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ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szePTeMber

A szeptember 6-án az EGIS kőbányai sportparkjában rendezett 
VDSZ egészségnapon, a nagyszabású sport és családi esemény 
nem a szakszervezet hivatalos oldaláról, vagy az érdekérvényesíté-
si harcról szólt, hanem sokkal inkább arról, ami valaha igazán nép-
szerűvé tette a szakszervezeteket, és ami most is a mozgalom egyik 
komoly vonzereje lehet. A közösségről. Az összetartozásról, az 
együttlétről, a kapcsolatteremtésről. Aki pedig ezen a szeptember 
elejére prolongált kánikulai napon a Gyógyszergyár utcában töltötte 
az idejét, az tudja, hogy a VDSZ és az EGIS mindenről gondosko-
dott, ami csak kellemessé tehet egy ilyen programot.

Összeállításunk a 2-5. oldalon

 Mozgásban az ifjúsági tagozat

A VDSZ Ifjúsági Tagozata 2008. május végén, Balatonszemesen 
tartotta vezetőségi választását, erről már korábban olvashattatok e 
hasábokon. A választáson kívül természetesen más témák is előke-
rültek. Már ekkor megkezdtük a szeptember 6-ai Sport- és Egészség-
nap programjainak közös tervezését, átgondolását.

Azóta bő három hónap telt el, a programpontokat a kezdeti ötle-
telés után részletes tervezés és szervezés váltotta fel. A legaktívabb 
szervező munkát az EGIS EVSZ tagjai és a VDSZ részéről Székely 
Tamás végezte, de természetesen számos más ifi szakszervezeti tag 
is kivette a részét az előkészületekből.

Jelesül mindenképpen ki kell emelnem Szuhánszky Évit (IBIDEN 
Kft. - Dunavarsány), aki volt szíves felajánlani, hogy egy nyári hétvé-
gén, a duna-menti Apostagon lévő telkükön rendezhetünk egy meg-
beszélést, ahol véglegesíthetjük a VDSZ-EGIS sportnap terveit.

Erre a baráti hangulatú találkozóra az augusztus 22-24. kö-
zötti hétvégén került sor – köszönettel tartozunk tehát Évinek 
a szíves vendéglátásért. Mindenben igyekezett segédkezni, hogy 
szép emlékekkel gondoljunk vissza erre a pár napos sátras-bog-
rácsos eseményre. Mindannyiunk nevében, akik ott voltunk, 
jelzem, sikerült! Köszönjük Évi !! A szervezési kérdésekre össze-
verbuválódott csapatban a Chinoin és az EGIS fiataljain kívül, 
a VDSZ és az ifjúsági tagozat tisztségviselői is jelen voltak, így 
Székely Tamás, Pálvölgyi Richárd, Bors József, az EGIS részé-
ről Cserné Kulati Anita, Ungvári Levente, valamint jómagam is 
ott voltunk. Azok, akik a távolság, vagy egyéb elfoglaltság miatt 
sajnos nem tudtak eljönni, szintén biztosítottak minket, hogy a 
szeptember 6 -ai rendezvényen mindenképpen jelen lesznek.

A megbeszélés, tartalmi részét tekintve is mindenképpen pro-
duktív volt, megbeszéltük a részletkérdéseket is, mindenki meg-
tette hozzászólásait és a koordinátorok (Cserné Kulati Anita és 
Székely Tamás) ezeket figyelembe véve építették be azokat a konk-
rét programpontokba. Remélhetőleg jól fog sikerülni és népszerű 

lesz a VDSZ és az EGIS első ilyen jellegű, közös rendezvénye. So-
kan dolgoznak, dolgozunk rajta, a tartalmi és a formai részeken 
egyaránt, mindenképpen elmondható tehát, hogy a szakszervezeti 
ifjúság nagyon aktív szerepet vállal a programszervezés területén, 
amennyiben lehetőséget kap rá.

Ennek jövőbe mutató hatása felbecsülhetetlen, hiszen a későbbi 
programtervek lendületet vehetnek abból, ha nyilvánvalóvá válik 
sokak számára az üzenet. Mégpedig az, hogy lehet, kell, sőt érde-
mes a szakszervezet ifjúsági programjaiban részt venni, aktívan 
cselekedni a közösség érdekében. A siker lehetősége bennünk van, 
csak jól kell élni vele!

Ehhez sok sikert és kitartást kívánok 
mindannyiunknak a jövőben is!

Kovács László
VDSZ Ifjúsági Tagozat alelnöke

Köszönet
Minden VDSZ Ifjúsági Tagozatos Kollégának ezúton sze-

retnénk megköszönni azt a munkát, amit a Szakszervezetek 
az  egészségért rendezvényünkön nyújtottak. Nélkülük ez a 
program nem sikerült volna.

    Székely Tamás
    VDSZ alelnöke

Reméljük kiadványunk elnyerte tetszésedet. Írd meg véleménye-
det, hogy a következő jobb legyen !

Keress minket a 
VDSZ honlapján!

Ne morgolódj, mozgolódj !
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Ha már kártya, legyen egy igazán nyerő lap. Lénye-
gében ezzel az elképzeléssel határozta el a VDSZ 
elnöksége a szövetségen belüli átfogó kártyacserét. 
A korábbinál sokkal korszerűbb, a mind több ked-
vezmény igénybevételére jogosító, tagságot igazoló 
plasztikkártyát képzeltek el, ezért  ma már folyama-

tosan készülnek az új tagkártyák, 
amelyeken a tulajdonos nevén kívül 
egy minden évben cserélhető, egy 
esztendőre szóló matrica is tanúsko-
dik az érvényességről és a kártya hitelességéről.

Ismertetőnk a 6-7. oldalon

AZ EGyüttLét VoLt 
A fő proGrAm

Új kártya a legnyerőbb lap



Ez történt

Sokan már a jövő évi VDSZ egészségnapot emlegették 

Persze ez a szombati esemény 
nem is a szakszervezet hivatalos 
oldaláról, vagy az érdekérvé-
nyesítési harcról szólt, hanem 
sokkal inkább arról, ami valaha 
igazán népszerűvé tette a szak-
szervezeteket, és ami most is a 
mozgalom egyik komoly vonz-
ereje lehet. A közösségről. Az 
összetartozásról, az együttlét-
ről, a kapcsolatteremtésről. Aki 

pedig azon a szeptember elejére 
prolongált kánikulai napon a 
Gyógyszergyár utcában töltötte 
az idejét, az tudja, hogy a VDSZ 
és az EGIS mindenről gondosko-
dott, ami csak kellemessé tehet 
egy ilyen programot. Az, hogy a 
két elnök nem volt könnyű hely-
zetben, azt bárki tapasztalhat-
ta, aki tizenegy órakor kíváncsi 
volt az elnökök fórumára. Bár 

Pataky Péter, az MSZOSZ első 
embere nem tudott részt venni a 
találkozón és a ritka lehetőség – 
amely szerint egyszerre lehetett 
volna faggatni a három vezetőt 
– elmaradt, Borsik János és a 
vendéglátó Paszternák György 
megpróbált minden a helyszínen 
feltett és előre írásban leadott 
kérdést megválaszolni. Termé-
szetesen szóba került a 36 óra 
kérdése, az alkotmánybíróság 
máig megfejtésre váró határoza-
ta éppúgy, mint a sok munkahe-
lyen tapasztalható szakszervezet 
ellenesség. A kölcsönzött mun-
kaerővel, vagy a természetbeni 
juttatások megadóztatásával 
kapcsolatos felvetések a szak-
szervezetek legfájóbb pontjaira 
mutattak rá. És ha már az ese-
mény fő szervezői és lebonyolítói 
a fiatalok voltak, így az elnökök 
azt is kifejthették, hogy milyen 
szerepe van a mozgalomban az 

ifjúságnak, ami nagyjából azt a 
kérdést is fölveti, hogy mi lehet a 
szakszervezetek jövője.

Az elnökök fóruma azonban 
nem lehetett és nem is volt a nap 
legfőbb eseménye, hiszen ezút-
tal nem a politikáé volt a fősze-
rep. Túl sok volt a főszeplő és a 
program ahhoz, hogy a politika 
fejtörést okozzon azoknak, akik 
ezúttal egymásra, a barátokra és 
családjaikra voltak kíváncsiak. Az 
esemény egyik legfőbb színtere a 
két focipálya volt, ahol rekord-
számú csapat mérte össze erejét. 
Nem is amolyan amatőr módon, 
hiszen szinte minden csapat úgy 
küzdött, ahogyan profiknak kell 
játszaniuk a pályán. Sportszerű 
csatákat vívtak, igaz a bírásko-
dás is profi volt. Dr. Jekő József a 
tiszavasvári Alkaloida szakszerve-
zeti vezetője például, mint a lab-
darúgó szövetség által is jegyzett 
hivatásos bíró gondoskodott a 
játékvezetés magas színvonaláról. 
Nemcsak Anita lánya, de magá-
val hozott bíró sporttársai is ke-
zeskedtek arról, hogy a pályákon 
csakis a játéktudás és olykor a 
szerencse döntsön.

A mérkőzések egyik színfoltja 
volt az Alkaloida hátvédje László 
Zoltán, aki ha nem is játékával, 
de mégis csak komoly példával 
járt elől a mezőnyben. Mármint a 
cégvezetők mezőnyében. Az Alka-
loida műszaki igazgatója ugyanis 
nemcsak a csapatot erősíti, ha-

2 3

nem a munkahelye szakszerve-
zetét is, példát adva arról, hogy 
miként lehet egy egyelőre nem túl 
általános felfogással és mentali-
tással hozzájárulni a rendezett 
munkaügyi kapcsolatokhoz. Ha 
ugyanis a cég egyik vezetője egy 
csapatban játszik a munkaválla-
lókkal – legyen az foci, vagy ér-
dekképviselet – az a munkahelyi 
légkört is befolyásolja. Arról már 
nem is szólva, hogy a tiszavasvá-
riak csapata ezúttal is a döntőbe 
került és megnyerte a küzdelmet

A családi és sportnap másik 
érdekessége a résztvevők átlag- 
életkora volt. Na nem mintha 
nem jött volna el elég nyugdíjas, 
csakhogy a gyereklétszám erő-
sen befolyásolta az összképet. 
Nekik is gazdag programot kí-
náltak az esemény szervezői. Az 
egyik anyuka például mindent 

felhajtott egy egyszerű papírdo-
bozért, hogy a hazaszállításnál 
nehogy baja legyen annak a sok 
alkotásnak, amit gyerekei egész 
délelőtt a kézműves asztaloknál 
készítettek. Egyre szaporodtak a 
gyakran a felismerhetetlenségig 
kifestett gyerekarcok, akik erő-
sen próbára tették az arcfestő-
ket. Ennél nagyobb strapát csak 
az ugráló-várnak kellett kiállnia 
és annak az EGIS tűzoltóautó-
nak, amely ezúttal a gyerekek 
játékszeréül szolgált. Aztán ott 
voltak az előadások, bábjátékok 
és kifejezetten a gyerekeknek 
szervezett más programok, ame-
lyek némileg tehermentesítették 
a szülőket. Ilyen volt a kerék-
páros ügyességi verseny, ahol a 
kicsik éppúgy küzdöttek, mint a 
nagyok például a póker-, vagy a 
pingpong-asztalnál.

Persze, aki szeret sportolni az 
nem feltétlenül egészséges. Hogy 
ki az, akinek oda kell figyelnie 
magára, azt ezúttal az orvosok és 
más egészségügyi szakemberek 
döntötték el. Az eseményt nem 
véletlenül nevezték el egészség 
napnak, hiszen a szervezők olyan 
szűrővizsgálatokra biztosítottak 
lehetőséget, amelyre a legtöbben 
csak ritkán vállalkoznak. Egy 
egész egészségügyi komplexumot 
állítottak fel, ahol a nap folyamán 
több száz embernek – dolgozók-
nak és családtagjaiknak – nyílt 
alkalma arra, hogy felméresse át-

lagos egészségi állapotát. Dr. Tóth 
Erzsébet főorvos asszony, a Bor-
sodChem egészségügyi szolgál-
tatója a Mediprevent szakember 
gárdáját hozta el Kazincbarciká-
ról. Tizenhárom nővér és három 
orvos végzett el egy komoly vizs-
gálat sort mindenkin, aki ezt kér-
te. A testsúly- és vérnyomásmérés 
után a koleszterin és testzsír, 
majd a cukorszint meghatározás 
következett, végül az utolsó sá-
torban a vizsgálati eredmények 
alapján az orvosok kérdezték ki 
a pácienseket életmódbeli szo-
kásaikról, arról, hogy milyen 
gyógyszert szednek, és persze pa-
naszaikról, amelyek alapján taná-
csokkal látták el. Tóth főorvos as-
szony aligha panaszként mondta 
el, hogy rengetegen jelentkeznek a 

Nehéz helyzetbe került borsik János, a Autonómok és Paszternák György, 
a VDsz elnöke. Nekik is be kellett látniuk, hogy van olyan helyzet, amellyel 
nem lehet mit kezdeni. szerencsére azonban ez a helyzet nem az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsban, vagy valamelyik más hivatalos fórumon történt. 
Ott ugyanis olyan „ellenfelekkel” kell találkozniuk, akikkel szemben lehet ér-
velni és jó esetben kompromisszumot keresni. A szeptember 6-án az eGIs 
kőbányai sportparkjában rendezett VDsz egészségnapon, a nagyszabású 
sport és családi eseményen viszont olyan népszerű dolgokkal kellett kon-
kurálniuk, mint amilyen a kispályás foci torna, a koleszterinszűrés, vagy egy 
bogrács palóc gulyás. Hamar belátták: nincs sok esélyük.

Az együttlét volt a fő program

A számok tükrében
Az egészségnapon a 

résztvevők száma megha-
ladta az ezerötszázat, csak-
nem ötvenen adtak vért és 
több, mint ötszáz páciensen 
végeztek el szűrővizsgálatot. 
elfogyott majd’ 400 liter sör 
és 1200 liter ásványvíz.
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mérésekre, kollégái folyamatosan 
és megállás nélkül dolgoznak. 
Azt viszont akár panasznak is 
felfoghatjuk, amikor azt mondta, 
hogy az itt megjelentek egészsé-
gi állapota éppen olyan, mint az 
ország lakosságának, azaz nem 
túl kedvező. Ez az esemény azon-
ban jó alkalom arra, hogy itt az 
is vállalkozik egy szűrővizsgálat-
ra, akinek a hétköznapokon erre 
nincs ideje, vagy egyszerűen nem 
képes magát elszánni arra, hogy 
figyeljen egészségére.

Egy másik sátorban azok jelent-
keztek, akik másokon is hajlandó-
ak segíteni. A véradók száma egyre 
szaporodott. Folyamatosan szinte 
valamennyi véradó szék foglalt volt, 
így a nap végére csaknem ötvenen 
jelentkeztek arra, hogy minimális 
áldozattal maguk is növeljék az 
egészségügy gyakran megcsappa-
nó vérkészletét. Mivel azonban a jó 
közérzethez a helyes táplálkozás is 
hozzátartozik, a focipálya mellett 
tucatnyi bogrács alatt égett a tűz. 
Az ilyen eseményeken szinte hagyo-
mányos attrakció a főzőverseny. 
Ezt a küzdelmet pedig a résztve-

vők éppen olyan komolyan veszik, 
mint a labdarúgók a focit, vagy 
a kártyások egy király pókert. A 
zsűri nem volt könnyű helyzetben, 
mert olyan pályaművek közül kel-
lett eldönteni, hogy melyik a jobb, 
amelyeket aligha lehet összemérni. 
Voltak, akik – egészségnapról lévén 
szó – tofus lecsót készítettek. Ez 
persze dicséretes elhatározás volt, 
ám aki azt mondta, hogy azért 
semmit sem kell túlzásba vinni, 
még az egészséges étkezést sem, 
annak igaza lehetett.

Döngölő András, akinek sza-
kácstudományáról láthatóan 
jóllakott barátai zengtek ódákat, 
inkább az arany középutat vá-
lasztotta. Az EGIS versenyzője 
például palóc gulyást készített, 
igaz maga is bevallotta, hogy 
birkahús helyett pulykacombból 
készíti és azért így nem lesz az 
igazi. Azt azért csendben töredel-
mesen bevallotta, hogy a hagyma 
alá először a bográcsba egy ke-
vés – na jó, nem is annyira kevés 
– mangalica zsír került, de hát az 
egészséges életmódot sem szabad 
túlzásba vinni. Az biztos, hogy 

a végén tejszínnel és tárkonnyal 
megbolondított zöldbabos specia-
litásban nem volt hiba.

Bár különlegességnek tűnt, 
de igazán megfelelt a magyaros 
ízlésnek a „mama” révén ugyan-
csak EGIS-es Draskovich István 
tökös lecsója, míg Ilike, azaz 

Andó Józsefné bár Kazincbar-
cikáról érkezett, hagyományos 
szegedi gulyást kavargatott a 
bográcsban. Pontosabban erre 
az alkalomra átnevezték „toborzó 
gulyásnak”, amely – amint arról 
egy felírat is tanúskodott – „szer-
vezetük gyöngyszeme, az ifjúság 
dinamizmusával és törtető erejé-
vel lett fűszerezve”.

Szóval, ha valaki úgy értékeli 
e szeptemberi szombatot, hogy 
jól sikerült, az nem mondott túl 
sokat. Azt pedig, hogy mindebből 

hagyományt teremtsen a VDSZ, 
érdemes lesz komolyan megfontol-
ni. A résztvevők többsége ugyanis 
már a jövő évi rendezvényt emle-
gette. A vesztes focicsapat tagjai 
a visszavágásról fogadkoztak, a 
véradók a ritka lehetőség ismétlé-
séről beszéltek, a bogrács mellet 
tüsténkedők pedig arról, hogy 
jövőre mi legyen a menü. Talán 
megengedhetnek magunknak va-
lami jó egészségtelen finomságot 
ott, ahol úgyis minden az egész-
ségről szól.

Eredmények
A FőzőVerseNYeN 8 

csapat ízletes étkei verseng-
tek, melyet igen szoros 
eredménnyel a Kazincbarci-
kai Vegyész szakszervezet 
gulyása nyerte, megelőzve a 
PKDsz mangalica pörköltjét 
és korhelyhalászléjét. 

A kisp ályás focibajnok-
ságot az Alkaloida csapata 
nyerte, amelyre egyébként 
rekord nevezés érkezett.

A NőI AszTALITeNIsz 
versenyt Újlakiné Komáromi 
Katalin nyerte, megelőzve 
a szintén KVsz színeiben 
induló Török Györgynét. 
A férfiaknál Weholovszky 
Tamás lett az első a richter 
szakszervezettől.

A nap legnagyobb ér–
deklődésű versenye a mint -
egy 30 fős mezőnyű PóKer-
bAJNOKsáG volt, melyet 
többórás játékot követően 
Nagy Attila nyert meg.

A csAPATOK KözöTTI 
VerseNYT a Kazincbarci-
kai Vegyész szakszervezet 
nyerte és hódította el a ván-
dorkupát a richter szak-
szervezet elől. A versenyek 
erdményének a  szoros 
ságát jól jellemzi, hogy öt 
csapat végzett azonos pont-
számmal a 3. helyen. 

segítőnek,  hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!Köszönjük az EGIS szakszervezet tagjainak és minden
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Aktuális

Ha már kártya, legyen egy igazán 
nyerő lap. Lényegében ezzel az elkép-
zeléssel határozta el a VDSZ elnöksé-
ge a szövetségen belüli átfogó kártya-
cserét. A korábbinál sokkal korszerűbb 
tagságot igazoló plasztikkártyát képzel-

tek el, amely már névre 
szól és feltüntetik rajta 
az érvényesség dátumát 
is. Az elmúlt években 
ugyanis egyre bővült 
azon szolgáltatások, ked-
vezmények és akciók kö-
re, amelyek együtt jártak 
a VDSZ tagsággal. Ezeket 
a kedvezményeket azon-

ban már olyanok is igénybe vették, akik tag-
ságukat nem, ám kártyájukat megtartották, 
így akár a telefonszolgáltatónál, vagy a lapki-
adónál kedvezőbb tarifával számolhatott.

Az utóbbi időben azonban – például az Eu-
ro Discount Clubbal történt megállapodással 
– már olyan színes lett a kedvezmények pa-
lettája, hogy az „igazi” VDSZ tagokkal lenne 
méltánytalan, ha azokból a „potyautasok” 
is részesülnének. Nem szólva arról, hogy a 
kedvezményeket biztosító cégekkel szemben 
sem lenne korrekt, ha olyanok is élnének a 
lehetőségekkel, akik arra nem jogosultak.

Ezért  ma már folyamatosan készülnek az 
új tagkártyák, amelyeken a tulajdonos nevén 
kívül egy minden évben cserélhető, egy esz-
tendőre szóló matrica is tanúskodik az érvé-
nyességről és a kártya hitelességéről. Az már 
csak a helyi szakszervezeteken múlik, hogy a 
VDSZ-hez mikor érkeznek be a nevek, akik 
részére a kártyát el kell készíttetni. A csere 
egyébként teljesen ingyenes és a tagkártyát 
érdemes megőrizni, mert az Euro Discount 
Club csaknem harminc olyan szolgáltatás-
hoz nyújt kedvezményt, amelyek között már 
mindenki találhat kedvére valót.

A gyorsbüfétől a babaáruházig, a fotóki-
dolgozástól a sportruházatig, vagy az autós-
iskolától a taxi-szolgáltatásig számos cég biz-
tosít általában 5-10 százalékos kedvezményt 
a VDSZ tagjainak, az új kártya alapján.
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Hol vannak már a bélyegek, 
és hol vannak a tagsági 
könyvek? Már arra is egyre 
kevesebben emlékeznek, 
hogy valaha voltak ilyenek. 
A klasszikus és mindenütt 
egységes szakszerveze-
ti tagkönyv megszűnése 
után, a tagság igazolására 
minden érdekképviselet 
más módszerrel próbálko-
zott. A VDsz volt az első, 
amelyik a kornak megfelelő 
plasztikkártyát bocsátott ki, és 
ez hosszú éveken át kiválóan 
betöltötte funkcióját. ám az idő 
elröpült felette. elavult.

szolgáltatás minden téren!

1. Szabadság ideje alatt járó 
balesetbiztosítás

Minden VDSZ tagunk szabadsága ideje alatt automatikusan 
biztosított. Amennyiben esetleg baleset éri a szakszervezeti bizott-
ságon keresztül kell jelezni megfelelő nyomtatvánnyal

2. Kedvezményes Sanoma lapok 
előfizetése

2007-től érhető el a VDSZ honlapján a Sanoma Budapest Kiadói 
ZRT. lapjainak előfizetése. A kiadóval kötött exkluzív szerződés 
alapján kizárólag a VDSZ tagoknak biztosít ekkora kedvez-
ményt. A lapok rövid bemutatása a www.vdsz.hu honlapunkon a 
Szolgáltatások menüben megtalálható. Ugyanitt azonnal meg is 
rendelhető. A megrendelés egy zárt rendszeren keresztül jut el 
a kiadóhoz. A megrendelést követően a kiadó közvetlenül küldi a 
megfelelő előfizetést a megrendelőnek.

3. Danubius Hotel és szolgáltatások 
VDSZ tagoknak

2007 év végén kötött szerződést a VDSZ a Danubiusszal. Így 
minden szakszervezeti tagunk 15%-os kedvezményt kap bármi-
lyen Danubiushoz tartozó hotel listaárából. A www.vdsz.hu olda-
lunkon folyamatosan tájékozódhat az aktuális akciókról. Ugyanitt 
letölthető az a megrendelő formanyomtatvány, amivel a kedvez-
ményt igénybe veheti. 

Fontos!
A nyomtatványt le kell igazoltatni a helyi szakszervezeti 

vezetővel, majd ezt követően küldhető el a megrendelés a megadott 
faxszámra.

4. Beneficial személyi kölcsön

Korábbi számunkban már részletesen leírtuk ezt a szolgálta-
tást. A VDSZ tagjainak számára a UnicreditBank csoport tagja 
fedezet nélküli hitelt biztosít. A szolgáltatásról bővebb információ 
a szakszervezeti titkároktól kapható, vagy a VDSZ honlapján 
olvasható.

5. Signál Biztosító kötelező 
felelősség biztosítás

Rendkívül sikeres szolgáltatásként debütált 2007 októberében a 
VDSZ tagok számára a kötelező felelősség biztosítási csomagunk. 
A szerződés az ország összes takarékszövetkezetében és a Signál 
Biztosító Zrt. irodáiban, illetve honlapján megköthető. Az elérhető 
maximális kedvezmény akár 40% is lehet.

6. VDSZ üdülőinek kedvezményes igénybevétele

A VDSZ négy saját tulajdonú üdülővel rendelkezik: három a Bala-
ton-parton, egy Miskolctapolcán található.

Üdülőinkben kedvezményesen pihenhetnek tagjaink és hozzátar-
tozóik, a Balatonnál a nyári szezonban, Miskolctapolcán egész évben. 
Két üdülőnkben Balatonföldváron és Balatonszemesen étkezést is tu-
dunk helyben biztosítani. A balatonvilágosi nyaralónk közvetlen víz-
parti, ezért a kisgyerekes családok körében igen népszerű. Az étkezés 
is megoldható a szomszédos üdülőben. Miskolctapolca elsősorban a 
gyógyvizet és a kirándulást kedvelők körében ismert.

Valamennyi üdülőnkben elfogadunk üdülési csekket, amely na-
gyon népszerű tagjaink körében. Ezért minden kedves tagunk figy-
elmét felhívjuk arra, hogy aki nálunk szeretne nyaralni, igényeljen 
üdülési csekket a béren kívüli juttatások közül.

7. Vodafone előfizetői szerződés

Az egyik legnépszerűbb szolgáltatásunk tagjaink körében. Már 
több, mint két éve köthetnek tagjaink a Vodafone Magyarországgal 
kedvezményes előfizetést szakszervezeti tagkártyával. Az előfizetést 
csak szakszervezeti tagjaink vehetik igénybe maximum 4 SIM kár-
tyára. Az előfizetés másodperc alapú és a Vodafone hálózatán belül 
lebeszélhető. 

A Vodafone Magyarországgal történt további megállapodás 
eredményeként, szakszervezeti tagjaink kedvezményes, korlátlan 
internetes előfizetést vásárolhatnak. Az előfizetéshez 24 hónapos 
hűségnyilatkozat mellett ingyenes modem és internetes SIM kártya 
jár. Az előfizetés havi bruttó ára: 5.000 Ft. 

Nagyon fontos, hogy az előfizetés korlátlan használata során a 
különböző illegális film, zene és egyéb letöltés esetén nem érvényes. 
Ezért kérünk mindenkit, hogy pontosan figyeljen oda milyen korlá-
tokkal érvényes a kedvezmény.

rendszeresen összefoglaljuk, hogy szakszervezeti tagjaink milyen szolgáltatást kapnak tagsági 
viszonyuk ideje alatt. ezúttal is szeretnénk felhívni olyan szolgáltatásokra a figyelmet, amelyekről 
eddig keveset olvashattunk

bruttó  Flotta 2 
 havidíj  3000 
 csoportos opció  0 
 lebeszélhető  3000 
 lebeszélhetőség iránya   Hang hálózaton belül  

és vezetékes irányba 
  
 hálózaton belüli  16,8 
 hálózaton kívüli  24 
 vezetékes  16,8 
diszkontált percdíj  hálózaton belüli  16,8 
(havidíj lebeszélése felett) hálózaton kívüli  24 
 vezetékes  16,8 
számlázási egység   1 mp 
tartalmaz    50 ingyen sMs (hálózaton belül),  

10 ingyen MMs (hálózaton belül) 

tucatnyi kedvezmény jár a VDSZ tagoknak

Új kártya a legnyerőbb lap

NÉV ELFOGADÓHELY TEVÉKENYSÉG KEDVEZMÉNY

AGIP 76 üzemanyagtöltés 5Ft/l -10%

AUTÓÜVEG CENTRUM 34 autóüveg kereskedés, szerviz 10%

AUTO-WORLD 11 gumi és gyorsszerviz 10%

ARENA 7 sportszer, sportruházat 5%

AVANGLION 24 divat-, napszemüveg 10%

BABABIRODALOM internet babaáruház 10%

BELGA PRALINÉ 4 édesség 10%

BEVERLY HILLS POLO CLUB 3 ruházat 5%

BURGER KING 17 gyorsétterem 15%

CITY TAXI 850 személy-, teherszállítás 10%

CSIGAVÉR AUTÓSISKOLA 3 autós-, motoros iskola 10%

DURAN 3 szendvics 10%

EBOLT internet műszaki áruház 5%

FOTOMAX internet fotókidolgozás 10%

GOO MARAL DIVATHÁZ 3 divatruházat 5%

GRAVÍR EXPRESSZ 5 gravírozás, ajándéktárgyak 10%

GUMI-PROFI 5 abroncs kereskedelem, javítás 20%

HÁZIPATIKA.COM internet egészségügyi termékek 5%

LARIVA GUMI 4 autógumi kereskedelem, szerviz 10%

LÚDTALP BETÉTI T. 4 lábápoló, járásjavító termékek 5%

MOUNTEX 18 szabadidő és outdoor sport 5%

MOZART SOUVENIR 6 exkluzív édesség 5%

OÁZIS KERTÉSZET 6 kertészet 7%

PATYOLAT (Budapest) 9 textiltisztító 10%

REAL MENS 6 öltönyházak 10%

THEO PAPA KONYHÁJA internet étel házhozszállítás 10%

TOM TAILOR 12 divatruházat 5%

UNIX 29 autóalkatrész 10%

VIDEO-PART PANASONIC 4 Panasonic márkabolt 8%

VISTA 10 utazás 5%
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ma már 35 bizottságban folyik az érdekegyeztetés

Új fejezet a párbeszédben

Jóllehet az érdekegyeztetés országos szin-
ten – az Országos Érdekegyeztető Tanács 
keretein belül – megoldott volt és a helyi 
szintű érdekérvényesítés is működött a szak-
szervezetek révén, a középszintű érdekegyez-
tetésnek azonban hiányzott a fóruma. Ezt az 
„űrt” hivatott betölteni az a fórum – mondta 
el Dr. Gonda Zsolt az Ágazati Párbeszéd Köz-
pont az ÁPK főosztályvezetője – amelynek 
jelentősége az elmúlt évtizedekben Nyugat-
Európában egyre erősödött. Az unióhoz való 
csatlakozás után már Magyarországon sem 

lehetett elodázni a középszintű érdekegyezte-
tés intézményrendszerének megteremtését és 
fejlesztését, hiszen az EU a szociális párbe-
széd erősítését határozta el tagországaiban.

A szociális partnerek és a kormány 2004. 
szeptember 22-én írták alá az ágazati párbe-
széd bizottságok működésének feltételeiről és 
rendjéről szóló megállapodást, amely keret-
be foglalja az ágazati párbeszéd bizottságok 
(ÁPB) működési feltételeit és rendjét. Ezzel 
új fejezetet nyitottak a szociális párbeszéd 
hazai történetében és egy olyan új fórum-
rendszer alapjait teremtették meg, amelynek 
hiánya sokszor okozott gondot a munkaügyi 
kapcsolatok rendszerének elmúlt másfél év-
tizedében.

A megállapodás erejét az adja, hogy az 
érdekeltek konszenzusával jött létre, s az ön-
szerveződő bizottságokat alkotó szervezetek 
elfogadják az abban foglaltakat.

Ez a megállapodás képezi a gerincét Az 
Ágazati Párbeszéd Bizottságokról és a közép-
szintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 
című törvénynek, amelyet az országgyűlés 
több, mint 95%-os arányban elfogadott, de 
a köztársasági elnök 2007. év végén felülvizs-
gálat céljából megküldött az Alkotmánybíró-
ságnak.

A Megállapodás megkötésétől eltelt idő 
elegendő volt ahhoz, hogy olyan új intéz-
ményrendszer szülessen a hazai munkaügyi 
kapcsolatokban, amely ágazati szinten biz-
tosítja a szociális partnerek közötti konzul-
tációt, elősegíti a kollektív megállapodások 
számának növelését, ágazati kollektív szerző-
dések kötését, lehetővé teszi a szakmapoliti-
kai érdekek intenzívebb megjelenését és azok 
jobb érvényesülését. Az ágazati párbeszéd 
bizottság új perspektívát ad a szakszerveze-
teknek és a munkáltatói érdekképviseletek-
nek, amelyek számára ez a fórum a stabil, 
kiegyensúlyozott és hatékony középszintű 
munkaügyi kapcsolatok színtere lehet, és 
amelynek hosszú távú működtetése a munka 

világa meghatározó szereplői és a kormány 
közös érdeke.

Jelenleg 35 ágazati, szakágazati, illetve 
alágazati bizottság működik. Ők a motor-
jai annak a folyamatnak, amely a 2002-től 
a PHARE programmal indult. A kormány 
a szociális partnerek függetlenségének tisz-
teletben tartása mellett támogatja az ÁPB-k 
működésének feltételeit. A bizottságok mun-
káját 2005. január 1-től az Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány keretein belül az 
Ágazati Párbeszéd Központ Kht., 2007. janu-
ár 1-től pedig a Szociális és Foglalkoztatási 
Hivatal önálló egységeként létrejött Társadal-
mi Párbeszéd Központ főosztálya, az Ágaza-
ti Párbeszéd Központ, az ÁPK koordinálja.

Az ÁPB-k munkájában hangsúlyos a két-
oldalú párbeszéd folyamatának segítése, a 
tripartit – tárcák és ÁPB-k közötti – konzul-
táció koordinálása, az EU-s ágazati párbe-

szédben résztvevő ÁPB-k szakmai támoga-
tása. Az ÁPK koordinálja az ÁPB-k szakmai 
munkáját, közreműködik a szakmai konfe-
renciák, képzések szervezésében, elősegíti az 
autonóm ágazati párbeszéd keretében kez-
deményezett megállapodások megkötését, 
ajánlások kiadását.

Az eddigi munka eredményeként mind a 
szociális partnerek, mind a kormány egyará-
nt érdekeltek az intézmény fenntartásában és 
működtetésében, folyamatosan növekszik a 
szociális partnerek közötti konkrét megálla-
podások száma, végül de nem utolsó sorban 
az ÁPB-ék mind hatékonyabban képviselik 
az egyes gazdasági ágazatok érdekeit az uni-
ós fórumokon is. 

Hamar elfogadottá váltak az áPb-k

Az ÁPB-k alkalmasak arra, hogy a szo-
ciális partnerek a kompetenciájukba tartozó 
területeken megvitassák az ágazatukat érin-
tő kérdéseket; közös akciókat; képzéseket; 
közös projekteket kezdeményezzenek. 

A hazai sajátosságok messzemenő figye-
lembe vétele mellett az ÁPB-k fokozatosan 
alkalmazkodnak az uniós irányelvek és gya-
korlat által kijelölt struktúrákhoz, jobban ér-
vényesül a szubszidiaritás elve.

Az ÁPB-k tevékenységét kiszámíthatóbbá 
tette, hogy működésük anyagi hátterét 2007. 
január 1-től a költségvetési törvény (a Ma-
gyar Köztársaság Országgyűlése) biztosítja, 
amelyet kiegészít (bővít) az Európai Bizott-
ságnak az Európai Ágazati Szociális Pár-
beszéd Bizottságok működésére biztosított 
költségvetési támogatása.

Átalakulhatnak, változhatnak a műkö-
dés feltételei, de a lényeg nem változik, mely 
szerint Magyarországon rövid időn belül, 
alig fél évtized alatt elfogadottá vált az ér-
dekegyeztetés egy új intézménye. Az ágazati 
párbeszéd bizottságok integrálása a munka-
ügyi kapcsolatok rendszerébe felerősödött. 
Történt ez annak ellenére, hogy az ágazati 
szociális partnerek között a bipartit együtt-
működés változó intenzitású volt. Az ÁPB-k 
szerepe a szociális párbeszéd rendszerében 
ma már elfogadott, nem megkérdőjelezhető.

Az ÁPB-k 2007. évi szakmai programja-
ikat az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Ta-
nácsa által elfogadott támogatási alapelvek 
alapján tervezték. A programtervezeteket az 
ÁPBT Szakértői Testülete véleményezte, elő-
segítve azok eredményesebb megvalósulását.

A tartalmi munka gerincét a közös állás-
foglalások kialakítása az ágazatot érintő kér-
désekben, jogszabálytervezetek véleményezé-
se, ágazati megállapodások megkötése (KSZ, 
bérmegállapodás), szakmai állásfoglalások, 
részvétel az európai ÁSZPB-k munkájában, 
adja. Ezt segítik elő a konferenciák, tanul-
mányok, szakértők bevonása, részterületek 
kutatása, szakanyagok fordításai, valamint 
az egyéb rendezvények. Az ezzel kapcsolatos 
döntések helyszínei, keretei az ÁPB ülések. A 
felsorolt programok mellett az ÁPB-k tagjai 
előadásokon, képzéseken, szemináriumokon 
vettek részt. Folytatódott a nemzetközi kap-
csolatépítés és az Európai Ágazati Szociális 
Párbeszéd Bizottságokban végzett munka.

A szakmai munkát és a konzultációk tar-
talmát elősegítették az autonóm partnerek 
közös döntései alapján elkészült és megtár-
gyalt különböző tanulmányok.

Az egyes ágazati párbeszéd bizottságok 
főbb tevékenységeit is részletezte a beszámo-
ló, amelyben a VDSZ-hez tartozó területek 
is szerepeltek. Vegyipari ÁPB-k tevékenysé-
gében is kiemelt helyet kapott a felnőttkép-
zés –az egy életen át tanulás szellemében – a 
munkavállalók felkészítése a folyamatosan 
változó munkaerőpiac kihívásaira. A Nemze-
ti Fejlesztési Terv I. és II. változatát, valamint 
a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervet az 
ÁPB-k döntő többsége ÁPB ülés keretében 
tárgyalta és alakította ki ezzel kapcsolatos 
véleményét, illetve javaslatait.

Az ÁPB-k és a partner tárcák között a tör-
vények, rendeletek előkészítő szakaszában, 
ha nem is zökkenőmentesen, de erősödött az 
egyeztetés folyamata. A Gázipari- és a Villa-
mosenergiaipari ÁPB például a liberalizáció, 
a villamos energiáról szóló új törvény részle-
tes elemzésében, iparágon belüli hatásának 
feltérképezésében vett részt aktívan. 

Az Európai Gázipari Párbeszéd Bizottság 
2007. március 15-én alakult meg, amelynek 

alakuló ülésén a magyar párbeszéd bizottsá-
got 2 fő képviselte. 

Így az elmúlt évben 10 ÁPB – Bányászati-, 
Cukoripari-, Gázipari-, Építőipari-, Kereske-
delmi- Könnyűipari-, Magánbiztonsági-, Tu-
rizmus-vendéglátás-, Villamosenergia-ipari-, 
Vegyipari ÁPB – vett részt, kapcsolódott be 
az európai szociális ágazati párbeszéd bi-
zottsági munkába. 

Tevékenységük eredményeiből kiemelhető, 
hogy a Magyar Vegyipari Szövetség és a Ma-
gyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szak-
mákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
(VDSZ) Vegyipari Szakági Szövetsége között 
2007. április 25 -én létrejött megállapodás 
a 2007. éves bruttó átlagkereset növekedés 
mértékét szabályozta - a megállapodás hatá-
lya alá tartozó vegyipari vállalatoknál.

A megállapodás alapján módosult a Vegy-
ipari Ágazati Kollektív Szerződés vonatkozó 
pontja is az alábbiak szerint: „A munkálta-
tók ingyenesen biztosítják a szakszervezet 
működéséhez szükséges személyi és dologi 
feltételeket (információ, helyiség, hírközlés 
körében telefon, számítógép és Internet-
hozzáférés biztosítása, utazás, stb.) Ennek 
formáit és mértékét a helyi megállapodások 
szabályozzák.”

A Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bi-
zottság 2007. június 29-i ülésén a szociális 
partnerek elfogadták a gyógyszeripar 2007. 
évi bér és bértarifa megállapodását, amely 
rögzíti az átlag alap-bérnövekedés éves mér-
tékét, a minimális személyi alapbér össze-
gét 2007. január 1-től, valamint a 2007-ben 
a szociális célra fordítható keret minimális 
összegét.

A gyógyszeripari minimálbért alkalmaz-
va, a 2006. évi bértarifa egyes értékei az 
alapbér-növekedés %-os mértékével emelked-
nek. Megállapodás történt a szakképzettsé-
get igénylő munkakörben dolgozók minimál-
béréről is (a gyakorlati idő függvényében).

Új korszak, új igények, új kihívások. Az ezredforduló után már egyre in-
kább ez jellemezte a munka világát. A gazdaság fejlődésével, a multina-
cionális cégek térnyerésével és a globalizációval azonban a munkaválla-
lóknak is lépést kellett tartania valahogyan. Az érdekvédelem rendszere 
is átalakításra szorult, ezért a szakszervezeteknek is lépnie kellett.

Az áPb-k szakmai tevékenysé-
géről az ágazati Párbeszéd Köz-
pont az országos érdekegyez-
tetés fórumán is számot adott. 
e dokumentum összefoglalója 
egyben áttekinti az áPb-k mű-
ködését és eredményeit. ebből 
kiderül, hogy az áPb-k erősítik 
a napjainkban még kevéssé erős 
középszintű érdekegyeztetés 
rendszerét. Az áPb-k sikeres 
működése kiszámíthatóbbá teszi 
az ágazati munkaügyi kapcsola-
tokat, elősegíti az ágazati szociá-
lis partnerek közötti párbeszédet, 
az ágazati kollektív szerződések 
kötését, egyszerűsíti azok kiter-
jesztését.



Az Európai Unió szociálpolitikai törvény-
kezése szerint a munkavállalókat legalább 
négy hét fizetett szabadság illeti meg. A tagál-
lamokban szinte mindenütt más gyakorlatot 
követnek. Belgiumban például a munkavál-
lalás első évében nem jár fizetett szabadság. 
Az EU fővárosának országában ezen kívül 
különbséget tesznek a fizikai munkások és 
a „fehérgallérosok” között. Az előbbiek nem 
kapnak bért szabadságuk idejére, viszont 
egy úgynevezett szabadságalapból az előző 
évi bruttó jövedelmük 14,8 százalékára jogo-
sultak. A fehérgallérosok viszont bruttó havi 
jövedelmük 1/16-odának megfelelő szabad-
ságkiegészítést kapnak. 

Dániában 30 nap szabadság jár, a pótlék 
pedig egyfajta 13. havi fizetés, az évi bér 12,5 
százaléka. Németországban 24 nap jár, de 
ezt csak az alkalmazás első fél éve után le-
het kivenni. Hollandiában a heti munkaidő 
legalább négyszeresét kell szabadságként biz-
tosítani.

Elvileg csak nagyon különleges esetekben 
van arra mód, hogy a munkaadó pénzben 
váltsa meg a ki nem vett szabadságot. Az EU 
luxemburgi bírósága két évvel ezelőtti íté-
letében kimondta, hogy a munkavállalóknak 
biztonságuk és egészségük hatékony védelme 
érdekében joguk van a tényleges pihenéshez, 
vagyis a munkavállalók rendes szabadság-
hoz való joga a közösségi szociális jog fon-
tos alapelve. A holland munkaügyi tárcával 
szemben hozott ítélet szerint az uniós jogba 
ütköző, ha egy vállalat a munkavállalónak 
járó, de a következő évre halasztott rendes 
szabadságát pénzben akarja megváltani. Az 

évi szabadság pénzbeli juttatással történő 
helyettesítése csak a munkaviszony megszű-
nése esetén lehetséges. A bíróság álláspontja 
szerint a szabadság akkor szolgálja a legin-
kább a munkavállaló biztonságát és egészsé-
gét, ha az esedékesség évében veszi ki, mind-
azonáltal jogában áll a későbbi felhasználás 
is, hiszen ez még mindig alkalmas a szabad-
ság funkciójának betöltésére. Az elhalasztott 

szabadság pénzbeli megváltásának lehetősé-
ge azonban az uniós jogba ütközik, hiszen az 
a rendes szabadságról való lemondásra ösz-
tönöz. A jövőben minden vitatott esetben ezt 
a gyakorlatot kell követni, függetlenül attól, 
hogy a munkaadó és alkalmazottja közötti 
szerződés megengedi-e a fel nem használt 
szabadság pénzbeli megváltását.

Hasznos
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Válaszol a munkajogász

Mi a Munkabér kifizetésé-
nek napja, ha neM szerepel 
a Munkaszerződésben vagy a 
kollektív szerződésben? 
Mt. 155.§ (3) bek. „A munkabért – ha 

munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy 
a felek megállapodása eltérően nem ren-
delkezik – a tárgyhónapot követő hónap 10. 
napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap 
pihenőnapra, vagy munkaszüneti napra 
esik, a munkabért legkésőbb a megelőző 
munkanapon kell kifizetni.”

Amennyiben a felek sem a munkaszer-
ződésben, sem pedig kollektív szerződésben 
nem állapodnak meg a bérfizetés napjában, 
akkor a munkáltató legkésőbb a tárgyhót kö-
vető hónap 10. napján köteles a munkaválla-
ló részére a munkabérét kifizetni (átutalni). 
Ennek elmulasztása két következménnyel 
jár. Egyrészről a legkésőbb a 10. napon 
történő kifizetés elmulasztása munkálta-
tói késedelmi kamatfizetési kötelezettséggel 
jár, másrészről e naptól kezdődően jogosult 
a munkavállaló a munkáltatóval szemben 
rendkívüli felmondással élni munkabér meg 
nem fizetése miatt. A rendkívüli felmon-

dás jogát természetesen a 10. dátum elmu-
lasztását követő 3-4 napon belül célszerű 
gyakorolni, mert elképzelhető, hogy banki 
átutalás esetén a pénz a munkavállaló bank-
számláján csak néhány nap késéssel jelenik 
meg. A rendkívüli felmondásra az okról való 
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül 
van mód, ami azt jelenti, hogy a rendkívüli 
felmondást ilyen esetben a hónap 25. napjáig 
el kell juttatni a munkáltatónak, ha a mun-
kabér a tárgyhónapot követő hó 10. napján, 
és a munkavállalói rendkívüli felmondás át-
adásáig nem került kifizetésre.

A fentiek csak akkor alkalmazhatóak, ha 
kollektív szerződés, vagy munkaszerződés nem 
rendelkezik-e tárgykörben gyakorolható munka-
vállalói rendkívüli felmondás feltételeiről, mert 
akkor az ott leírtak szerint kell eljárni.  

beletartozik-e a Munkaidőbe a 
tisztálkodási, átöltözési idő?
Munkaidő a munkavégzésre előírt idő kez-

detétől annak befejezéséig tartó időtartam, 
amibe be kell számítani a munkavégzéshez 
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékeny-
ség időtartamát is.

Korábban számos vita volt arról, hogy az 
átöltözés előkészítő, befejező tevékenységnek 
tekinthető-e, ma azonban az állandó bírói 
gyakorlat azt mutatja, hogy ezt nem számítják 
ide. Ez esetben azonban vannak kivételek, pél-
dául a vegyiparban, az egészségügyben, vagy 
az élelmiszeriparban, amikor az előírt védőru-
házatot kötelező a munkavállalónak viselni.  

Milyen  Munkaidő kedvez-
Ményre jogosult az apa  
gyerMeke születésekor? 
A Munka Törvénykönyve az „Egyéb mun-

kaidő-kedvezmények” cím és a 138/A. § alatt 
rendezi a gyermek születésével kapcsolatban 
az apát megillető munkaidő-kedvezményt. 
Ennek mértéke 5 munkanap, melyet a mun-
káltató a munkavállaló kérésének megfelelő 
időpontban, tehát akár részletekben is, de leg-
feljebb a születést követő 2. hónap végéig köte-
les kiadni. Ez azt is jelenti, hogy a ki nem vett 
rész ezután az időpont után már nem kérhe-
tő. A munkaidő-kedvezmény munkanapra 
jár, függetlenül attól, hogy 6, 8 vagy 12 órás 
munkaideje van az apának. Idejére távolléti 
díj jár, melynek megtérítését a költségvetéstől 
kérheti a munkáltató a 305/2002. (XII.27.) 
Korm. rend. szabályai szerint. A munkaidő-
kedvezmény az apát akkor is megilleti, ha 
gyermeke halva születik, vagy meghal. Az 
apán az örökbe fogadó apát is érteni kell. 

terheli-e  Munkaszüneti na-
pon a Megszakítás nélküli 
Munkarendben foglalkoz-
tatott Munkavállalót Mun-
kavégzési kötelezettség?
A megszakítás nélküli munkarendben 

dolgozónak van munkavégzési kötelezettsége 
munkaszüneti napon is, ha a beosztása sze-
rint aznap dolgoznia kell. Ha mindezek el-
lenére nem kíván dolgozni, szabadságot kell 
kivenni a munkaszüneti napra, de a mun-
káltatóval való megegyezés szerint fölhasz-
nálható rá a beosztás szerinti szabadnap is. 
Munkaszüneti napon a munkaidő-beosztás 
alapján munkát végző havidíjas munkaválla-
lót a havi munkabérén felül a munkaszüneti 
napon végzett munkájáért járó munkabére, 
teljesítménybéres, vagy órabéres munkaválla-
lót a munkaszüneti napon végzett munkájáért 
járó munkabérén felül pedig távolléti díja is 
megilleti. Munkaszüneti napon a megszakítás 
nélküli munkarendben dolgozó munkavállaló-
nak rendkívüli munkavégzés is elrendelhető, 
ekkor részére a fentieken felül még 100%-os 
túlórapótlék is fizetendő. A pótlék 50%, ha a 
munkavállaló másik pihenőnapot kap. 

Tejsavval éledhet balatonfűzfőn a Nitrokémia
Negyvenmilliárd forintos beruházással 

tejsavgyár építését tervezi Balatonfűzfőn a 
Nitrokémia Zrt. A műanyagok alapanyagául 
szolgáló tejsavat és politejsavat gyártó üzemet 
tízhektáros területen 2012-re tervezik meg-
építeni.  A július végén megjelent hír szerint 
az üzem évi 100 ezer tonnányi nem étkezési 
búza felhasználásával 20 ezer tonna politej-
sav előállítására lesz képes.

A zöldtárca vezetője szerint példaértékű 
váltás zajlik a  Nitrokémia Zrt.-nél, ugyanis 
az elmúlt években közel 22 milliárd forintos 

állami ráfordítással teljes körű környezetvé-
delmi rehabilitációt hajtottak végre az egykori 
Nitrokémia Vállalat elszennyezett területén. 

Fűzfőn gyorsan és természetes módon le-
bomló műanyagokhoz állíthatnak majd elő 
környezetkímélő alapanyagot, 30 százalékkal 
kevesebb energia felhasználásával. A  politej-
savból élelmiszer- és gyógyszeripari alapan-
yagokat, csomagolóanyagokat, oldószereket 
és más környezetbarát termékeket  lehet 
előállítani. A politejsav alapanyagú flakonok, 
csomagolóanyagok alkalmasak a polietilén 

és polisztirol alapanyagú műanyagtermékek 
teljes kiváltására.

Bakonyi Árpád, a Nitrokémia Zrt. vezér-
igazgatója elmondta, hogy európai uniós 
és hazai pályázati támogatásból, illetve 
befektetői pénzekből kívánják a beruházást 
megvalósítani. Egy svájci  cég is komoly 
érdeklődést mutat a fűzfői politejsavgyár 
létesítése  iránt. A vezérigazgató szerint a be-
fektetés megtérülési ideje 8,3 évre  tehető, az 
új üzem éves árbevételeként pedig 23,5 mil-
liárd forinttal számolnak.

Manapság talán egyik legfontosabb szolgáltatása a VDsz-nek az a 
jogi segítség, amelyért bárki fordulhat a VDsz szakértőjéhez. őryné 
dr. Gracza zsuzsa e-mailen is várja a szakszervezeti vezetők és dol-
gozók kérdéseit, azokkal a gondokkal kapcsolatban, amelyek meg-
válaszolására, vagy megoldására képzett munkajogászra van szük-
ség. A dolgozók a legkülönfélébb problémáikkal keresik fel levélben a 
VDsz munkajogászát, aki folyamatosan és lehetőleg azonnal próbál 
válaszolni a felmerülő kérdésekre. összeállításunkban az e-mail-ben 
feltett kérdésekből és az arra adott válaszokból adunk izelítőt.

Legyen jövedelemmel arányos a perköltség
Nem kizárt, hogy ismét módosul a 

munkaügyi perek költségviselésének sza-
bályozása. Ez év februárjától ugyanis 
drágábban pereskedhetnek a munkavál-
lalók, mert a per végén az illetéket és az   
esetleges költségeket a vesztes félnek kell 
állnia, attól függetlenül, hogy munkáltatóról 
vagy dolgozóról van-e szó. Korábban ilyen 
esetben csak a munkaadó fizetett. 

A szakszervezetek tiltakoztak az új ren-
delkezés ellen. Követelték, hogy a kor-mány 
haladéktalanul vigye a kérdést az Országos 
Érdekegyeztető Tanács elé. Az OÉT-ban 
Avarkeszi Dezső az igazságügyi tárca ál-
lamtitkára, javasolta, hogy a költségmen-

tességet kössék jövedelemhatárhoz. Ez az 
elképzelés szerint mindig a KSH által ki-
mutatott, két évvel korábbi átlagjövedelem 
nettó összege lehetne, az idén ez 171 ezer 
forint. A dolgozók 80 százaléka ebbe a kat-
egóriába tartozik.

A szakszervezetek továbbgondolták a 
kormányzati felvetést. Pataky Péter, az 
MSZOSZ elnöke azt javasolta, hogy a költ-
ségmentességet a nyugdíjjárulék fizetési 
határáig terjesszék ki. Vagyis évi hétmil-
lió – havi 600 ezer – forintos keresetig. Ha 
erről egyezség lesz, a munkavállalók 95 
százaléka számára ismét költségmentes 
lesz a pereskedés. 

AlApjog 
a szabadsághoz való jog 

Jó tárgyalási alapnak nevezte Pa-
taky Péter, a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetségének (MSZOSZ) 
elnöke a miniszterelnök által szerdán 
ismertetett adócsökkentési terveket.

Az elnök megjegyezte, hogy  tes-
tületi álláspont még nem alakult ki a 
tervezettel kapcsolatban.

A kormányfő Megegyezés című 
írásában fokozatos, összesen 1000-
1200 milliárd forintos adócsökkentési 
programra tett javaslatot. A program 
300 milliárd forintos első ütemében, 
már 2009-ben egy lépésben eltörölnék 
a 4 százalékos vállalati különadót, a 
társasági adót pedig 18 százalékban 
határoznák meg, a jelenlegi 16 száza-
lék helyett. A személyi jövedelemadót 
úgy csökkentenék, hogy a jelenlegi 1,7 
millió forint helyett 2 millió  forint éves 
jövedelemig kellene 18 százalékos adót 
fizetni, a 36  százalékos kulcs csak az 

a fölötti részre lenne érvényes.
Az MSZOSZ elnöke úgy vélte, hogy 

a miniszterelnök által ismertetett 
tervezet számos olyan elemet tar-
talmaz, amelyeket az érdekvédelmi 
szervezet már korábban is javasolt. 
Hozzátette: az ország versenyképes-
ségének javítását szolgálnia kell a 
javaslatnak, de „össze kell kapcsolni 
a foglalkoztatás bővítésével”. Pataky 
Péter szerint a tervezet céljában ez is 
szerepel. Az elnök hangsúlyozta, hogy 
ehhez azonban olyan eszközrendszert 
kell felállítani, amely „a hangsúlyt a 
foglalkoztatás növekedésére helyezi”.

„Azt gondolom, ez egy óvatosabb, 
reálisabb megközelítés” – mondta 
Pataky Péter a tervezetre utalva. 
Szerinte nem lesz egyszerű a tárgya-
lás sem a mértékekről, sem pedig az 
ütemezésről, de úgy látja, hogy 1-2 
ponton létrejöhet konszenzus.
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Munkavédelmi kampányt indít az unió
Az EU-ban minden hét percben ketten 

halnak meg munkahelyi balesetben, vagy 
foglalkozási ártalom miatt, a tragédiák 
többsége azonban kockázatértékeléssel meg-
előzhető – áll a témában kampányt indító, 
az EU-OSHA, azaz az Európai Munkavé-
delmi Ügynökség közleményében. Az Euro-
stat és az ILO, vagyis az ENSZ Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezetének becslései szerint 
évente 165.220 ember hal meg az unióban  
munkavégzés közben. A tragédiák többsége 
azonban megelőzhető volna, aminek első lé-
pése a kockázatértékelés. Ez az „Egészséges 

munkahelyek: Jó Önnek, jó a vállalkozások-
nak” című tájékoztatási kampány üzenete. 
Az uniós jogszabályok értelmében   vala-
mennyi munkáltató köteles kockázatértéke-
lést készíteni, amely lehetővé teszi a mun-
káltató számára a munkavégzés jellegéből 
adódó baleseti kockázatok feltérképezését, 
minimalizálását. A bilbaói központú uniós 
ügynökség egy igen egyszerű, öt lépésből 
álló eljárást népszerűsít a nyár elején kez-
dett két évig tartó kampányban. A kocká-
zatértékelés a munkahely és az ott végzett 
munkafolyamat valamennyi aspektusának 

áttekintése, felmérése abból a szempontból, 
hogy mi okozhat kárt és kiküszöbölhetőek-e 
a veszélyek. Ha nem, akkor meg kell vizs-
gálni, hogy milyen megelőző, vagy védelmi 
intézkedésekre van szükség.  

Magyarországon évente mintegy 130 ezer 
munkahelyi baleset történik. A munkavédel-
mi törvény előírása szerint a kockázatérté-
kelés munkavédelmi szaktevékenységnek 
minősül, így azt csak megfelelő végzettség-
gel rendelkező személy végezheti el. Az idén 
január óta összesen 9 halálos munkahelyi 
baleset történt Magyarországon.
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Gyöngyös kudarca más településeknek jelenthet reményt

Megtorpedózott gumigyár

Az Apollo Tyres 200 millió euró értékű 
beruházása megvalósítását indiai üzletem-
berekkel Újdelhiben folytatott tárgyalásait 
követően ez év januárjában jelentette be 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Az előze-
tes tervek szerint az Apollo Tyres gyöngyösi 
üzeme kezdetben 900, majd 1500 embernek 
adott volna munkát. Az első szakaszban évi 
hét millió gumiabroncsot gyártottak volna.  
Összehasonlításként: a Hankook dunaújvá-
rosi gyára évi tízmillió darabot fog előállíta-
ni, ha eléri a teljes kapacitást. 

Az 1975-ben alapított Apollo Tyres Indi-
án kívül a Dél-afrikai Köztársaságban és 
Zimbabwében nyitott gumiabroncsgyárat. 
Éves bevétele tavaly meghaladta az egymil-
liárd dollárt.

Az indiai cég 2007-2008-as üzleti évre audi-
tált teljesítményéről szóló, a tavasszal közzétett 
közlemény szerint az indiai vállalat a megelő-
ző üzleti évhez képest 125 százalékkal növelte 
nyereségét, elsősorban az értékesítés bővülé-
sének és a jobb termékösszetételnek köszön-
hetően. A 2006-2007-es üzleti évhez képest 9 
százalékkal nőtt a konszolidált árbevétel.

Az Apollo először Gyöngyös közelében kí-
vánta felépíteni 200 millió eurós abroncsgyá-
rát, sőt meg is kötötte az ezzel kapcsolatos 
előszerződést a város vezetésével. Később 
azonban a Fidesz helyi önkormányzati frak-
ciója népszavazást kezdeményezett a beruhá-
zás ellen. Tatár László frakcióvezető akkor 
azt nyilatkozta, hogy Gyöngyös és a Mátra 
környezete annyira túlterhelt, hogy a térség 
nem visel el újabb szennyező forrást.

A frakcióvezető egy miskolci cég által 
írt környezeti előtanulmányra hivatkozott, 
amely szerint a gyártástechnológia során 
olyan policiklikus vegyületeket alkalmaznak, 
amelyeket 2009-től kitiltanak az Európai 
Unióból. A gyártás során keletkező korom 
pedig rákkeltő hatású.

A frakció végül megtorpedózta a beruhá-
zást, így augusztus közepén az indiai gumi-
ipari társaság úgy döntött, hogy visszavonja 
a gyöngyösi beruházás tervét, és új helyszínt 
keres a gumigyárnak Magyarországon, vagy 

más európai országban. A magyar kormány 
jelezte, hogy szeretné, ha a cég továbbra is 
egy magyar beruházásban gondolkodna, 
ezért új helyszíneket javasol . 

A hírek szerint csaknem tíz potenciális 
magyarországi helyszín szerepel azon a kí-
nálati listán, amelyet egy cég állított össze 

az Apollo Tyres gumiipari beruházása szá-
mára. A szóba jöhető városok adottságait az 
ITD Hungary összevetette az Apollo  Tyres 
igényeivel, majd a feltételeknek leginkább 
megfelelő települések kerültek fel az elké-
szült ajánlati listára. Ilyen feltétel például, 
hogy a helyszínek mindegyike legfeljebb egy 
óra alatt megközelíthető legyen a fővárostól 
valamelyik autópályán.

Eddig összesen 44 város jelezte az ITD 
Hungary-nek, hogy örömmel látnák térsé-
gükben az Apollo Tyres gumigyár beruhá-
zását. A listán szereplő városokkal, azaz a 
potenciális magyarországi helyszínekkel fo-
lyamatos az egyeztetés. 
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Nem lesz Gyöngyösön gumigyár. A beruházást éppen annak a párt-
nak a helyi frakciója torpedózta meg, amely oly gyakran emlegeti a 
munkahelyteremtés szükségességét. A város vezetése és a munkára 
várók szerint ezzel egy páratlan lehetőségtől fosztotta meg városát a 
Fidesz, politikai érdekei miatt. Az indiai cég új helyszínt keres.

Az OMMF tapasztalata, hogy a tőkeerős, 
multinacionális és a húzóágazatokhoz tarto-
zó cégek munkavédelmi helyzete kedvező. A 
kényszervállalkozásoknál, a kedvezőtlen piaci 
helyzetű gazdálkodóknál a munkavédelem 
színvonala alacsony. Magyarország egyes ré-
giói között is tapasztalhatóak különbségek a 
munkavédelem általános színvonalát illetően. 
A multinacionális cégek magukkal hozzák a 
magyarországinál általában magasabb szín-
vonalú munkavédelmi kultúrájukat, és a mun-
kavédelem magas színvonalon tartását megkö-
vetelő minőségbiztosítási rendszerüket. Ezzel 
szemben a gazdaságilag leszakadó területek 
állandóan csőd közeli helyzetben egyensúlyozó 
vállalkozásai örülnek az „életben maradásuk-
nak”. A munkavédelemre nem tudnak költe-
ni, munkavállalóiknak eszükbe sem jut, hogy 
megköveteljék a biztonságos munkavégzésük-
höz szükséges feltételeket.

Magyarországon lecsökkent a veszélyes 
termelési ágak aránya, és helyükbe a jól auto-
matizálható, és ezért kevésbé balesetveszélyes 
logisztika, valamint a kereskedelem lépett.

Az ágazatok sajátosságai az előbb említett 
munkavédelmi helyzet meghatározóin kívül 
jelentősen befolyásolják a munkavédelem hely-
zetét. A legfontosabb sajátosságok, az ágaza-
tok eddigi hagyományaiból, az új alvállalkozói 
megoldásmódokból, a munkaerő fluktuációjá-
ból, a megmunkálás és a felhasznált anyagok 
veszélyességéből, az alkalmazott technoló-

gia milyenségéből, esetenként az egymással 
párhuzamos szabályozásokból adódnak.  Az 
anyag a VDSZ-hez tartozó szakágazatok kö-
zül a következőkről tesz említést:

A gumiiparban jelentős fejlesztést hajtot-
tak végre a járműabroncs gyártásban, ezzel 
ez az alágazat a vegyipar egyik húzó ágaza-
tává vált. Elkészült Rácalmás külterületén a 
HANKOOK TIRE Magyarország Kft gyára, 
valamint Környe külterületén a Bridgestone 
Gumigyár. Itt jellemzően nagyon alacsony a 
munkavállalói átlag, életkor. A területi vezetők 
szakmailag képzettek, de nem rendelkeznek 
munkavédelmi szemlélettel, és ilyen irányú 
képzettségük is hiányos.

A vegyi anyag gyártó nagyvállalatok esetén 
a piaci hatásoknak megfelelően egyrészt erős 
visszafejlődés (alumíniumipar), másrészt hatá-
rozott fejlődés (műtrágya és kapcsolódó anya-
gok gyártása) tapasztalható, ami megnyilvánul 
az alkalmazott munkaeszközök (technológiai 
berendezések) minőségében és a munkavéde-
lem színvonalában is.

Korábbi tapasztalataink alapján a papíripa-
ri ágazatban a munkavégzés feltételei jónak 
mondhatók, a termelő berendezések, munka-
eszközök biztonsági állapota megfelelő. A leg-
több munkabalesetet kiváltó ok az anyagmoz-
gatással volt kapcsolatos az elmúlt években.

A munkavédelmi helyzet alakulásának 
egyik legfontosabb mutatója a munkabalese-
tek számának alakulása. A bejelentett összes 

munkabalesetek száma évről évre csökkenő 
tendenciát mutat. Ez a csökkenés akkor is szá-
mottevő, ha figyelembe vesszük, hogy a bejelen-
tési fegyelem – a munkáltatói ellenérdekeltség 
okán – rossznak mondható. A halálos balese-
tek gyakran nem a nagyobb, szervezettebb 
munkáltatóknál, hanem a kisvállalkozások-
nál következik be. Itt gyakran nincsenek meg 
ugyanis a biztonságos munkavégzés személyi 
és tárgyi feltételei, hiányzik a szakértelem, ke-
véssé hatékony a munkáltatói ellenőrzés. A ha-
lálos munkabaleseteket tekintve legrosszabb a 
helyzet az építőiparban, ahol az összes halálos 
munkabaleset 38%-a következett be. 

A munkabalesetek munkáltatók általi kivizs-
gálásával kapcsolatos tapasztalataink az elmúlt 
években alig változtak. A munkabaleset kivizs-
gálás hiányosságai sokoldalúak. A hiányossá-
gok nagy része abból a szándékból fakad, hogy 
az OEP által benyújtható és a baleseti ellátást 
visszakövetelő fizetési meghagyás („regressz”) 
elkerülhető legyen a munkáltatók részéről 
(amint az a balesetleírásokból is kiderül). A 
munkavédelmi szakemberek és sajnos maguk 
a munkavállalók egy része közreműködik az 
ilyen magatartásban. A formális hibák ritkák, 
jellemzően az ellentmondásosság, vagy a lénye-
ges kérdés vizsgálatának elmulasztása a hiba, 
és így a munkáltatói intézkedések sem lehetnek 
kellően megalapozottak. Jellemző hiányosság, 
hogy az intézkedéseknek nincs felelőse. 

A munkáltatók jelentős részénél – a jegy-
zőkönyvi bejegyzés szerint – nem vesz részt 
a munkabalesetek kivizsgálásában munkavé-
delmi képviselő. Ez azt a sajnálatos tényt is 
bizonyítja, miszerint nem általános a munkál-
tatóknál a munkavédelmi képviselet.

ErőS GAZDASáG, 
jobb munkavédelem
Nemrégiben a VDsz is átfogóan foglalkozott a hazai munkavédelmi 
helyzettel, amikor értékelte a felügyelőség, a kormány és az OÉT ré-
szére készült tájékoztatóját az elmúlt évi munkavédelmi helyzetről.

értetlenkedik a szakszervezet 
„Nagyon sajnáljuk, hogy így alakult 

a helyzet” – mondja a magyar Vegyipa-
ri, Energiaipari és rokon Szakmákban 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
(VDSZ) elnöke. paszternák György 
szerint, amelyik térségben kiemelke-
dően magas az álláskeresők aránya, 
különösen érthetetlen mondvacsinált 
okokra hivatkozva gátolni egy 1500 
munkahelyet teremtő beruházást. 
Hangoztatja: a szakszervezet mindig 
is hangsúlyosan kiállt a dolgozók 
egészséges élet- és munkakörnyeze-
téért, ezért folyamatosan figyelik mind 
a meglévő, mind a tervezett gumiipari 
beruházások környezeti hatását. „ma 
már olyan szabályozott körülmények 

között zajlik a gyártás, hogy a tech-
nológiai előírások megtartása esetén 
szennyező anyag nem kerülhet káros 
mértékben sem vízbe, sem levegőbe. 
Az Apollo pedig vállalta, hogy a ter-
vezett gyár még a jelenleginél is szi-
gorúbb, a 2010-től érvénybe lépő eu-
rópai uniós előírások szerint épülne” 
– teszi hozzá. megemlíti: a legutóbbi 
napokban a dunaújvárosi Hankook 
üzemet végigjárva győződtek meg 
arról, hogy az abroncsgyártási folya-
matban nincs olyan, az egészségre, a 
környezetre káros mozzanat, amelyet 
megfelelő szabályozással ne lehetne 
előre kivédeni.

(Népszava 2008. augusztus 16.)



Munka után 

„Gyorsan jött és ment a nyár;
virágpapucsban szaladt,
telerakta gazdagon 
a gyümölcsös kosarat.”
          /Fésűs Éva: Az évszakok/

Volt, aki már január végén elkezdte ter-
vezni, szervezni a nyaralását, amit persze 
az is inspirált, hogy a cégek is már ekkor 
tervezik a szabadság kiadásának rendjét és 
a cafetériában igényelni kell a kívánt  jut-
tatásokat, közöttük az üdülési csekket. Azt 
is sokan megtapasztalták már, hogy aki a 
VDSZ balatoni üdülőiben „jó időpontban”, a 
nyár közepén akar pihenni, azt időben jelez-
ni kell, úgyhogy volt, aki január első mun-
kanapjaiban már az üdülési lehetőségekről 
érdeklődött.

A nyár, ahogy a versben is olvasható, va-
lóban gyorsan eljött, a VDSZ üdülői megnyi-

tottak. A kiszámíthatatlan időjárás azonban 
megtréfálta azokat, akik júliusra várták a 
kánikulát, napsütést. Nagyon szép idő volt 
június második felében, amikor még nagyon 
kevesen indulnak el szabadságra és szép időt 
hozott az augusztus is, ami valójában csak 
huszadikáig számít nyárnak, mert utána a 
családok már az iskolakezdéssel vannak el-
foglalva.

Az üdülők megteltek, szakszervezeti tag-
jaink és hozzátartozóik, mintegy 1300 fő 
tölthetett el egy hetet, vagy néhány napot a 
Balaton mellett és Miskolctapolcán, nagyon 
szép környezetben. Reméljük mindenki szá-
mára igazi kikapcsolódást, pihenést hozott 
ez az időszak, mi arra törekedtünk, hogy ezt 
biztosítsuk, a rossz időjárásról pedig nem 
tehettünk.

A tagdíjakból fenntartott üdülőinknek na-
gyon nehéz tartani a versenyt a piaci alapon 

működtetett szállodák, hotelek minőségével, 
szolgáltatásaival. Az emelkedő energia- és 
élelmiszerárakból is kénytelenek voltunk át-
terhelni egy részt a vendégeinkre, de még 
így is kedvezőbb áron és üdülési csekkel nya-
ralhattak tagjaink. Szerettük volna pihenési 
igénye szerint (kirándulás, strandolás, alvás, 
olvasás stb.) mindenkinek gazdagon telerak-
ni kosarát, bízva abban, hogy kitart a jövő 
nyárig, amikor újra üdülőinkben köszönthet-
jük tagjainkat, mert szívesen jönnek vissza, 
és persze reméljük, hogy azok a tagjaink is 
felfedezik maguknak, akik eddig még nem 
nyaraltak egyik üdülőnkben sem.

A VDSZ tervei között szerepel felújítás, 
berendezés korszerűsítés, természetesen a 
lehetőségek keretein belül. Nagyon reméljük, 
hogy a jövő nyáron már észrevehető jeleit ta-
pasztalják a vendégeink ennek a megújulás-
nak. Találkozzunk jövő nyáron is!
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Negyvenedszer rendezték meg a Vegyipari Szabadidősport tekekupa versenyt 

Kazincbarcika elvette Péttől
A VDSZ versenykiírásának megfelelően 

augusztus 15-17 között a Kazincbarcikai 
Vegyész Szakszervezet közreműködésével a 
Borsodchem Zrt. pályáján rendezték a 40. 
jubileumi teketornát.

Tizenkét csapat száztíz sportolója 
nevezett be a nagy népszerűségnek örvendő         
versenyre. Köztük 32 hölgy is vállalta a meg-
mérettetést.

A verseny pénteken a Borsodchem Zrt. 
HR Igazgatójának, Kálmán Erikának, il-
letve az ő általa megbízott dublőrök nyitó 
gurításával vette kezdetét. A jó hangulat, 
a jobbnál-jobb eredmények, a résztvevők 
és a Borsodchem által felújított pályának 
is köszönhető, de a házigazdák, a Kazinc-
barcikai Vegyész Szakszervezet is mindent 
megtett ennak érdekében. Délután egy ün-
nepélyes állófogadással egybekötött megny-
itón vett részt valamennyi résztvevő, köztük 
Kálmán Erika, HR Igazgató, Paszternák 
György, VDSZ Elnök, Vécsey Renáta, PR 
Irodavezető, Bodnár Miklós, Fenntartási 
Főosztályvezető, valamint a versenybíróság 
és a helyi szakszervezeti tisztségviselők.

Eördöghné Pataki Irén, a KVSZ Elnöke 

üdvözölte a jelenlévőket, méltatta a sport 
összetartó erejét, majd egyperces néma 
emlékezésre kérte a résztvevőket. Tornyosi 
István sporttárs, a Fővárosi Gázművek volt 
versenyzője, hirtelen halála miatt már ezen 
a versenyen nem tudott részt venni.

A csapattársak érte is versenyeztek.
A meghívott vendégek üdvözölték a 

résztvevőket, méltatták az eseményt, hogy 
ennyi lelkes ember tud találkozni és is-
merkedni, gondjait, bajait megbeszélni, és 
természetesen örülni is tud egymásnak.

Ezt a hagyományt úgy a versenysportban, 
mint a tömegsportban, folytatni kell, hiszen 
a munka világában egy kis felüdülést jelent 
az emberek számára az ilyen jellegű kikap 
csolódás is.

Ezt követően Paszternák György, Teberi 
Kálmán sporttársnak, a Fővárosi Gázművek 
egykori versenyzőjének, a jelen verseny 
bírájának lelkes taps közepette VDSZ emlék-
plakett kitüntetést adott át.

Teberi Kálmán lelkes tagja a sportmozga-
lomnak, súlyos betegségéből felépülve is 
részese a tekének, a bíráskodásnak. A baráti 
beszélgetések és a sok finomság fogyasztását 

követően a résztvevők újra a tekepályára 
vonultak, ahol folytatódott a küzdelem.

Vasárnap a verseny harmadik napján, 
kora délután került sor az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre.

A vándorkupát a hazaiak, tehát a Ka-
zincbarcikai Vegyész Szakszervezet csapata 
visszanyerte a Nitrogénművek csapatától. 
A kupát a védő csapat – mert úgy vélte, 
úgyis megnyeri – nem hozta magával, így 
remélhetőleg „elsőbbségi” postázással hama-
rosan méltó tulajdonosához kerül.

Nyáridéző
tervben a felújítás és a korszerűsítés

üZEmI NőI EGyéNI
Hely. Név Üzem eredmény

1 Magda Lilla Hunstman – Pét 270

2 Gacsalné F. Irén barcikai Vegyész 262

3 Kajtár Andrea Hunstman – Pét 254

4 Nagyné F. Mária TeVA – Debrecen 237

5 Kuczi Mária Nitrogénművek – Pét 230

6 Drotár Judit barcikai Vegyész 228

üZEmI férfI EGyéNI
Hely. Név Üzem eredmény

1 Demkó Levente barcikai Vegyész 283

2 Fülöp József barcikai Vegyész 263

3 Kun András Hunstman – Pét 259

4 Kin Gábor barcikai Vegyész 258

5 rizán István TeVA – Debrecen 255

6 Hajtó zoltán Nitrogénművek – Pét 252

FELHÍVÁS- „Otthon Európában”
Vitassuk meg Európát, azt belőle, ami rajtunk is múlik, s a mindennapjainkról, netán a jövőről is szól.

Az országban működő nyugdíjas szervezetek, nyugdíjas klubok, civil szervezetek, nyugdíjas szakszervezeti szervezetek részére több hó-
napon át tartó interaktív programsorozat indul az Európai Unióról. A programot több minisztérium is támogatja. A programsorozatban 

az előadásokon és  kiadványokon kívül a vetélkedőn való aktív részvételre bátorítjuk a nyugdíjas szervezeteket, klubokat.
A programban először helyben megoldandó feladatokat kapnak a résztvevők, majd olyan „házi feladatokat”, amelyek megoldására 
néhány hét áll rendelkezésre. Ezeket pontozzák és a legjobbak területi, illetve országos döntőben folytatják a versengést, amelyre 

várhatóan 2009. május 8-án kerül sor. A nyertesek, helyezettek értékes jutalmakat kapnak, a fődíj egy utazás Brüsszelbe, az Európai 
Unió központjába. A versenyek a vetélkedők szabályai szerint zajlanak max. 7 fős csapatok részvételével. További részletes információ, a 
vetélkedő kiírása szeptember közepétől lesz olvasható egy önálló honlapon, illetve a a VDSZ minden információs csatornáján. Bátorítjuk 

nyugdíjas alapszervezeteinket, nyugdíjas klubjainkat, hogy vegyenek részt a programsorozatban és vetélkedőn.

VDSZ Nyugdíjas Tagozat

A Nemzedéki Szerződésben fogaltak alapján a jelentkező csapatokat az Ifjúsági Tagozat segíti, támogatja a felkészülésben és a 
versengésben, elsősorban technikai háttérrel, anyaggyűjtéssel.

VDSZ Ifjúsági Tagozat

VDSZ nyugdíjasok és unokáik őszi sétája
Szeretettel meghívjuk a VDSZ nyugdíjasait és unokáikat a Gödöllői dombvidéken tartandó nyílt túránkra, 

amelyet 2008. október 11-én, szombaton rendezünk.
találkozó a Keleti pályaudvaron 9 óra 15 perckor, vagy a rákosligeti vasúti megállóhelyen 9 óra 30 perckor. 

A vonat 9 óra 40 perckor indul. Jegyet egyénileg kell váltani a Gödöllői állami telepig.
A túra útvonala: Gödöllő állami telep – Király út – Erzsébet pihenő–- Gödöllő, ahonnan hazautazás HéV-vel 

vagy vonattal. túravezetők Gálos Andrásné és Solti József
A túrán résztvevőket az Erzsébet pihenőnél a VDSZ vendégül látja

A túránkra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük, hogy unokáikat se felejtsék otthon!

Jó kirándulást és szép időt kíván a rendező: rákoskeresztúri Egyesült Vegyiművek mtE természetbarát Szakosztálya


