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A hírlevél megjelenésének

VDSZ: 100 év tapasztalattal védünk
téged is!

I. évfolyam, 1. szám

A tartalomból:
Béremelések

2

Vizsgálat a
törvényszegők
ellen

2

Jogaid is vannak

3

Packáznak?

3

Mit adunk?

4

Fontos közlemények:
• Ne félj!

Lejáratnák a szakszervezetet egyes cégvezetők, de nem találják a
„fogást” a több mint
100 éve érdekvédelmet
folytató VDSZVDSZ-en. A számok és a tények ugyanis makacs dolgok: a
mintegy 30 ezer tagot
képviselő, legnagyobb
ipari szakszervezet, a
VDSZ számtalan munkahelyen, a kicsiktől a
legnagyobb multikig
jelen van, harcol a bérekért és védi a dolgozók
érdekeit.
A
Hankooknál dolgozókét
is. Feltéve, ha felhatalmazzák rá.

• Ne írj alá!
• Csatlakozz és szervezkedj!
• Nem vagy egyedül!

Csaknem 30 ezer taggal,
több mint 100 év tapasztalattal, kiemelkedő szakmai tudással és egyre
nagyobb elismertséggel,
sőt eredménnyel védi tagjait országszerte a vegyipari szakszervezet. Annak

ellenére, hogy a VDSZ a
kicsiktől a legnagyobb
multikig, sok cégnél jelen
van, alig néhány munkahelyen tapasztalták a
szakszervezeti vezetők,
hogy annyira üldöznék az
érdekvédelmet,, mint itt, a
Hankooknál. Félnek tőlük? Az bizony lehet. Sőt,
majdnem biztos. Pedig a
VDSZ nem akar mást,
csak békésen, asztalnál,
ésszerű vitával és nagy
hozzáértéssel megoldani
a konfliktusokat, vagy
éppen tárgyalni, kiharcolni azt, ami a dolgozóknak
jár. Legutóbb például a
béremelést. Mert bárki,
bármit mond is, a cégvezetőknek az a dolguk,
hogy ne költsék, hanem
megspórolják „gazdájuk”
pénzét. A szakszervezetnek viszont a munkavállalókból álló tömeg a megbízója, az ő érdekeit kell
képviselnie. És a VDSZ ezt
100 éve csinálja. 100 éve
nagyon jól csinálja.

Hiába a boszorkányüldözés, a vegyipari szakszervezet azon kevesek közé
tartozik, amelyek felkészülten, kiváló szakmai
háttérrel éri el, hogy ne
csak jelen legyen, hanem
eredményesen védje a
munkavállalók érdekeit, s
muszáj, kiharcolja az őket
megillető jogokat. A vegyipari szakszervezet régi, jó
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, számos
olyan európai szervezet
tagja, amelyeket adott
esetben egy közös célért,
akár a hazai érdekvédelemben tapasztalt jogtalanságért összefogásra,
bojkottra lehet mozgósítani.

Eddigi béremelések, amit a
szakszervezetünk harcolt ki:
Miért kell szakszervezet?
Azért, mert csak ők tudnak érdemben a Ti béreitekről tárgyalni. Szakszerűen, és határozottan:
2013: 5,5% a fizikaiaknak, átlagos 5% a szellemieknek,
+6,25%
cafetéria emelés, +4% a
cefetéria teljes EHO átvállalása, továbbiakban teljesítményfüggő extrabónusz
a z
é v
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2012: 8,5-10% közötti
sávos bérkompenzáció +
5-6% közötti béremelés,
valamint +20.000 Ft
cafetéria
emelés

„Nem vagy egyedül, de
Te is tegyél magadért!
A
Szakszervezet MI
Vagyunk!”

2011: a cég kompenzálja
azt a bérkiesést, amelyet
a rossz szja törvény eredményez a 300 ezer forint
alatti bruttó fizetéseknél ez a dolgozóknak csaknem 80 százalékát érinti s ebben a bérkategóriá-

ban 6 százalékos emelést
garantál. A 300 - 400
ezer forintos bruttó keresetre 4,5 százalékot, a
400 ezer forint felettiekre
pedig 3 százalékot harcolt ki a szakszervezet. A
mai megállapodással az
érdekvédelem
elérte,
hogy bizonyos bérsávban
csaknem 11 százalékos
lesz a bruttó fizetésemelés.

Egyik évben sem lett volna ilyen mértékű emelés,
ha nincs a DGSZ és nem
támogatjátok a munkáját.
Szakszervezet nélkül
nincs érdemi béremelés

KÖZÖS EREDMÉNY!

Eljárást kezdeményez a szakszervezet azok ellen, akik
fenyegetik és zsarolják kollégáikat
Egyre agresszívebben
támadják néhányan a
D u n a ú j v á r o s i
Gumigyártók Szakszervezetének tagjait, illetve
azokat a dolgozókat, akik
akár csak halk szimpátiával támogatják a VDSZ
kezdeményezéseit, és
céljait a gumigyárban.
Egyre több jelzést kaptunk, hogy az egyes műszakokban a csoportve-

zetők listákat készítenek,
feljegyzések kerülnek a
dolgozókról.
Itt szögezzük le:
MINDEN ILYEN CSELEKEDET TÖRVÉNYELLENES!
NEM CSAK AZOK A
FELELŐSSEK AKIK AZ
UTASÍTÁST ADJÁK, HANEM AZOK, AKIK EZT
VÉGRE IS HAJTJÁK!
Éppen ezért minden ilyen

fellépésről kérünk mindenkit, hogy jelezze a
szakszervezeti tisztségviselőinknek azért, hogy a
felelősségre vonást megindíthassuk. Elég volt a
zsarolásból! Tisztességes
célunk, hogy az itt dolgozók rendes munkavédelmi és bérezési körülmények között dolgozhassanak. Semmivel sem kérünk többet.

Tudtad
hogy a gumiiparban a fizikai
munkavállalók bruttó átlagkeresete 231.702 Ft /hó?
hogy a gumiiparban a szellemi munkavállalók bruttó
átlagkeresete 510.372 Ft/
hó?
Hogy a gumiiparban a
cafetéria máshol több, mint
250.000 Ft/hó nettó?
hogy a bruttó átlagkereset
Magyarországon 221.200
Ft/hó?
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hogy a VDSZ egyik legszervezettebb ágazata?
hogy a VDSZ tagja a legnagyobb nemzetközi ipari szövetségnek az IndusriALL
Global Unionnak, amelynek
22 millió tagja van?
hogy áprilisban Budapesten
tartják a Gumiipari Világkonferenciát, amin 100 ország
gumiipari munkavállalója
lesz Magyarországon?
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Jogaid is vannak!
Munkajogi vitád van?
Nem tudsz kihez fordulni,
mert nincs pénzed drága
jogászra? Lépj be a szakszervezetbe, a VDSZ a te
munkahelyeden is ott van.
A vegyipari szakszervezet
minden tagjának ingyenes, szakszerű tanácsadással, munkaügyi kérdésekben pedig jogi képviselettel segít. A VDSZ
számos egyéb szolgáltatása mellett napjainkban ez
az egyik legfontosabb és
adott esetben legértékesebb ajánlat a tagok részére.

Az új munka törvénykönyve olyan kiszolgáltatott
helyzetbe hozta a munkavállalókat, amelyben érdekvédelem nélkül bárki,
bármikor utcára kerülhet.
S ha már ez mindenképpen elkerülhetetlen, nem
mindegy, hogy mennyi
felmondási időt dolgoztatnak le veled, kapsz-e végkielégítést, s ha igen, akkor éppen csak kiszúrják
valamivel a szemedet,
vagy azt adják távozáskor,
ami jog szerint jár.

s felnyitja a szemedet:
nemcsak kötelezettségeid, hanem jogaid is vannak a munkahelyeden.

A VDSZ munkajogi szakértőcsapata segít eligazodni
a jog bonyolult világában,

Nem lehet packázni
A VDSZ-t nem lehet lesöpörni, nem lehet megkerülni, s főleg nem lehet
azt mondani rá, hogy csak
akadályozza a munkahelyi
békét. A VDSZ elsősorban
tárgyalóasztalnál egyezkedik a munkaadókkal –
béremelésről, szociális
juttatásokról, cafetériáról,
stb. - de ha ott nem ér el

eredményt, akkor minden
követ megmozgat, ha kell,
utcára megy, vagy éppen
jogi-, sőt nemzetközi segítséget kér, hogy kiharcolja
a tagoknak azt, ami megilleti őket.
Gyávaságról tanúskodik
az, ha boszorkányüldözéssel megpróbálják lehetetlenné tenni, kiszorítani a

munkahelyekről a szakszervezetet. Az ő gyávaságuk – sőt, ne beszéljünk
mellé: félelmük – jelzi a
szakszervezet erejét. És
félnivalója csak annak
van, akinek kényelmetlen
a tudat, hogy ahol a VDSZ
jelen van, ott nem lehet
packázni az emberekkel.

Képhez vagy ábrához
tartozó felirat.
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Tudtad, hogy a VDSZ tagkártyával éves
szinten legalább 250.000 FtFt-ot megtakaríthatsz?

A kártyával vásárlási és szolgáltatási kedvezmények vehetőek igénybe

Keresd a szakszervezetet!

VDSZ
Dunaújvárosi Gumigyártók
Szakszervezete

Nyaralj velünk, olcsón!

Tisztségviselők:
Bognár Ferenc:
06/70/317--4345
06/70/317
Holik Viktor:
06/70/933--9013
06/70/933

DGSZ a Facebookon!
http://www.facebook.com/
vdszdgsz

Nincs pénzed nyaralni?
Gyere velünk! A szakszervezet ugyanis nem csupán a munkahelyen, hanem azon kívül is segít,
például abban, hogy tagjai
– és a családok – egészségesen éljenek, pihenjenek, kikapcsolódjanak.
Egyre többször hallani,
„idén nem megyünk nyaralni, mert nincs rá pénz”.
A VDSZ több üdülési kedvező lehetőséget is kínál
tagjainak, a piaci ár alatt,
színvonalas üdülőkben.

Csatlak o zz ho zzánk !

Kiadja: VDSZ
1068 Budapest, Benczúr u. 45.

A VDSZ kellő figyelmet
fordít tagjai számára biztosított, kedvezményes
üdülői szolgáltatásokra,
egyebek mellett saját tulajdonban lévő balatoni
üdülőiben: Balatonföldvá-

ron és Balatonszemesen
és a miskol-tapolcai üdülőházában. A családokat
modern, felújított szobák,
barátságos hangulat és
előzékeny kiszolgálás várja.
A VDSZ a nyaraláshoz
üdülési csekket és SZÉP
KÁRTYÁ-t is elfogad.
A mozgalomban társasá-

VDSZ üdülő családoknak

got is találnak azok, akik
jó csapatot, aktív, színvonalas szórakozást keresnek. A VDSZ-nél évtizedek
óta élénk sportélet folyik,
rendszeres rendeznek
foci, teke és sakk rangadót, s kiemelkedően jó a
túraprogram is. Évek óta
nagy sikere van a szeptemberi sport és egészség
napnak, amelyen az ország minden pontjáról
érkező családok ezrei
szórakoznak ingyen úgy,
hogy az aznapi étkezésükről is a szakszervezet gondoskodik.
A VDSZ célja ugyanis,
hogy összetartsa és öszszekovácsolja a közösségeket, a tagszervezeteket,
s a tagokat.

