József jogi
munkásságát. A hasznos könyv a munkajogász praxisában valaha előfordult civil ügyek
– kérelmek, beadványok, igénylések, iratok,
jogi esetek, stb. – gyűjteménye érthető, átlátható formába rendezve. A kiadvány azok számára készült, akik elvesznek az ügyintézés
bürokratikus útvesztőiben –, vagyis nekünk,
civil embereknek. A VDSZ elnöke, Székely
Tamás pénzjutalommal köszönte meg Dr.
Harsányi József munkáját.
Az ülés résztvevői elfogadták az elmúlt
év beszámolóját és döntöttek arról is, hogy
információkkal a jövőben is segítik a VDSZ
lapjában, a Vegyipari Dolgozóban való megjelenésüket, ahol Szép Kor címmel egy külön oldalon közlik a nyugdíjasokat érintő
témákat. A tagok egyetértettek abban, hogy
az oktatásokon továbbra is részt akarnak

Nő

Évzáró ülés a Nőtagozatnál

tagozat

Sikeres akciók, jó programok
A korábbinál jóval aktívabbak voltak a szakszervezeti munkában, s
a kitűzött céljaikat nagyrészt megvalósították – összegezték tavalyi évzáró ülésükön a VDSZ Nőtagozatának résztvevői. A sikeres
akciók közül kiemelkedő volt egyebek mellett a gyes 3 évre szóló
visszaállításáért indított aláírásgyűjtés, a Nemzedéki Szerződéshez
való csatlakozás, az ifjúsági tagozattal kötött együttműködési megállapodás, valamint a képzéseken való részvétel – olvasható Eper
Julianna, tagozati elnök beszámolójában

Pénzalap a terhek
csökkentésére
Havonta 100 forintot fizet mostantól
minden nyugdíjas egy közösen létrehozott pénzalapba, hogy a tagozat hozzájáruljon a működésükhöz
szükséges kiadásokhoz. Az alap létrehozásával mindenki egyetértett és
önként csatlakozott a vállaláshoz.
venni, gyorsítják az egymás közötti és a nyilvánosságnak szánt információk eljuttatását
és lehetőségeikhez képest a jövőben is részt
vesznek a kulturális-, sport és szabadidős
programokon.
A megjelentek egyetértettek abban is,
hogy a tagozat szakértői a megfelelő fórumokon továbbra is hozzáértő véleményekkel,
kiegészítő anyagokkal, javaslatokkal segítik
az őket érintő döntés-előkészítéseket.

A korábbiaknál jóval aktívabb évet zárt a
VDSZ Nőtagozata – állapították meg a tavalyi
évzáró ülés résztvevői. Úgy tervezték, új lehetőségeket keresnek, hogy megmutassák, mire
képesek együtt, s az eredmény azt bizonyítja, a
tervüket meg is valósították. A nőtagozat küldöttei ott voltak a VDSZ csaknem minden rendezvényén, de saját programokat is szerveztek
tagjaik számára. A tagozat elnökének, Eper Juliannának a beszámolójából kiderült, hogy különösen sikeres volt a gyermekgondozási segély
3 éves időtartamának visszaállításáért indított
aláírásgyűjtési akció, mert ez is hozzájárulhatott
a gyes korábbi rendjének a visszaállításához.
Arra is emlékeztette az elnök a tagokat,
hogy a többi tagozattal együtt a nők is csatlakoztak a Nemzedéki Szerződéshez, amely néhány évvel ezelőtt a nyugdíjasok és a fiatalok
megállapodásaként született meg. Az ifjúsági
és a nőtagozat között egyébként született egy
külön „Együttműködési megállapodás”, amely
szerint minden év őszén, közös képzési prog-

ramon vesznek részt, a VDSZ balatonszemesi
oktatási központjában. Érdeklődés híján sikertelen volt a nyári gyerek rajzpályázat, annál
nagyobb érdeklődés volt viszont a Nőtagozat
saját logójának a megtervezése iránt. Az ötlet
kapcsán kiderült, hogy nagyon sok tehetséges
nő tartozik a tagozathoz – mondta Eper Juli.
A tagozat vezetője a legsikeresebb programok
közé sorolta a képzéseket, azon belül is a tavaly
májusban szervezett önismereti és konfliktuskezelési tréninget. A Nőtagozat tagjai a jól sikerült
programok között tartják számon a már hagyományossá vált VDSZ Egészségnapot is, amelyet
tavaly Tiszaújvárosban rendeztek. A tagozat Baráthné Csibrik Ildikó, szakszervezetről szóló játékos totójával járult hozzá a programhoz.
A VDSZ nő tagjai a komoly munkából is
jócskán kivették a részüket, a 40 év szolgálati
idő utáni nyugdíjazás témájában segítették
az aláírásgyűjtést, és plakátok készítésével
segítettek a decemberi demonstráció szervezésében is.

A közeli jövőről szólva a tagozat vezetője elmondta, hogy nagyszabású nőnapi
programot terveznek, s ennek keretében
Nőnapi Szakmai Konferenciát rendeznek,
amelyre több tagszervezetet is meghívnak.
A konferencia – a tervek szerint – a drogról és annak az egyénre és a környezetére
gyakorolt hatásairól szól. A konferencia
másik témájaként a nők helyzetéről tartana előadást egy szakértő. A szervezők
mindkét témában neves, elismert szakembereket kérnek fel.
A Nőtagozat két időpontra tervezett képzést. Az egyiket május 9–11-ére kalkulálják.
A program első napjához Székely Tamást
és Horváth-Lénárt Szilviát szeretnék felkérni, tartsanak előadást a VDSZ-ről, a
szakszervezetünk jelen helyzetéről, munkajogról, esélyegyenlőségről és egyéb aktuális
témákról.
A második és harmadik napra a Vasas
Szakszervezet Nőtagozatának képviselőjét
várják, aki a női asszertivitásról, a stresszés a konfliktuskezelésről tart majd előadást.
A trénerek és előadók kiválasztásában a nők
a VDSZ vezetésétől kérnek segítséget.
Mivel a 2011-es év a kémia éve, a Nőtagozat tervei között szerepel egy látogatás
Veszprémbe a Vegyipari Szakközépiskolába.
A nők az üdülők csinosítására is gondoltak, ennek egyik elemeként fotópályázatot
írnak ki, s a beérkezett munkákkal díszítik
majd a szobák falát.

53 éves a Bartók Béla Táncegyüttes

A VDSZ színpadáról indult a siker
Újabb sikeres évet zárt a
Bartók Béla táncegyüttes,
amely idén ünnepli megalakulásának 53. évfordulóját. A
vegyipari szakszervezet 1958ban felkarolta az akkor még
Budapest Táncegyüttesként
ismert tánccsoportot azzal,
hogy állandó helyet biztosított
– otthont adott – a próbáiknak – emlékezett vissza levélben a kezdetekre az együttes

egykori tagja, Gerő Klári. A
művészek ezt azzal – is – köszönték meg, hogy felvették
a VDSZ nevét, s attól kezdve
hosszú évekig VDSZ Bartók
Béla Táncegyüttesként járják az országot és a világot.
Az amatőrökből szerveződött csoport az idők során az
egyik legjobb hazai együttes
lett, sikereikről számos kitüntetés is tanúskodik.

VEGYIPARI DOLGOZÓ: Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Felelôs kiadó: Székely Tamás • Szerkeszti: a szerkesztôbizottság • ISSN-0230-2934
1068 Budapest, Benczúr utca 45. • 1406 Budapest, Pf. 29 • Telefon: 4612-400 • Fax: 4612-499 • E-mail: mail@vdsz.hu • www.vdsz.hu
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Környezetvédelem

Életmód
Hajózási kedvezmény és Praktiker hétvége kártyára

Tények a vörösiszap radioaktivitásáról

Eggyel több szolgáltatás
Kolontár: a kutatások
cáfolják a sugárterhelést
Kedvezményes hajózással bővült a VDSZ kártyára
igénybe vehető szolgáltatások köre. A régi felhasználási lehetőségek is megmaradtak, ezek közül most
a Praktiker hétvégék időpontját közöljük. Ezeken a
napokon 10 százalékkal olcsóbban vásárolhatnak kedvezmény is a kereskedelmi
áruházlánc és a VDSZ által
azok, akik felmutatják a plasztik tagsági kártyát.

Elhanyagolható mértékű a radioaktivitás és a sugárterhelés a vörösiszap sújtotta területeken, Kolontáron és Devecserben – derült
ki az első vizsgálat összegzéséből, amelyet a kormány megbízása
alapján a Pannon Egyetem Radiológiai, Radiobiológiai, Környezetmérnöki Intézetek munkatársai készítettek. Az elemzés a Magyar
Kémikusok Lapjának 2010. decemberi számában jelent meg. Ez az
írás a szakmai publikáció rövid összefoglalója.

Az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározójának gátszakadása súlyos emberi és környezeti katasztrófát okozott. Szinte azonnal
megkezdődtek a találgatások és a dilettáns
nyilatkozatok, riogatások a médiában a vörösiszap hatásáról, következményeiről. Ezek
tisztázása, és a valós károk megállapítása
érdekében a kormány szakértői csoportokat
bízott meg a kialakult helyzet elemzésére,
így a Pannon Egyetem Radiológiai, Radiobiológiai, Környezetmérnöki Intézetek munkatársait. Kiadták az első elemző tanulmányt
a Magyar Kémikusok Lapja 2010. decemberi
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számában, amelyben a térség radioaktivitásának mért adatai alapján kiszámították,
illetve megbecsülték az ott kapható sugárterhelést, s kiderült, elhanyagolható mértékű.
A Timföldgyárban Bayer-technológia
alapján vonják ki az ércből (bauxit) az alumínium-oxidot, a folyamat „salakanyaga” a
vörösiszap. Tény, hogy a bauxit a talajoktól
mért átlagos radionuklid koncentrációnál
magasabb arányban tartalmazza a kérdéses
sugárzó elemeket, amelyek a technológia során még fel is dúsulnak. A hozzáértő szakemberek, így a VDSZ szakértői és vezetői
is az első perctől nevetségesnek tartották a
sajtó azon állítását, amely szerint a területen
lakókat és az ott dolgozókat megengedhetetlen sugárterhelés érte, érheti.
A kutatócsoport eredményei is őket igazolták, a részletes szakmai eredményeket a
szakértők nyilvánosságra is hozták. A publikációban számos konkrét szakmai részlet
van, amely azoknak, akiknek nem a kémia
a területük, nem sokat mondanak. A csoport összegzéséből kiderül azonban, hogy
„a területet beszennyező vörösiszap okozta
gammadózis teljesítmény-növekmény miatti
külső, illetve a belélegzett por miatti belső
sugárterhelés minimális, a levegőbe került

Tíz százalék kedvezményt
ad a balatoni séta- és diszkóhajó jegyeinek árából a Balatoni Hajózási Zrt. a VDSZ
tagoknak, legalábbis azoknak,
akik a pénztárnál bemutatják
az érvényes tagsági kártyájukat – erről a közelmúltban állapodott meg a hajózási céggel
Székely Tamás, a VDSZ elnöke.
A szerződés értelmében a kártya tulajdonosával plusz egy

radon koncentráció elhanyagolható mértékű
sugárterhelést eredményez”.
A kutatók tovább végzik a munkájukat.
Amennyiben újabb tanulmányuk jelenik meg,
a VDSZ továbbra is tájékoztatja az olvasóit.
„Elől vigyáztak, hátul raboltak”
Lapzártakor érkezett a hír, hogy fosztogatják a katasztrófa miatt kiürített
házakat. Annak ellenére, hogy az övezetbe csak engedéllyel lehet belépni,
az üresen maradt ingatlanokból bűnbandák és egyedül portyázó bűnözők
visznek mindent, ami csak mozdítható, sőt azt is, ami első pillantásra
használhatatlan. Vannak épületek,
amelyekben még ott maradt a károsultak ingóságainak egy része, amely
mágnesként vonzza a tolvajokat. Bár
járőrszolgálatok is vigyázták a kihalt
épületeket, az egyik lakos szerint,
míg „elől vigyáztak, hátul raboltak”
az elvetemült dézsmálók. Az érintett
településeken ezért újra megszigorítják a belépési engedélyek kiadását és
növelik a járőrök számát.

személy utazhat kedvezményesen. A hajózás vállalja továbbá, hogy az érvényes tagságit
felmutató vendégnek a Hotel
Móló (H-8600 Siófok, Vitorlás
u. 16.) üdülőben a napi áraiból
10 százalék kedvezményt, a
„csomagárból” – ami már eleve
kedvezményes – még 5 százalék
kedvezményt ad.
A korábbi szolgáltatások
közül folytatódik a Praktiker

meghatározott időpontokban.
Azok a tagok, akik ezeken a
napokon vásárolnak, tagsági
kártyájukre 10 százalék kedvezményt kapnak.
Ugyanezzel a kártyával 50
százalékkal olcsóbban lehet
igénybe venni a Bodycontour
Stúdió szolgáltatásait. Az új lehetőséggel tovább bővült idén
a kártyák elfogadóhelyének a
száma.

Praktiker hétvégék 2011-ben:
Január
14-15-16
Február
18-19-20
Március
25-26-27
Április
15-16-17
Május
13-14-15
Június
24-25-26
Július
15-16-17
Augusztus
12-13-14
Szeptember
16-17-18
Október
28-29-30
November
25-26-27
December
16-17-18

Bodycontour Stúdió

Az egészség szolgálatában

Kozmetika

Zsírbontás

Algotherm arckezelés,
30 évnyi tapasztalattal

fájdalommentesen,
a legmodernebb technológiával

Az Algotherm név tengeri hatóanyagokban különlegesen gazdag
készítményeket takar. A tengervíz
egyedülálló összetétele nagyon hasonlít
az emberi vérplazma összetételére. Ez a
has onlóság az ozmózissal, mint
természetes jelenséggel együtt, lehetővé
teszi az ideális mennyiségű algás
hatóanyag bevitelt az emberi sejtek
szívébe.

Tr i p o l l á r R F t e c h n o l ó g i a , a
nagyteljesítményű rádiófrekvencia
segítségével egyszerre kezeli a felületi
és a mélyen fekvő zsírrétegeket, a hő
bevitel hatására elindul a zsírbontás,
illetve felgyorsulnak az anyagcsere
folyamatok. A lebontott zsírt a
nyirokrendszer és a vénás rendszer
gyűjti és a szervezetből a kiválasztó
mechanizmus segítségével ürül ki.

kozmetika
alakformálás
masszázs
természetgyógyászat

Gyógymasszázs

Szelíden segíti a szervezet
természetes működését
Elsődlegesen az izmokra és az
ízületekre fejti ki lazító hatását. A
gerincből kilépő idegg yökök
ingerlésével hatni tud a belső szervek
harmonikus működésére is. Simító,
dörzsölő, gyúró fogások kombinációja
eredményezi a masszázs utáni
könnyű, friss, „újjászülettem” érzést.

Akupresszúra
Kínai pontmasszázs
A kínai gyógyászat egyik alappillére. A
kezelések során a testet behálózó, energia
pályákon lévő akupresszúrás pontokat
használja. A pontok ingerlése
masszázzsal, moxával, elektromos
stimulációval is történhet. Akut és
krónikus betegségek kezelésére egyaránt
alkalmas, mint például meghűlés,
fejfájás, menstruációs problémák, magas
vérnyomás.

Bodycontour Stúdió

Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 74.
Telefon: 06 30 718 8308
Web: www.bodycontour.hu
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