
Több tízezres tömeg gyűlt ösz-
sze október elsején a Kossuth 
téren, az Akcióegység hívására, 

a D-Day tüntetésso-
rozat nagygyűlésé-
re. Egyes „vissza-
fogott” hírforrások 
szerint legfeljebb 
tízezren hallgatták 
a szónokokat, ám 
aki ott volt, ponto-
san tudja, hogy leg-
alább ötvenezren 
voltak azon a hami-
sítatlan nyári dél-
után ott a téren és 

a környező utcákban. A VDSZ 
csapata jelentős „erőket” kép-
viselt, az ország minden tájáról 
több ezren jöttek buszokkal a 
fővárosba, de természetesen 
a budapesti tagszervezetek 
is legalább akkora létszám-
mal tüntettek, mint a vidéki 
szervezetek. A szónokoknak 
köszönhetően fergeteges volt a 
hangulat, ám ritkán látni ennyi 
embert egy helyen ilyen fegyel-
mezetten, kultúráltan viselked-
ni. A végeláthatatlan tömeg ak-
kor kiabált, s akkor hallgatott, 
amikor annak ott volt az ideje, s 
az Illyés Gyula verse alatt, vagy 
a Szózat hallgatásakor beállt 
néma csendet senki nem hasz-
nálta otromba bekiabálásokra. 
Annál nagyobb volt viszont 
az ováció, amikor a több óráig 
tartó felszólalások végén az Ak-
cióegység vezetői, Árok Kornél, 
Kónya Péter és Székely Tamás 
bejelentették: megalapították a 
Magyar Szolidaritás Mozgalmat.

(Tudósításunk a 2. oldalon) 

ALAPÍTVA 1906-ban LIV. ÉVFOLYAM 2011. OkTóber

Békés nemzetközi  
séta a hídon
Nemzetközi szolidaritási sétával 
tiltakoztak október 7-én, a Tisztes 
Munka Világnapján a magyar- és a 
szlovák vegyész szakszervezetek 
küldöttei Esztergomban, a Mária Va-
léria hídon a kedvezőtlen munkakö-
rülmények, a növekvő munkanélkü-
liség, az egyre nagyobb méreteket 
öltő feketemunka, valamint a ma-
gyar új Munka törvénykönyvében 
tervezett változtatások ellen.

 (10. oldal)

Három aktuális nap 
Aktuális témákról, a társaság ve-
zetését és az érdekvédelmet is 
érintő fontos kérdésekről szóló 
előadás-sorozatot rendezett Ba-
latonszemesen a Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Nyrt.-nél működő 
szakszervezet. 

 (11. oldal)

Újabb kedvezmény  
VDSZ tagoknak 
Ingyen balesetbiztosítást és cas-
co kedvezményeket is kínál VDSZ 
tagoknak a 25 biztosítóval szer-
ződött CLB Független Biztosítási 
Alkusz Kft. Az ajándék-biztosítás 
egy évre szól autósoknak, kötele-
zettség nélkül. 

 (15. oldal)

A TAR TA LOM BÓL

Tízezrek a téren
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Legalább ezren voltak már az Alagút mel-
lett, a budai Sikló előtti téren, amikor a hang-
szórókból hirtelen felharsant Orbán Viktor 
egy 2006-os gyújtóhangú beszédének részle-
te: „Ma nem az a tét, hogy rabok legyünk, 
vagy szabadok, a tét ma az, hogy győztesek 
leszünk, vagy csak résztvevők, vagyis vesz-
tesek. Beletörődünk, hogy évről évre rosz-
szabb, vagy élhetünk jobban. Ez a kérdés 
kedves barátaim!” A bejátszást a tömeg han-
gos füttyszóval és kiabálással fogadta, ám 
ekkor feldübörgött a D-Day, a normandiai 
partraszállás hatásos zenéje, s Árok Kornél, 

az Akcióegység operatív törzs másik vezető-
je a kamerák és a fotósok kereszttüzében, 
óriási ováció közepette drótkötélen leeresz-
kedett az Alagút tetejéről a térre, a színpad 
mellé. Amint Árok földet ért, Kónya Péter 
lépett a mikrofonhoz, s bejelentette: „2011. 
szeptember 29-én a demokrácia, a szociális 
biztonság, az állampolgári és munkavállalói 
jogok érdekében partra szálltunk Budapes-
ten, a Clark Ádám téren. 1944. június 6-án a 
normandiai partraszállásnál elsőként a légi 
desszantos alakulatok értek földet. Mi most 
hasonlóak vagyunk. Nyilvánvaló, hogy a fő 

erők később érkeznek: szombaton a Kossuth 
térre.” Beszédében hangsúlyozta, hogy most 
nem ököllel, hanem kultúrált viselkedéssel, 
összetartással és tömeggel kell megmutatni, 
mekkora ereje van az összefogásnak. 

A D-Day szövetséges csapatai egy csatornán 
érkezve szálltak partra, de nálunk nincsenek 
csatornák, csak árkok – kezdte beszédét Árok 
Kornél, az operatív törzs másik vezetője. Ha 
pedig idejönnek páran – mondta –, akkor ez 
egy árokparti Árok-parti lesz – jelentette ki a 
tömeg nagy derültségére Árok Kornél. Ugyan-
akkor ő is kiemelte: azért gyűltek össze, hogy 
az emberek a jelenlétükkel mutassanak erőt. 

„Mutassuk meg, hogy megőrizzük azt a de-
mokráciát, amit 21 év alatt felépítettünk” – ezt 
emelte ki Székely Tamás a vegyipari szakszer-
vezeti szövetség elnöke. „Mondjátok meg min-
denkinek, hogy szombaton a Kossuth téren a 
helye!” – szólította fel a résztvevőket, hozzáté-
ve: együtt mutassák meg, hogy megőrzik ezt 
az országot, értékeit, az emberek jogait.

Ötvenezer emberrel dübörgött a D-Day

Tüntetés

Olvasóink közül vélhetően sokan személyesen ott voltak, sőt aktívan 
részt is vettek a szakszervezeti D-Day tüntetéssorozat helyszínein, 
tőlük most elnézést kérünk, ha esetleg számukra ismert helyzetek-
ről, ismert tényekről olvasnak a tudósításunkban. Olvasóink között 
azonban bizonyára vannak, akik nem vettek részt a szeptember 29-
én kezdődött akciósorozaton, őket is igyekszünk minél részleteseb-
ben tájékoztatni az eseményekről. 

A rövid beszédek után elhangzott a Him-
nusz, ezután a szervezők az akcióegység kilenc-
pontos követelését tartalmazó petíciót juttattak 
el a köztársasági elnöknek, amit az elnöki hiva-
tal jogi főosztályának vezetője vett át. 

A tüntetők közül többen napokig a téren 
éjszakáztak, a földön aludtak matracokon, 
hálózsákokban.

Sütivel, kávéval, zuhannyal

A Clark Ádám tér környékén élő, sőt távo-
labbról érkező szimpatizánsok apró kedveske-
déssel tartották a lelket a napokig a téren, a 
szabad ég alatt éjszakázókban. Voltak, akik 
szendviccsel, saját készítésű süteménnyel, te-
ával, kávéval, vízzel és üdítővel gondoskodtak 
a tér „lakóiról”, de olyan is akadt, aki felaján-
lotta: zuhanyozzon nála bárki, aki kultúrált 
tisztálkodásra vágyik. A tüntetők elmondása 
szerint ezek a megható figyelmességek tartot-
ták bennük a lelket. 

›››Folytatás a 4. oldalon

A szeptemberi „partraszállástól” 
       a szolidaritás mozgalomig
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Tüntetés

a fő haderők  
a koSSuth téren

Megtelt a Kossuth tér, a szomszédos ut-
cákban is hömpölygött a tömeg, becslések 
szerint ötvenezer tüntető gyűlt össze a Parla-
mentnél október elsején, a D-Day Akciógység 
hívószavára, hogy együtt követeljék a dön-
téshozóktól: a szakszervezetekkel egyeztetve 
döntsenek a munka világát, az emberek életét 
érintő legfontosabb kérdésekről. A nagygyű-
lést délután 2 órára hirdették meg, de már 11 
órától kezdtek gyülekezni az emberek a té-
ren. Nem sokkal 2 óra után a színpadon fel-
harsant a moderátor, Nagy Navarró Balázs, 
a Közmédiumok Szakszervezeti Tanácsának 
elnöke, valamint Pityinger László, művészne-
vén Dopeman köszöntője, s ezzel elkezdődött 
a több mint két órán át tartó nagygyűlés. 

„Teli a hócipőnk a kormány segélyellenes, 
esélymegvonó politikájával” – mondta Szé-
kely Tamás, a VDSZ elnöke, aki a szónokok 
közül elsőként lépett a mikrofonhoz. Hang-
súlyozta, hogy gyengül az érdekérvényesítés 
lehetősége, az új munkatörvénykönyve pedig 
rabszolgasorsba dönt. Székely szerint a kor-
mány hadat üzent a szociális biztonság ellen. 
„Folytassuk a tiltakozást, mert az arrogáns 
erőre a mi erőnk a megoldás” – tette hozzá.

Varga László, a Szakszervezetek Együtt-
működési Fórumának (SZEF) elnöke kö-
zölte, az általa képviselt szervezetek között 
egy biztosan azonos: az állampolgárok kö-
zösségét, a hazát akarják szolgálni. Feltéve, 
ha hagyják – tette hozzá. Elmondta, hogy 
1995-ben vett részt először tüntetésen és már 
akkor is látott dühös tűzoltót és elkeseredett 
tanárt, vagyis semmi új nincs abban, hogy 
most is tiltakoznak. Szerinte a mindenkori 
kormányok a közszolgálatban csak egy nagy 
költségvetési tételt látnak és feleslegesen fog-
lalkoztatott emberek sokaságát.

Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke feltette a 
kérdést: mit akarunk? És rögtön meg is vá-
laszolta: dolgozni tisztességes körülmények 
között, emberhez méltó bérért. Pataky hang-
súlyozta: az ország első embere szerint olyan 
változások lesznek, amelyek miatt senki sem 
járhat rosszul. „Számon fogjuk kérni!” – tette 
hozzá. Pataky hozzátette, hogy munkahelyeket 
ígértek és az emberek ennek a reményében 
szavaztak rájuk. „Ehelyett most közmunka 
van és nyolc óra munkáért még a minimálbért 

›››Folytatás a 6. oldalon
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Tüntetés

 sem fizetik ki. Ezek hívják ezt munkának” – 
fogalmazott az MSZOSZ első embere.

Polgár Dóra egyetemi hallgató a színpadon 
elmondta, hogy a felsőoktatási törvénnyel bi-
zonytalanságban és megosztottságban akar-
ják tartani a fiatalokat. Szerinte a koncepció 
az utolsó betűig „ostobaság” és fiatalok tíz-
ezreit fosztja meg attól, hogy egyetemre me-
hessen. „A hatalmába belebolondult Orbán 
Viktornak szembe kell néznie a helyzettel” 
– tette hozzá.

Árok Kornél, a Hivatásos Tűzoltók Füg-
getlen Szakszervezetének elnöke a színpadon 
először levette a bőrdzsekijét, mondván „ezt 
a bőrt már lehúzták rólam.” Majd a karjára 
mutatva hozzátette: ezt már nem hagyom. 
Árok szerint Orbán hátat fordított azoknak, 
akik hittek benne. „Ha tudtam volna, hogy 
nem arra kell figyelni, amit mond, akkor ma 
nem kellene itt lennünk. Akkor Orbán forra-
dalmi lángban égve nem az országot verné 
szét, és nem kellene partra szállni. Itt hábo-
rú folyik a szegények, a munkavállalók, a 
devizahitelesek és mindazok ellen, akik nem 
a hatalom táborába tartoznak. A kormány 
csak a gazdagok ellen nem folytat háborút. A 
Fidesz nem háborúra, hanem kormányzásra 
kapott felhatalmazást” – fogalmazott. 

SzolidaritáSban folytatják?

Kónya Péter FRDÉSZ-elnök, az Akcióegy-
ség operatív törzsének egyik vezetője arról 
beszélt, hogy a rendszerváltás óta a pártok 
megosztották az országot, családok és barát-
ságok mentek rá a politikára. Ilyen ország-
ban pedig ő nem akar élni. Ezért, hívott fel 
mindenkit, össze kell fogni. Bejelentette, hogy 
a legendás lengyel példára megalakították a 
magyarországi Szolidaritást – Magyar Szoli-
daritás Mozgalom –, amely a több mint száz 
civil- és szakszervezet által létrehozott Akció-
egység tevékenységét kívánja folytatni. Kérte, 
hogy az összes érdekvédelmi szövetség, civil 
szerveződés és állampolgár csatlakozzon hoz-
zájuk, hogy közösen teremthessenek meg egy 
jobb, élhetőbb, demokratikusabb országot.

A tüntetés végén a Szolidaritás feliratú transz-
parens alatt a tömeg átvonult a Clark Ádám tér-
re, ahol további beszédek hangzottak el.

háttal a Parlamentnek

A rendezvény színvonalát jól tükrözte, 
hogy a művészek fellépését a több tízezer 
ember csendben, érdeklődéssel, tisztelettel 
hallgatta végig, s a produkciókat nagy taps-
sal jutalmazta. A műsorszámokat senki nem 
zavarta bekiabálással, de a szónoklatok alatt 
is csak akkor zúgott, hangoskodott, ordított 
a tömeg, amikor annak volt ott az ideje. 
Egyetlen pisszenés sem volt, például akkor 
sem, amikor Illyés Gyula „Egy mondat a 
zsarnokságról” című versét szavalta egy fi-

›››Folytatás a 8. oldalon
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atal színésznő. És akkor is fegyelmezetten, 
kultúráltan viselkedett mindenki, amikor 
Árok Kornél megkérte az egybegyűlteket, 
hogy a kormány magatartását elutasítandó, 
fordítsanak hátat a törvénykezés házának, 
a Parlamentnek, s némán tüntessenek az el-
múlt időszak jogalkotási gyakorlata ellen, az 
érdekegyeztetés totális megszüntetése miatt. 

rendkívüli kiadáS

Pontosan délben megjelent a Kossuth té-
ren a DÉL (Dolgozók Érdekvédelmi Lapja) 
című újság rendkívüli kiadása, amely már a 
két nappal korábbi nyitányt, a Clark Ádám 
téri eseményeket is közölte, sok képpel, szí-
nes írásokkal. A lap szakszervezeti tagságtól 
függetlenül, minden dolgozó embernek szól. 
Legalábbis azoknak, akiket foglalkoztatnak 

az egyes kormányzati döntések, főleg azok, 
amelyek közvetlen hatással vannak a min-
dennapjainkra, a családunkra és a nyugdíjas 
évekre. A mostantól havonta megjelenő DÉL 
érdekvédelmi újság, ezért minden témát a 
dolgozók szemszögéből vizsgál, esetenként 
kritizál, vagy egyszerűen csak információt 
közvetít, s a szerkesztők az olvasókra bízzák 
a következtetéseket. A rendkívüli, ingyenes 
kiadás gyorsan „elkelt”, a nagygyűlésre vá-
rakozók ezt a lapot olvasták, amerre csak a 
szem ellátott. (A 99 forintért kapható lapra a 
VDSZ-nél lehet előfizetni.)

nemzetközi támogatáSt  
kaPott a d-day 

Joggal várják el a szakszervezetek, hogy 
a hatalom tárgyaljon velük, amikor a jövő-
jükről van szó – így kezdődött a nemzetkö-
zi szakszervezetek üzenete. A Nemzetközi, 
illetve az Európai Szakszervezeti Szövetség 
levelében így fogalmaz: a hatalomnak meg 
kell hallgatnia a dolgozó emberek véleményét 
és mindenkit segítenie kell a jobb élethez.

A követelések legitimek és természetes kö-
vetkezményei az átgondolatlan kormányzati 
politikának. Úgy vélik, a párbeszéd hiánya ve-
zet az utcai demonstrációkhoz, s teljes támo-
gatásukról biztosították a tüntetés résztvevőit.

thomaS Schreiber:  
a d-day a Szajna Partjáról 

nézve
„A Franciaországban is oly sokáig és mél-

tán csodált, egyenesen Közép-Európa Wun-
derkindjének (csodagyerekének – a szerk.) 
tartott Orbán Viktorról itt ma már úgy 

beszélnek, mint másfél évtizeddel ezelőtt a 
szlovákiai Meciarról, és mindenképpen mé-
lyebbnek tetsző aggodalommal, mint Lech 
Kaczyskiről, amikor ő irányította Lengyelor-
szág kormányát öt-hat évvel ezelőtt. 

Hiába kutakodom memóriám legeldu-
gottabb bugyraiban is, sehogy sem sikerül 
rábukkanom akár csak egyetlen emlék-mor-
zsácskára, amelynek alapján kijelenthetném: 

igen, volt már ilyen, volt ehhez hasonló. De 
nem, egészen magabiztosan állítom: nem 
volt. Az utóbbi húsz esztendőben biztos, hogy 
nem történt ilyesmi Magyarországgal.

Párizsból figyelve szülőhazám jelen dolga-
it, annak aktuális történéseit, róla hallgatva 
itteni befolyásos külügyi emberek diplo-
matikus nyelvezetbe csomagolt mondatait 
és róla olvasva még befolyásosabb lapkom-

mentátorok egyáltalán nem diplomatikusan 
megfogalmazott írásait, summázni vagyok 
kénytelen: a rendszerváltás óta nem kapott 
Magyarország – de legyünk e kérdésben 
egészen pontosak – nem kapott magyar kor-
mányzat oly masszív, számomra velőtrázó 
kritikákat a Szajna partjáról, mint manap-
ság…” 

(HVG fordítás)
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TovábbképzésKitekintő

Richteresek Pestről és Dorogról

Három nap az aktualitásokról 

Két-három évente szervez fontos, hasz-
nos témákban többnapos fórumot a Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. VDSZ Gyógy-
szergyári Szakszervezet Bizalmi Testülete 
Balatonszemesen. A szeptemberben tartott 
háromnapos előadássorozatot az Unicredit 
és a Raiffeisen bank munkatársai nyitották 
meg, a Richter dolgozók számára kidolgo-
zott vállalati csomagról, a „VDCS” kedvez-
ményes banki szolgáltatásról tájékoztatták a 
hallgatókat.

A szünetet követően fontos, és a jelenlegi 
helyzetben nagyon aktuális téma került na-
pirendre: a szakszervezet és az üzemi tanács 
együttműködése. Vitaindítónak Kovácsné 
Csikós Klára az üt elnöke röviden ismertette 
a megválasztása óta eltelt időszakban vég-
zett munkáját. Mindkét oldal hangsúlyozta, 
nagyon fontos a két testület együttműködé-
se, adott esetben az információk megosz-
tása, vagy ha szükséges, közös fellépés a 
munkavállalók érdekében, védelmében. E 
gondolatok jegyében Posztós Endre, a VDSZ 
Gyógyszergyári Szakszervezet szb titkára és 
Kovácsné Csikós Klára üt elnök aláírta a két 
testület Együttműködési Megállapodását.

Másnap Szilágyi Gabriella, a Dorogi Fiók-
telep főmérnöke tartott prezentációt a fiókte-
lep működéséről, jelenéről, jövőjéről, különös 
tekintettel az alapanyaggyártás helyzetére. 

A szünetet követően Dr. Gulácsi Gábor 
gazdasági vezérigazgató-helyettes volt az 
előadó. Ő a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Nyrt. működéséről, gazdálkodásáról, pénz-
ügyi stratégiáról tartott előadást. A nagyon 
fontos, ám kissé száraz témát olyan szóra-
koztatóan, könnyeden adta elő, hogy a hall-
gatóság figyelme egy pillanatig sem lankadt. 

Ebéd után szintén komoly témáról volt 
szó, Dr. Greiner István kutatási- és fejlesztési 
főosztályvezető a Richter innovációs, K+F te-
vékenységéről tartott tájékoztatót. Mivel idén 
indul Debrecenben a biotechnológiai üzem, 
a konferencián külön tájékoztatási blokkot 
kapott a társaság ez irányú tevékenysége. 
Az előadó beszámolt arról a 3-5 évről, amely 
az ötlettől a megvalósulásig eltelt, részlete-
sen szólt a rengeteg tennivalóról és a hosz-
szú tanulási folyamatról, amely egy európai 

szinten is kiemelkedő üzem létrehozásában 
csúcsosodott ki. 

A társaság működését bemutató aktuális 
témákat követően kicsit más, az országban, 
a világban végbemenő gazdasági-pénzügyi 
folyamatokról volt szó. 

Az Európában zajló folyamatokról, a 
gazdasági fejlődés ciklusairól, a gazdasági 
válságok jellemzőiről Dr. Tóth András szoci-
ológus, az MTA kutatója tartott előadást. Be-
számolójának záró részében a kihívásokra 
adható szakszervezeti válaszok fontosságára 
hívta fel a figyelmet, kiemelte a változás, a 
változtatás és az összefogás elkerülhetetlen 
szükségességét. 

A harmadik napon, szombaton délelőtt az 
előzetes programhoz képest változás történt, 

hiszen ezen a délelőttön a VDSZ tevékenysé-
géről, illetve a Munka törvénykönyve várható 
változásairól hangzott volna el előadás. Az 
előző heti bizalmi testületi döntés értelmében 
a társaság kollektíven részt vett az október 
elsejére, szombatra szervezett országos szak-
szervezeti tiltakozó nagygyűlésen.

A fórum minden résztvevője egyetértett 
abban, hogy fárasztó, ám nagyon tanulságos 
két és fél nap volt. A nagygyűlés programja 
és hangulata is megerősítette meggyőződé-
sünket, hogy csak az összefogás, a jogain-
kért való kiállás vezethet eredményre és gá-
tolhatja meg a Munka törvénykönyvének a 
dolgozók hátrányára való megváltoztatását, 
a szakszervezetek ellehetetlenítését.

Posztós Endre, SZB titkár

Aktuális témákról, a társaság vezetését és az érdekvédelmet is érin-
tő fontos kérdésekről szóló előadás-sorozatot rendezett balatonsze-
mesen a richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.-nél működő szak-
szervezet. A már hagyományos, többnapos fórumon idén a pesti és 
a dorogi szakszervezeti testületből, valamint az üzemi tanács tagja-
iból összesen több, mint ötvenen vettek részt. 

A Tisztes Munka Világnapja alkalmából szer-
veztek tüntetést a magyar és a szlovák vgyipari 
szakszervezet vezetői Esztergomban. A Mária 
Valéria híd mellett összegyűlt szakszervezeti ta-
gok és a nézelődőkből álló kisebb csoport előtt 
beszédet mondott Juraj Blahák, a Szlovák Ve-
gyész és Villamosenergiai Szakszervezet elnöke, 
valamint Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, 
Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók 
Szakszervezetei Szövetségének (VDSZ) elnöke. 
A magyar szervezet vezetője a felszólalásában 
a dolgozók nevében számon kérte a kormány-
tól a beígért 1 millió munkahely megteremtését, 
amelynek még az időarányos eredményét sem 
érzékelik az emberek, tiltakozott a szegényeket 

kedvezőtlenül érintő adótörvények, a munka-
helyek megszüntetése, valamint az érdekvédők 
kihagyásával hozott, a munka világát érintő 
kormányzati intézkedések ellen. Székely szerint 
a nemzetközi szakszervezetek kiemelt figyelem-
mel kísérik a magyar problémákat, valamint az 
érdekvédelmi szempontból kedvezőtlen döntés-
hozói gyakorlatot, s szolidárisak a hazai mun-
kavállalókkal. Egyebek mellett ezért válasz-
tották a közös tiltakozás helyszínéül a Mária 
Valéria híd esztergomi oldalát. A felszólalások 
után a rendezvény résztvevői „A partnerség és 
a szolidaritás jegyében”, a szakadó eső, a nagy 
szél és a hirtelen jött hideg ellenére békés, figye-
lemfelkeltő sétát tettek a hídon.

Tisztességes munkát, tisztességes bért!

békés nemzetközi séta a hídon

TíZMILLIóK MuNKA NéLKüL

Tízmilliók dolgoznak világszerte 
tisztességtelen feltételekkel, ember-
telen körülmények között, törvényte-
lenül. A világméretű problémára ma 
a Tisztes Munka Világnapján hívják 
fel a figyelmet a szakszervezetek. A 
Nemzetközi Szakszervezeti Szövet-
ség hazánkban immár negyedik al-
kalommal rendez különféle akciókat 
ezen a napon. 
A tisztes munkát, mint koncepciót 
és menetrendet a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet (ILO) vezette be 
és kezdte el terjeszteni 1999-ben. 
A tisztes munka magába foglalja a 
munkavégzés lehetőségét, amely 
produktív és tisztes jövedelmet ga-
rantál, biztonságot és szociális vé-
delmet nyújt a munkavállalóknak 
és családjaiknak, jobb kilátásokat 
biztosít a személyes fejlődésre, va-
lamint támogatja a társadalmi in-
tegrációt. A program biztosítja a 
véleménynyilvánítás szabadságát, 
a szervezkedés alapjogát, és hogy 
a munkavállalók részt vegyenek az 
őket érintő döntések meghozatalá-
ban, garantálja az egyenlő lehetősé-
geket és bánásmódot mindenki szá-
mára. A nemzetközi felháborodás és 
az évek óta tartó feketemunka elleni 
küzdelem dacára világszerte tízmilli-
ók dolgoznak embertelen körülmé-
nyek között, tisztességtelen feltéte-
lekkel, törvénytelenül.

Új ELNÖK A GuMISOKNÁL
Lapzártakor érkezett a hír: Vojtela Tibor nyugdíjazása 

miatt Pálvölgyi Richárdot választották meg a Gumiipari 
Szakszervezeti Szövetség élére. Mivel Pálvölgyi korábban 
a szervezet alelnöke volt, az ő posztja is megüresedett. Az 

új alelnök Hajdú Roland, a makói szervezet titkára lett, aki a 
szakági értekezlet döntése értelmében 2012. január 1-jétől a 
VDSZ elnökségének is teljes jogú tagja lesz.

Vojtela Tibornak jó pihenést, az új vezetőknek pedig jó 
munkát kíván a szerkesztőség! 

lapzártakor érkezett

Nemzetközi szolidaritási sétával tiltakoztak október 7-én a magyar- és a 
szlovák vegyész szakszervezetek küldöttei esztergomban, a Mária Va-
léria hídon a kedvezőtlen munkakörülmények, a növekvő munkanélküli-
ség, az egyre nagyobb méreteket öltő feketemunka, valamint a magyar 
új Munka törvénykönyvében tervezett változtatások ellen.
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Az összesítés egyik forrása az Európai 
Bizottság „Employee Representatives in an 
Enlarged Europe” című kiadványa, amely 
részletesen elemzi az érvényben levő munka-
idő-kedvezményeket. Az országok egy részé-
ben korlátot határoztak meg arra, hogy a 
munkaidő-kedvezmény mennyi lehet. Másutt 
a meghatározás arra utal, hogy a szükséges 
időt fordíthatják erre, vagy a munkáltatóra 
bízza, hogy biztosítsa a tisztviselő munkájá-
hoz szükséges időt és feltételeket. Az Egye-
sült Királyságban például a „szükséges” 
tartalmát kollektív szerződésben határozzák 
meg. Néhány országban – Németország, Gö-
rögország, Litvánia, Szlovénia, Franciaor-
szág – még a tisztségviselő felkészítését is a 
munkáltató feladatai közé sorolták. 

Az üzemi ta-
nácsok működé-
séhez csak kevés 
országban – pél-
dául Franciaor-
szágban – írják 
elő központilag el-
különített költség-
keret biztosítását. 
A munkavállalói 
képviselők az elkü-
lönített költségke-
ret hiányát a mun-
kájukat akadályozó 
tényezőnek minő-
sítik. A képviselők 

általában rendelkeznek jogi védelemmel 
a felmondás, illetve egyéb diszkrimináció 
ellen, kivéve Svédországot és az Egyesült 
Királyságot, ahol ilyen nem létezik.

Az összeállítás másik forrása a dublini 
székhelyű Eurofound saját felmérése volt. Az 
interjúiban adott válaszok alapján a munka-
vállalói képviselők 74 százaléka nyilatkozott 
úgy, hogy a feladatai ellátásához számára 
elegendő az, amit munkaidő-kedvezmény-
ként kap. Huszonkilenc százalékuk annyi 
időt tölt az érdekképviseleti tevékenységével, 
amennyire csak szüksége van. A megkérde-
zettek 17 százaléka mondta azt, hogy nincs 
munkaidő-kedvezménye.

A rendelkezésre álló idő nélkül nem tud 
működni az érdekképviselet, legyen az fel-
készítés, informális megbeszélések, vagy 
maga a menedzsmenttel történő tárgyalás. 
A minőségi érdekképviselet azt igényli, hogy 
ezeket a megbeszéléseket a munkaidő alatt 
lehessen elvégezni. Az Eurofound felmérése 
betekintést ad a munkaidő-kedvezmények 
megoldásaira, a szükség szerinti teljes men-
tesítéstől a kedvezmény hiányáig.

Eszerint a tisztségviselők 17 százaléka 
nyilatkozott úgy, hogy nem kap semmilyen 
kedvezményt. 18 százalékuk számára 1-2 
órára korlátozták a felmentést. Ugyanakkor 
29 százaléka a tisztségviselőknek annyi időt 
szán e tevékenységre, amennyit szükséges-
nek tart, 8 százalékukat pedig már eleve füg-
getlenített munkakörben alkalmazták. Négy 
képviselő közül három azt nyilatkozta, hogy 
a rendelkezésére álló munkaidő-kedvezmény 
elégséges ahhoz, hogy megfelelő érdekkép-
viseleti munkát tudjon végezni. 20 százalék 
pedig ennek az ellenkezőjét jelezte.

A vállalati méretek szerint elég heterogén 
a kép, de alapvetően a kisebb vállalkozások-
nál korlátozottabbak a lehetőségek. Kisvál-
lalkozásoknál a munkahelyi képviselők 25 
százaléka mondta azt, hogy nem kap sem-
milyen munkaidő-kedvezményt, míg a nagy 
cégeknél ennek aránya csak 9 százalék. A 
nagyvállalatoknál a munkahelyi képviselők 
26 százaléka függetlenítve dolgozik. A leg-
jobb lehetőségek az ipari területen vannak. 
Az oktatásban dolgozók 34 százaléka kedvez-
mények hiányáról számolt be.

Országok szerint a legrosszabb feltételek-
kel Lettország, Bulgária, Ciprus, Litvánia, 

Írország, Észtország, Málta és Törökország 
munkavállalói képviselői rendelkeznek. Job-
bak a feltételek Ausztriában, Finnországban, 
Macedóniában, Franciaországban, Horvát-
országban, és Németországban. Az Egyesült 
Királyságban a munkavállalói képviselők 
11 százalékának nincs munkaidő-kedvez-
ménye, 63 százalékuknak pedig tetszőleges 
mennyiségben áll rendelkezésére a munka-
ideje. Ennek a fordítottjaként Lettországban 
4 százalék rendelkezik korlátlan lehetőséggel, 
79 százaléknak viszont semmilyen kedvez-
ménye nincsen.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a 
rendelkezésre álló idő elegendő-e a feladata-
ik elvégzéséhez, a nagyobb méretű cégeknél 
többen panaszkodtak, míg a kisebbeknél elé-
gedettebbek voltak a tisztségviselők. Ez an-
nak ellenére is így van, hogy a lehetőségek 
pont fordítva tűnhetnek jobbnak.

Az eredeti alapján fordította, 
összeállította: Hanti Erzsébet

GazdaságÉrdekvédelem

egy hivatalos központi kimuta-
tás szerint idén, az első félév-
ben az alábbiak szerint alakult 
az alkalmazásban állók nettó-, 
és reálkeresete. Az adatsor 
elemzése alapján látható, hogy 
a többgyerekesek korrigált net-
tó keresete emelkedett a legna-
gyobb mértékben.

Az alkalmazásban állók nettó kere-
sete – a családi kedvezmények hatá-
sát is figyelembe véve – 8,3 százalékkal 
(144 500 forintra) nőtt 2011. első félévé-
ben az előző év azonos időszakához 
képest. A keresetek vásárlóértéke, a 
fogyasztói árindex 4,1 százalékos növe-
kedése mellett, 4,0 százalékkal emel-
kedett ugyanebben az időszakban. 
A legnagyobb, 22 százalékos korrigált 
nettó kereset növekedés, illetve 17,2 szá-
zalékos reálkereset növekedés a három és 
többgyermekes családoknál jelentkezett, 
a gyermektelen családok esetében a nettó 
kereset 4,7 százalékkal nőtt, a reálkere-
set pedig gyakorlatilag nem változott. 

A keresetek reálértéke az első félévben

A többgyerekesek jól jártak?
A munkavállalói érdekképvisele-
tek a legtöbb országban kedvez-
ményeket élveznek. ezek közül 
az egyik legáltalánosabb a mun-
kaidő-kedvezmény. Az alábbiak-
ban az e témában készült össze-
sítés olvasható. 

A keresetek változása* 2011 első félévében százalékban
Eltartott 

gyermekek száma
Nettó 

átlagkereset Reálkereset

Nincs eltartott gyermek 4,7 0,6
1 gyermek 8,2 3,9
2 gyermek 13,8 9,3

3, vagy annál 
több gyermek 22,0 17,2

Nemzetgazdasági átlag 8,3 4,0
*az előző év azonos időszakához képest
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Tisztségviselők kedvezményei Európában

Az érdekvédőknek rövidebb a munkaidejük

FORRÁS

A dublini székhelyű Eurofound ösz-
szegzése, amely két adatbázison 
alapul:
1.  Az Európai Bizottság „Employee 

Representatives in an Enlarged 
Europe” című kiadványán (2008).

2.  A saját felmérésükön (amely több, 
mint 6500 képviselővel folytatott 
telefonos interjún alapul az Eu 27 
tagországában, + Horvátország, 
Törökország, Macedonia, 2009)
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SzolgáltatásMozaik

A VDSZ gondozásában 
megjelent a DÉL, a Dolgo-
zók Érdekvédelmi Lapja, 
amelynek első, rendkívüli 
számával a D-Day akciósoro-
zat nagygyűlésén találkozhat-
tak először az olvasók. A 12 
oldalas, színes, napilap for-
mátumú kiadványt október el-
sején, pontosan délben vehet-
ték kezükbe a tüntetők, de novembertől 
meg lehet vásárolni és elő is lehet rá fizetni. 
A DÉL elsősorban azoknak szól, akiket fog-
lalkoztatnak az egyes kormányzati döntések, 
főleg azok, amelyek közvetlen hatással van-
nak a mindennapjainkra, a családunkra és a 
nyugdíjas évekre. A lapban tényeket közlünk, 
a megszokott szikár napi híreknél színesebben 
feldolgozva, közérthető formában. A havonta 
megjelenő kiadvány érdekvédelmi újság, ezért 

minden témát a dolgozók szemszögéből vizs-
gálunk, esetenként kritizálunk, vagy egysze-
rűen csak információt közvetítünk, s Önökre, 

az olvasókra bízzuk a következtetéseket. 
A lap nemcsak szakszervezeti tagoknak 
szól, hanem azoknak is, akik nem kö-
tődnek érdekvédelmi tömörüléshez, ám 
követni szeretnék a munka világát érin-
tő változásokat, hogy tisztában legyenek 
alapvető jogaikkal.

A lap terjesztéséhez és a hirdetési felüle-
tének értékesítéséhez gyakorlott, vagy kezdő 
munkatársakat keresünk. Várjuk azoknak az 
újságíró gyakornokoknak a jelentkezését is, 
akik a szerkesztőségben töltött idő igazolása 
ellenében segítenék a lap készítését. Mindkét 
feladatra a sajto@vdsz.hu email címen lehet 
jelentkezni.
A DéL című újság első száz előfizetője 

értékes ajándékot kap. 

Megjelent a

– Egy évre szóló in-
gyen balesetbiztosítást 
„osztogat” a VDSZ ta-
goknak – is – a CLB 
Független Biztosítási 
Alkusz Kft. Felmerül a 
kérdés: hol az átverés?

– Bármilyen hihetetlen 
is, nincs átverés. A CLB 

már 16 éve a legsikeresebb gépjármű biztosí-
tási alkusznak számít, különösen az online 
felületen. Itt ugyanis 25 biztosító ajánlatát ha-
sonlítja össze a cég, s ebből a legjobbat kínálja 
az ügyfeleinek. Az interneten köthető „termé-
kek” között a CLB mostantól élet-, nyugdíj- és 
balesetbiztosítást is kínál, e bevezető kam-
pánynak a része az egy évre szóló ingyenes-
ség. Az alkusz erre a célra most összesen 50 
milliárd forint fedezetértékű csomagot állított 
össze, s az autóbalesetben bekövetkezett ha-
lál esetén 500 ezer forintos kifizetést garan-
tál. Az emberek általában bizalmatlanok, azt 
gondolják, semmi sincs ingyen, ezért eleinte 

kicsit idegenkedve „méregették” a kivételes 
ajánlatot. Márpedig, ez a biztosítás egy évig 
ingyen van, pontosabban ez idő alatt a CLB 
fizeti a díjat azok helyett, akik szeretnék igény-
be venni a lehetőséget. A befektetés eredmé-
nyeként azt reméljük, hogy ez alatt az egy év 
alatt megnyerjük ügyfeleink bizalmát, s eset-
leg más szolgáltatást is tőlünk vesznek majd. 
De hangsúlyozom: ez egyáltalán nem feltétele 
a lehetőség igénybevételének, ám aki az egy év 
lejárata után mégis hosszabbít, az a CLB-től 
igen kedvező, egyedi ajánlatot kap bármilyen 
biztosításra, amit velünk akar kötni.

– Milyen feltételeket tartalmaz a szer-
ződés?

– Az ajándék-biztosítást bárki igénybe ve-
heti, amíg a készlet tart. Az akciós szerződés 
feltételei nagyon „lazák”, alig van kizáró oka a 
kifizetésnek. A súlyosan alkoholos állapot ter-
mészetesen az egyik olyan kitétel, amely miatt 
nem jár kártérítés, de például a balesetben 
nem szándékosan vétkes autóvezető halála 
esetén a kedvezményezettnek kifizeti a szol-

gáltató, a CLB-vel szerződött Union Biztosító 
a félmillió forintot. 

– Mit kell tenniük azoknak, akik eze-
ket a sorokat olvasva úgy döntenek, ké-
rik az egyéves szerződést?

– Honlapunkon online módon, az ügyfél-
szolgálati irodákban személyesen és a CLB 
facebook oldalán is meg lehet kötni a szer-
ződést. A szolgáltatást „igényelni” kell, de ez 
senkit ne riasszon el, nem jelent fizetési kö-
telezettséget. Legalábbis nem az ügyfélnek, 
hanem nekünk, az alkusz cégnek, hiszen 
mi egyenlítjük ki az akciós szolgáltatás díját. 
Érdemes egyébként tudni, hogy a magyarok, 
a családjuk anyagi helyzete miatt az átlagos-
nál jobban félnek a hosszabb betegállomá-
nyoktól, ennek ellenére a táppénzt kiegészítő 
balesetbiztosítási kultúra hazánkban mélyen 
az uniós átlag alatt van. Baleseti kockázatra 
többnyire azok szerződnek, akiknek a kör-
nyezetében egyszer valaki már szerencsétle-
nül járt, s ennek következtében hosszas be-
tegállományba kényszerült. Ők már tudják, 
hogy havonta párszáz forintos biztosítási 
díjból legalább a pénzügyi kellemetlenséget 
meg lehet úszni.

– Említette, hogy egyéb kedvezménye-
ket is kidolgoztak a VDSZ tagoknak.

– A szakszervezet elnökével, Székely Tamás-
sal megállapodtunk egy olyan hosszabbtávú 
együttműködésben, amelynek az a lényege, 
hogy VDSZ tagságival jelentkező ügyfelek sze-
mélyre szabott kedvezményt kapnak például a 
gépkocsi biztosításokból is, de természetesen 
minden biztosítási „termékünkből is”.

Újabb kedvezmény a VDSZ tagoknak 
 

Ingyen biztosítás, amíg a készlet tart!

A MikulásGyár és a VDSZ együtt ke
resik azokat a megoldásokat, amelyek 
segíthetnek azokon a rászo ru lókon, 
akik még karácsonykor sem jutnak 

megfelelő élelemhez. A szakszervezet 
most felajánlotta segítségét a jótékony
sági akciónak és megnyitotta konfe
renciatermét a MikulásGyár előtt. A 

helyszínt decemberben ideiglenesen 
átnevezik majd Első Magyar Jótékony
sági Rendezvényközpontnak, az itt 
tartott események bérleti díjából 2011
telén a MikulásGyárat támogatják a 
vállalatok. Azoknak a szervezeteknek, 
cégeknek a hívását várják most a (30) 
5153313as számon, amelyek a decem
beri vállalati rendezvényükre fordítha
tó összegeket úgy szeretnék elkölteni, 
hogy azzal egyben jótékonykodnak is. 
A bérleti díj teljes összegét a Mikulás
Gyárnak utalják át a szervezők.

MikulásGyár a „benczúrban”

Balatonszemesen ünnepelték a közel-
múltban a Gázipari Szakszervezeti Szövet-
ség megalakulásának 20. évfordulóját. A 
jubileumi visszaemlékezést a VDSZ akkori 
elnöke, Paszternák György kezdte. Elmond-
ta, hogy milyen gazdasági, politikai körül-
mények voltak a nyolcvanas évek végén és 
a kilencvenes évek elején, a rendszerváltás 
alatt. Az akkori Országos Kőolaj és Gáz-
ipari Tröszt szétválását követően jött létre a 
hazai hat gázipari társaság. A szétválás és 
a küszöbön álló privatizáció szükségessé tet-
te, hogy a gázipari érdekképviseletek olyan 
szervezetbe tömörüljenek, amelyik egysége-
sen tudjak őket képviselni a kormányzattal 
és a munkaadókkal folytatott tárgyaláso-

kon. A kormányzat is támogatta, hogy nyu-
gat-európai mintájú Ágazati Kollektív Szer-
ződések jöjjenek létre. A VDSZ szakágakat 
hozott létre a szervezetén belül. 

Szűcs Gyula, aki a szövetség elnöke volt a 
megalakulástól mintegy másfél évtizeden ke-
resztül, a szakszervezet sikerei között emelte 
ki a privatizáció során a dolgozói részvényvá-
sárlás lehetőségének a biztosítását. Hozzászólt 
az elmondottakhoz Tóth Mihály, aki a szövet-
ség egykori ügyvivő titkári funkcióját látta el, 
Sóvágó Sándor a PB üzletág volt szakszerve-
zeti titkára és Kottogány János a Dél-Alföldi 
Gázszolgáltató nyugdíjban levő titkára.

A rendezvényen résztvevők emlékplakettet 
kaptak e kerek évforduló alkalmából. 

20 éves a Gázipari Szakszervezeti Szövetség

emlékplakett az egykori vezetőknek
Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a Gázipari Szakszer-
vezeti Szövetség. ez alkalomból visszaemlékezést tartottak a szak-
szervezet jelenlegi és egykori vezetői, tisztségviselői.

A VDSZ együttműködési megállapodást kötött a MikulásGyár szer-
vezőivel, s jótékonysági rendezvényekre ajánlotta fel a felújított 
konferenciatermét.

Ingyen balesetbiztosítást és casco kedvezményeket is kínál VDSZ tagok-
nak a 25 biztosítóval szerződött CLb Független biztosítási Alkusz kft. Az 
ajándék biztosítás egy évre szól az autósoknak, kötelezettség nélkül. Az 
összesen 50 milliárd forint fedezetértékű csomag autóbalesetben bekövet-
kezett halál esetére 500 ezer forint kártérítést garantál. Az ingyenesség 
letelte után mindenki szabadon eldöntheti, meghosszabbítja-e saját jogán, 
pontosabban fizetősre váltja-e, vagy teljesen megszünteti a szerződését.  
A részletekről Németh Pétert, a CLb kommunikációs igazgatóját kérdeztük. 

ElőfizEtői szElvény 
Megrendelem a Dolgozók érdekvédelmi lapja című újságot _______ példányban 

negyedévre 279 ft  fél évre 594 ft  egy évre 1188 ft 

Megrendelő neve: ......................................................................................................................................

Irányítószám: ................................... Település: .......................................................................................

Utca: .................................................................................................. Házszám: .........................................

Telefon:.  ..................................... Fax:  ....................................  E-mail: .....................................................

Alapítva:

2011-ben

I. évfolyam

1. szám

99 Ft

INTERJÚ 
Kiszelly Zoltán 
politológussal: 
A kormány forradalmi 
helyzetben érzi magát, 
erős küldetéstudattal.

ÍGY TÜNTETÜNK MI
Az április 9-i nemzetközi demonstráción tízezrek tüntettek Budapesten az uniós tagállamok kormányainak megszorító intézkedései ellen. 
Vajon mit hoz a D-Day?

6. oldal
9. oldal

JEGYZET

RÓLUNK 
SZÓL!
Kedves Olvasónk! A DÉL 
című lap rendkívüli ki-
adását és egyben egy új, 
reményeink szerint ha-
vonta megjelenő újság első 
számát tartja a kezében. 
A Dolgozók Érdekvédelmi 
Lapja elsősorban azoknak 
szól, akiket foglalkoztatnak 
az egyes kormányzati dön-
tések, főleg azok, amelyek 
közvetlen hatással vannak 
a mindennapjainkra, a 
családunkra és a nyugdíjas 
évekre. A DÉL oldalain té-
nyeket közlünk, a megszo-
kott szikár napi híreknél 
színesebben feldolgozva, 
közérthető formában. A 
havonta tizenkét oldalon 
megjelenő kiadvány ér-
dekvédelmi újság, ezért 
minden témát a dolgozók 
szemszögéből vizsgálunk, 
esetenként kritizálunk, 
vagy egyszerűen csak in-
formációt közvetítünk, s 
Önökre, az olvasókra bíz-
zuk a következtetéseket. A 
lap nem csak szakszerve-
zeti tagoknak szól, hanem 
azoknak is, akik nem kö-
tődnek érdekvédelmi tö-
mörüléshez, ám követni 
szeretnék a munka világát 
érintő változásokat, hogy 
tisztában legyenek alapve-
tő jogaikkal. Ez a lap ró-
lunk szól. 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

A vártnál sokkal többen, a bejelentett háromszáz helyett legalább ezren gyűltek össze csütörtökön a szakszervezeti Akcióegység hívására a Clark Ádám téren, hogy együtt „szálljanak partra” a demokrácia, a szociális biztonság, az állampolgári és a munkavál-lalói jogok védelmében. Ezzel kezdetét vette az a D-Daynek ne-vezett, határozatlan ideig tartó demonstrációsorozat, amelyhez csaknem száz szakszervezet, társadalmi és civil szervezet csat-lakozott. A rendszerváltozás óta először tüntetnek együtt egye-temisták szakszervezetekkel.

Partraszállás

D-Day 
Rendkívüli kiadás

Az akciósorozat első napja

OKTÓBER 
Dolgozók Érdekvédelmi Lapja 

2. oldal






