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Európai Üzemi Tanács
szerepe

Már korábbi számainkban is írtunk, a VDSZ és más
európai szakszervezetek közös projektjéről
„Fiatalok képviselete az üzemi tanácsokban”
címmel. Az oktatási sorozat magyarországi
állomását február végén Balatonföldváron tartottuk,
Jacques Bister a Német Szakszervezeti Szövetség (
DGB ) ifjúsági felelős és Guido Krüger a német
Ver.di észak-rajna-westfáliai tartomány ifjúsági
titkár vezetésével. A szeminárium résztvevői 35 év
alatti szakszervezeti tisztségviselők és
szakszervezeti tagok voltak.

FOTO

A projekt céljai között szerepel az Európai Unió
felépítésének bemutatása mellett az Európai Üzemi
Tanácsokról (EUÜT) szóló 1994/45. számú
irányelvének értelmezése, a magyar euüt-ről szóló
törvény elemzése, valamint a
Már uniós tagállamok törvényének vizsgálata, az
irányelv alkalmazása szempontjából.
Az irányelv olyan, az unióban tevékenykedő
minimum 1.000 főt foglalkoztató multinacionális
cégekre vonatkozik, amelynek két telephelyén
legalább 150-150 főt alkalmaz. Az EUÜT
minimum 3, maximum 30 tagú lehet. A tagokat a
tagvállalatok választják, vagy delegálják - a helyi
nemzeti szabályozások szerint. Fontos, hogy
természetesen a helyi vállalatokra a helyi törvények
vonatkoznak. Az euüt irányelve alapján - évente
legalább egyszer össze kell hívni a teljes
grémiumot, amelynek költségeit ( tolmács, utazás,
szállás ) a munkáltatóknak kell megtéríteni.
A magyar törvényben – amelyet 2003-ban fogadtak
el – az irányelvnek megfelelően minden olyan
alapvető feltétel szerepel, amit a törvénynek
tartalmaznia kell. Az euüt-t a központi üzemi tanács
kezdeményezésére létre kell hozni, amelynek 3
éves mandátuma van. Évente felül kell vizsgálni a
vállalati létszámokat, hogy az irányelvben szereplő
foglalkoztatottak száma szerinti képviselet
megmaradjon. Ami nagyon fontos, hogy az EUÜT-
nek sincs vétójoga.

Sajnos annak ellenére, hogy hónapok óta
beszámoltunk a projektről, - ezzel is szerettük volna
felhívni mindenki figyelmét a téma fontosságára,
nagyon kevesen vettek részt.
A szemináriumot követően, a résztvevők között
felvetődött, hogy a fiatal munkavállalóknak tényleg
el kellene gondolkodniuk, hogy mint fiatal akar-e
tenni valamit a saját helyzetének jobbá tételére.
Abban az esetben, ha marad ez a passzív hozzáállás
elgondolni sem lehet – különösen ebben a
recessziós időszakban – mi lesz a fiatalokkal.
Tudjuk, hogy partner(ek) kell(enek) a
szakszervezeti munka iránt érdeklődő fiatalok
bevonására, de valamikor el kell már kezdeni. Az
idei üzemi tanács választások közeledte, az uniós
csatlakozást követő lehetőségek és követelmények
annyi kihívást jelentenek a szakszervezetek
számára, amit fiatalok nélkül nem lehet
hosszabbtávon eredményesen kivitelezni.
Ezért kérünk minden Tisztelt MÁS-KOR Olvasót,
aki szimpatizál kezdeményezéseinkkel,
javaslatainkkal, írja meg véleményét a
tamassz@vdsz.hu e-mail címre, vagy a VDSZ
Ifjúsági Tagozata 1068 Budapest Benczúr u. 45.
címre.
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ESEMÉNYEK rovatunkba várjuk saját írásotokat,
hogy bemutathassuk egymásnak, milyen
rendezvények programok voltak, lesznek saját
házatok táján, hogy ezzel is ötleteket adjunk
másoknak. Ne féljetek megírni saját
tapasztalatotokat, mert ezzel is lehet
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SULINET EXPRESS

Több kérdés érkezett hozzánk a SULINET
EXPRESS program változásával kapcsolatban.
Tekintettel arra, hogy korábbi számainkban is
helyt adtunk e témának az alábbiakban
összefoglaljuk a változásokat.

A SULINET EXPRESS programban szereplő
digitális kamerákat és fényképező gépeket 2004.
március 8-i hatállyal kivonták a programból. Volt
egy rövid átmeneti időszak, amikor 3 Mpixeles és
ennél nagyobb felbontású, de 3x zoomnál nem
nagyobb fényképező gépek megvásárolhatók
voltak, de március 8-tól ez is megszűnt.
Azok a javaslatok, amelyek már a sajtóban is
megjelent,

- csak évi 3,4 millió forint alatti keresettel
rendelkező igényelhet vissza adót,

- 33%-os önrésszel kell rendelkezni ( csak
90.000 Ft vásárlása esetén igénylehető
vissza a 60.000 Ft )

kizárólag a Személyi jövedelemadóról szóló
törvény módosítása után lehetségesek. Ez azt
jelenti, hogy amíg a törvényalkotó nem módosítja a
törvényt, és a módosított törvény nem lép hatályba
a jelenleg érvényes paragrafusok érvényesek.

Reméljük kiadványunk elnyerte tetszésedet. Írd
meg véleményedet, hogy a következő jobb
legyen !

HUMOR

Sakál részegen támolyog hazafelé az agresszív
kismalac, egy lakótelepi háznál megáll, és elkezdi
rugdosni a falat. Kiszól neki a farkas:
- Malac, ne rugdosd a falat, mert lejön a vakolat!
- Jöjjön, lerugdosom őt is!

Az agresszív kismalac vizsgázik. Alig tud valamit,
végül a vizsgabiztos megsajnálja:
- Na jól van, átengedlek kettessel!
- Nem megyek !

Agresszív kismalac áthajt a piroson. Megállítja a
rendőr:
- Kismalac, ez a piros lámpa 5000 forintodba kerül.
- NEM KELL!

DIÁKHITEL

Egy levélre válaszolva közöljük a diákhitel
felvételének feltételét:

Hallgatói hitelt vehet fel az a magyar
állampolgárságú, illetve menekült jogállású
személy, aki

felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű
szakképzésben, valamint felsőoktatási intézmény
által folytatott akkreditált főiskolai és egyetemi
szintű alapképzésben, illetve kiegészítő
alapképzésben vesz részt beiratkozott - államilag
finanszírozott, illetőleg költségtérítéses -
hallgatóként, vagy tanulóként a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. tv. által meghatározott
képzési formákban (nappali, esti, levelező és
távoktatás);

a hiteligénylés időpontjában a 35. életévét még nem
töltötte be;

a hallgatói jogviszonya nem szünetel;

nincs, sem korábban kötött - jelenleg is érvényes -
Diákhitel-szerződése, sem korábban kötött, de azóta
már megszűnt Diákhitel-szerződésével kapcsolatos
tartozása
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Lapja

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

Kiadja: VDSz Országos Iroda
A szerkesztőség címe:

H-1068 Budapest Benczúr u. 45.
e-mail:mail@vdsz.hu
WEB:www.vdsz.hu

Megjelenik
a Vegyipari Dolgozó rendszeres
mellékleteként

Terjeszti a VDSZ
tagszervezeteinek ifjúsági
aktivistái
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