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Elég volt az „etetésből”!
A munkavállalók a hét második 
felében kapták meg ez évi első 
fizetésüket és a hozzá tartozó 
számfejtési igazolást. Ezen doku-
mentumokból egyértelműen kide-
rül, hogy a VDSZ korábbi félelme 
beigazolódott: az adójogszabá-
lyok változása következtében a ta-
valyihoz képest sokkal szélesebb 
munkavállalói rétegnek csökkent 
a nettó jövedelme. 

  (2.oldal)

OÉT: viselkedési kódex 
sztrájk idejére
A sztrájktörvény módosításáról, 
egy esetleges magatartási kódex 
felállításáról és a munkába já-
rással kapcsolatos utazási költ-
ségtérítésről szóló előterjesztés 
is téma volt az Országos Érdek-
egyeztető Tanács (OÉT) idei első 
plenáris ülésén, januárban. 

 (6.oldal)

Ismét  
költségkedvezmény 
Újra jár költségkedvezmény a mun-
kaügyi perekben résztvevő mun-
kavállalóknak. Ezt azonban feltéte-
lekhez köti a jogszabály, amelyeket 
Lénárt Szilvia ismertet a VD olvasói-
val. A VDSZ jogásza a családipótlék 
változásokról is tájékoztatást ad. 

 (10.oldal)

A hagyomány folytatódik 
A tervek szerint zajlottak a sport-
rendezvények tavaly is, s a szerve-
zők szándékai szerint nem lesz ez 
másként idén sem. Beszámolunk a 
2009-es eseményekről és a 2010-
es tervekről. Az összefoglalót Sza-
bó Béla, sportfelelős készítette. 

 (12.oldal)
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Megújulás, összetartás, közös felelősség-
viselés – nagyjából így összegezhetnénk azt 
a csapatépítő tréninget, amelyet a VDSZ az 
elnökség tagjai számára szervezett január-
ban, Bakonybélen. Bár a kétnapos „összeko-
vácsolódás” igen jó hangulatban telt, a mó-
kás csapatépítő feladatok mellett elsősorban 
a komoly munkán, a VDSZ jövőjéről való 
együttgondolkozáson volt a hangsúly. 

Többször üléseztek és számos játékos, bi-
zalomra építő feladatot is végrehajtottak az 
elnökség tagjai a január elején tartott több-
napos, kihelyezetett ülésen. A rendezvényt 
nem csak évindítónak, hanem egy új kor-
szak kezdetének is szánták, amelyet a ko-
rábbinál nagyobb összefogással, egységben, 
összhangban és közös felelősségvállalással 
terveznek. 

Az ülés résztvevői számos fontos elvet 
leszögeztek, ezek közül a kommunikáció, 
az oktatás, a tagszervezés, a tagok képvise-
lete, az országos munkában, az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsban való eddiginél is 
komolyabb részvétel, mint fő alapelvek – is 
– szerepeltek.

Az elnökség tagjai ennek szellemében ké-
szültek a következő, rendes ütemterv szerinti 
ülésre – amelyet a hónap utolsó csütörtökén 
tartanak – és az új korszakra, amelyet a ko-
rábbinál lendületesebbre, harcosabbra, aktí-
vabbra terveznek.  

Megújulás és lendület

Csapatépítés Bakonybélen

Az üdülők állapotáról, a székház 
felújításáról, és a költségvetésről 
is tárgyalt az elnökség a januári 
üléseken. Nem tévedés: üléseken. 
Az év első hónapjában ugyanis 
rendhagyó módon többször is 
tárgyalóasztalhoz ültek a tiszt-
ségviselők: először Bakonybélen, 
egy csapatépítő tréningen, ké-
sőbb pedig a szokásos módon, a 
fővárosi székházban tárgyaltak. A 
megbeszélések középpontjában 
a költségvetés állt, a beszámoló-

ról mindenki elismerően állította: 
az eddigi legrészletesebb szám-
vetés.  Az elnökség úgy döntött, 
hogy 5 százalékkal emelik az üdü-
lési díjakat, hogy a megkezdett 
beruházásokat be tudják fejezni. 
Az elnökségi ülésen a Signal Biz-
tosító képviselője tájékoztatást 
adott a VDSZ tagjai számára ki-
dolgozott programjukról és szá-
mos kedvezményes lehetőségről.

 4–5. oldal

Üléseztek,
tréningeztek, 

    döntöttek
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Aktuális

A MAVESZ és a VDSZ vezetőinek nyilatkozata

Közös érdekek és célok

„A magyar vegyipart és az ágazatban foglal-
koztatott munkavállalókat súlyosan érintették a 
gazdasági krízis hatásai. Az ágazatban műkö-
dő gazdasági társaságok árbevétele, a termelés 
mennyisége jelentősen csökkent, a túlélésért, 
likviditásuk fenntartásáért küzdenek. Több 
vállalkozás létszám- vagy munkaidő csökken-
tésre kényszerült. A készpénztermelő képesség 
javulása rövidtávon nem várható. A vegyipar 
nem csak Magyarországon, egész Európában 
válságos időszakot él át. A 2009. évben jövede-
lemnövelésre vonatkozó megállapodás ezért 
csak kevés vállalatnál jöhetett létre. A magyar 
vegyipari vállalkozások többségénél a munka-
vállalók helyzete is romlott. A világgazdasági 
válság hatásain túl a magyarországi pénzügyi 
nehézségek is hátrányosan érintették a munka-
vállalókat. Számos munkahely veszélybe került, 
vagy megszűnt és a gazdasági intézkedések to-
vább nehezítették a bérből és fizetésből élők na-
pi megélhetését. A MAVESZ és a VDSZ képvi-

selői az egyeztetés során megállapították, hogy 
a helyzet rövidtávon nem orvosolható, ezért a 
szociális partnerek érdekeltek és együttműköd-
nek a krízis hosszabb távú kezelésében, a vegy-
ipar fejlődésének fenntartásában. A vegyipari 
munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek 
közös érdeke és szándéka a jelenlegi helyzet to-
vábbi közös értékelése, kezelése, a munkáltatói 
és a munkavállalói érdekek hosszabb távú össze-
hangolása. Hosszú távú közös célunk és szán-
dékunk a piaci versenyképesség növelése által 
a munkahelyek megőrzése, a munkavállalók 
motivációjának fenntartása, a reálbérek csök-
kenésének elkerülése, a gazdasági szereplők 
pozíciójának javítása, és ezzel párhuzamosan a 
vegyipari szakma megbecsülésének növelése.” A 
nyilatkozatot a MAVESZ részéről Olvasó Árpád 
elnök, a TVK Nyrt. vezérigazgatója és Budai 
Iván, a MAVESZ igazgatója, a VDSZ részéről 
Székely Tamás elnök és Eördöghné Pataki Irén 
vegyipari szakági elnök írta alá.

Képzésben a jövő

Programban foglalt oktatás

Tisztségviselők képzése

1. Célcsoport A képzésre azoknak az 
új tisztségviselőknek a jelentkezését várjuk, 
akik VDSZ  által szervezett oktatáson még 
nem vettek részt. 

Téma 
–  szakszervezeti munkához szükséges 

alapismeretek, készségek
–  a szakszervezetek működésének jogi ga-

ranciái, feltételei, a szakszervezetek jogo-
sítványai, kapcsolatrendszere

–  a Munka Törvénykönyvének munkavi-
szonnyal, munkaidővel, bérezéssel kap-
csolatos  rendelkezései

 
2. Célcsoport Gyakorlott, alapismere-

tekkel rendelkező tisztségviselők, leendő tit-
károk, vezető tisztségviselők

Téma
–  szervezetfejlesztés – tréning, workshop
–  a hatékonyság növelése – a szervezet és a 

személyek egyidejű fejlesztése, szinergia

3. Továbbképzés – az őszi képzési prog-
ramban aktuális témakörrel

Nemzetközi képzés

1.  „Európai Üzemi Tanács akciók mód-
szerei” – az információ, konzultáció és rész-
vételi struktúrák megvalósítását szolgáló in-
formációk és jó gyakorlatok cseréje az adott 
EU-tagországok vegyi- és építőiparában. Uni-
ós projekt horvát, belga és magyar résztve-
vőkkel, az EMCEF támogatásával.

a.  A 2002/14/EC direktíva
b.  A direktíva átvétele a nemzeti szabályo-

zásba
c.  Az információ, konzultáció és részvételi 

struktúrák vállalati szinten
d.  A munkavállalók információs és kon-

zultációs jogainak hatékonysága, fejlő-
dése, részvételi struktúrák eredmények, 
tapasztalatok bemutatása

e.  A gazdasági változások hatása a foglal-
koztatásra és következményei

    vállalati szintű megállapodások
 f.  Szakszervezeti stratégiák az EÜT-kel  

kapcsolatban

2. Merre tovább szakszervezetek? – 
Az összefogás programja

Fórum és tapasztalatcsere szlovák és oszt-
rák szakszervezeti vezetőkkel a szlovák és az 
osztrák szakszervezeti fúziók előkészítésé-
nek, végrehajtásának, eredményének tapasz-
talatairól. Résztvevők: az elnökség tagjai.

Az időpont és a helyszín a két szakszer-
vezettel történt egyeztetés függvénye.

Üzemi tanácstagok képzése

Célcsoport: az üt-választás szervezésével, 
kampányával foglalkozó tisztségviselők 

  Téma:
–  az üzemi tanácsok feladatai a választá-

sok előkészítésében 
–  az üt-választás szabályai
–  a hatékony kampány – kommunikációs 

tréning

Felkészülés az üt-választásra
Egynapos felkészítő a választás lebonyolítá-

sában érintett tisztségviselők számára, igény 
szerint Budapesten, vagy régió(k)ban, a vá-
lasztási menetrendnek megfelelő időpontban.

Munkavédelmi képviselők 
képzése

Célcsoport: szakszervezeti tisztségviselők 
és VDSZ-tag munkavédelmi képviselők – a 
paritásos bizottságok munkavállalói tagjai

Téma:
–  pszichoszociális kockázatelemzés
–  munkahelyi stresszorok
–  stresszkezelés, konfliktuskezelés
–  kommunikációs tréning

Munkavédelmi képviselők fórumát tervez-
zük elindítani, és rendszeresen megszervezni 
(negyedévenként) a munkavédelem aktuális 
kérdéseiről.

Rétegszervezetek képzése 

Nők
Célcsoport: a szakágazatok delegáltjai
Téma:   Konfliktuskezelési tréning
–  a konfliktus definíciója
–  a konfliktus fajtái, okai
–  a konfliktus folyamatának fázisai
–  vitás helyzetek megoldási módjai
–  a tárgyalás feltételei
  

Nyugdíjasok
Célcsoport: a szakágazatok delegáltjai
–  az Idősügyi Nemzeti Stratégia, az Idő-

sek Akadémiájának tapasztalatai
–  a nyugdíjasok szerepvállalása a vegy-

iparban
–  aktualitások, feladatok

Ifjúság
Célcsoport: a szakágazatok delegáltjai                                        
–  a Nemzeti Ifjúsági Stratégia és az ebből 

adódó feladatok a VDSZ területén
–  konfliktuskezelési tréning
–  a SZISZ és az ECC aktuális információi, 

feladatok

gazdaságI felelősök  
továbbképzése

Célcsoport: titkárok, a tagszervezetek 
gazdasági felelősei

Célja: adók-, járulékok és egyéb pénzügyi 
változások ismertetése; gyakorlati segítség-
nyújtás a tagszervezet gazdálkodásához, köny-
veléséhez. 

Téma:
–  2010. évi adó- és járulék módosítások is-

mertetése
–  2009. évi zárással kapcsolatos feladatok

A tisztségviselők képzését különösen fontosnak tartja a VDSZ, s ezt 
új programjában is megfogalmazta. Célkitűzései, feladatai elérésé-
nek is alapfeltétele a vezetők, szakszervezeti tagok folyamatos ok-
tatása, a szervezeti erők és az egyéni munka hatékonyabbá tétele 
érdekében. Az alábbiakban közöljük a várható képzési programot.

A VDSZ működési területén a munkavál-
lalók a hét második felében kapták meg ez 
évi első fizetésüket és a hozzá tartozó szám-
fejtési igazolást. Ezen dokumentumokból 
egyértelműen kiderül, hogy a VDSZ koráb-
bi félelme beigazolódott: az adójogszabályok 
változása következtében a tavalyihoz képest 
sokkal szélesebb munkavállalói rétegnek 
csökkent a nettó jövedelme. 

Ezzel párhuzamosan a béren kívüli jutta-
tások rendszerébe tartozó melegétkeztetéssel 
kapcsolatos APEH állásfoglalás mérhetetlen 
károkat okoz – elsősorban a kisjövedelműek 
körében – azzal, hogy teljes mértékben korlá-
tozza az elfogadóhelyek körét, az APEH állás-
foglalása olyan drasztikus elfogadóhely-csök-

kenést eredményezhet, amellyel az alacsony 
keresetűek ismételten hátrányt szenvedhetnek. 

Ezért a Magyar Vegyipari, Energiaipari 
és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszer-
vezeti Szövetsége követeli, hogy a miniszter-
elnök és a szakszervezeti konföderációk is 
kezdeményezzék az Országos Érdekegyezte-
tő Tanács rendkívüli összehívását és a fenti 
problémákat tűzze napirendre. 

A VDSZ kezdeményezi továbbá, hogy az 
ágazati szakszervezeti szövetségek közös ösz-
szefogással adjanak hangot a jelenlegi álla-
pot azonnali módosítására. 

Budapest, 2010 február 5.
Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon 

Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Elég volt az „etetés”-bõl!

A vártnál több dolgozónak
CSöKKENT A BéRE
A Magyar Vegyipari, energiaipari és rokon Szakmákban Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) valamennyi munkavállaló nevé-
ben tiltakozik a kormány 2010. évi személyi jövedelemadó változása 
miatt bekövetkezett nettó bércsökkenés ellen.

A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVeSZ) és a Magyar Vegyipari, ener-
giaipari és rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
(VDSZ) vezetői áttekintették a 2008 közepe óta tartó pénzügyi és gaz-
dasági válság vegyipart és az abban dolgozókat ért hatásait, és ezzel 
összefüggésben január 21-én az alábbi közös nyilatkozatot tették.

a mI fegyverüNk!
Új szelek fújdogálnak szak-

szervezetünk, a VDSZ háza tá-
ján: frissebbek, lendületesebbek, 
harcosabbak leszünk, mint ko-
rábban. Nem csak azért tesszük 
ezt, hogy eloszlassunk minden 
kételyt, amely a szakszervezetek 
működésével és szükségességé-
vel kapcsolatban felmerül né-

hányakban, hanem sokkal inkább azért, 
mert ebben a nehéz gazdasági helyzetben 
minden eddiginél nagyobb szükség van 
érdekvédelemre. Most, amikor sokan kö-
zülünk naponta arra a gyötrő gondolatra 
ébrednek, hogy vajon lesz-e még aznap 
munkájuk, nem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy kényelmesen hátradőlünk 
és várjuk a dolgok jobbra fordulását. A 
„dolgok” ugyanis maguktól nem fordul-
nak jobbra. Legalábbis nem a munka 
világában. Össze kell fognunk, hogy ne 
legyünk kiszolgáltatottak a munkáltatók-
nak, akkor sem, ha egyikük – másikuk 
még oly messziről érkezett is Európába 
és hazánkba. Össze kell fognunk, hogy 
ne packázhassanak velünk ezek a tulaj-
donosok arra hivatkozva, hogy másfajta 
foglalkoztatási kultúrából érkeztek, s nem 
ismerik hazánk szokásait, törvényeit. És 
össze kell fognunk azért is, hogy lássák, 
erősek vagyunk, s nem engedünk a joga-
inkból. Egységbe kell tömörülnünk akkor 
is, ha kirúgással fenyegeti néhány mun-
kaadó a „szervezett” dolgozókat, mert ha 
gyengék vagyunk, nem csak fenyegetnek, 
hanem be is váltják azt. Szerveződnünk 
kell, mert a tagság a legnagyobb erő. 

Nem elég azonban csupán vakon egy-
másba kapaszkodnunk, tanulni is kell, 
ha másként nem, hát egymástól. A tudás 
ugyanis olyan fegyver, amely ellen esélyte-
len az erőszak. A VDSZ ezért úgy döntött, 
hogy nem csak kiáll a tagjai érdekeiért, 
hanem a tudást is tálcán nyújtja nekik. 

Az ismeretek tágítására azonban nem 
csak „háborús” időkben, hanem béké-
ben is szükség van. Kultúrált országban 
ugyanis egyetlen érdekképviselő sem en-
gedheti meg magának a tájékozatlansá-
got, mert gyorsan hitelét veszti a tagság 
előtt. A hitelvesztésnél is súlyosabb hiba 
azonban, ha tudatlanságunk, tájékozat-
lanságunk miatt nem vagyunk képesek 
segíteni azokon, akik bíznak bennünk. 
Ezt a luxust egyetlen tisztségviselő sem 
engedheti meg magának, mert a közös-
ség kilöki magából. Tanulni soha nem 
késő, csupán szándék kérdése, a körül-
ményeket ugyanis mi mindenki számára 
megteremtjük.

Székely Tamás, elnök
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Ülésterem

Elnökségi ülés

Az eddigi legrészletesebb költségvetés

Az elnökség az év első „rendes” ülé-
sén – Bakonybélen, a korábbi csapatépítő 
tréningen is tanácskoztak néhány témá-
ról – elfogadta a testület az elnök, Székely 
Tamás beszámolóját az elmúlt időszakban 
történt eseményekről, majd meghallgatták 
és megvitatták a szervezet költségvetését. A 
pénzügyi beszámolót az elnökség tagjai elis-
meréssel fogadták. Nem azért, mintha elé-
gedettek lettek volna az anyagi helyzettel – 
hiszen a VDSZ-nek is igen szűkös a büdzséje 
–, hanem azért, mert ahogy fogalmaztak, az 
eddigi legrészletesebb, legkorrektebb beszá-
molót hallhatták. 

Legalább ennyire kendőzetlenül beszélt 
a szervezet tulajdonában lévő ingatlanok 
állapotáról Kiss Béla, alelnök is. A székház-
ban számos költséges javítani való van, ezek 
közül legsürgősebb a nyílászárók cseréje, a 
vizes blokkok felújítása, a lift korszerűsítése, 
tető javítása és festés. Megkezdődtek a tár-
gyalások a negyedik emeleten, részben a ta-
nácsterem helyiségeiben és a galérián – is – 
működő büfé és étterem tulajdonosával, hogy 
új helyet találjanak a szolgáltatás számára. 
A tanácstermet pedig piacképes állapotba 
hozná a VDSZ és különféle rendezvények 
céljára bérbeadná. Az irodák elrendezésén 

is változtat a vezetőség; a lehetőségekhez ké-
pest egy szintre költöztetnek minden VDSZ-
helyiséget, hogy a többit bérbeadhassák. A 
munka egy része elkezdődött, a lift korsze-
rűsítésére és a nyílászárók cseréjére pályá-
zat útján választanak kivitelezőt. Kiss Béla 
részletesen ismertette az üdülők állapotát 
is és a szükséges változtatásokról is beszá-
molt az elnökségnek. A szükséges beruhá-
zások befejezése érdekében meg kell emelni 
az üdülési díjakat – jelentette be az elnök –, 
erre kidolgoztak 5 és 7 százalékos változatot 
is. Az elnökség a kisebb mértékű drágítás 
mellett voksolt (erről, valamint az üdülőkkel 
kapcsolatos módosításokról lapunk 7. olda-
lán olvashatnak bővebbet).

Idén ősszel is – és a lehetőségekhez képest 
minden évben – lesz egészségügyi sportnap, 
ám a helyszínről és a végleges időpontról 
még nem döntöttek, a szervezők a tagszerve-
zetek javaslatát várják.

Az elnökség a legfontosabb feladatok 
egyikének tartja a tanulást, amely nélkül 
nem lehet a változásokkal lépést tartani – 
hangzott el az ülésen is az, ami már jó ideje 
állandóan visszatérő téma a VDSZ ülésein. 
A szervezet összeállította az éves oktatási 
tervet, amelyben a távoktatásnak is fontos 

szerepet szánnak. Ismert probléma ugyan-
is, hogy munkájuk miatt még a tisztségvi-
selők sem tudnak minden tájékoztatón és 
továbbképzésen megjelenni, ezért egyre in-
kább felértékelődik az Internetes módszer, 
a távolból is elvégezhető tanfolyamok, kur-
zusok, tájékoztatók lehetősége. A feltételek 
megteremtésén jó ideje munkálkodik már 
a VDSZ, s a távoktatás éves programját is 
összeállították. Az ezzel kapcsolatos beszá-
molót elfogadta az elnökség.

Az ülésen – mint jó ideje csaknem mindig 
– szóba került a kommunikáció fontossága, 
többek között az újság, a Vegyipari Dolgozó 
iránti érdeklődés. A többség legalább magá-
hoz veszi – talán el is olvassa – a lapot, de 
vannak, akiknek az asztalán hónapokig gyű-
lik, csaknem félméteres toronyban állnak a 
lapszámok. Senkinek nem kötelező olvasnia 
a VD-t, de akit nem érdekel, az ne is rendel-
jen belőle – hangzott el a név nélküli kritika. 
Az elnökség ezért úgy határozott, hogy a ve-
zetőség mérje fel az igényeket, s csak annyit 
gyártasson az újságból, amennyire valóban 
szükség van.    

Az Elnökség döntött arról is, hogy a 
VDSZ-t az Autonóm konföderációban Szé-
kely Tamás elnök, az MSZOSZ konföderá-
cióban Kiss Béla alelnök képviseli. Ehhez 
kapcsolódóan az Elnökség megerősítette a 
Kongresszusi határozatban és a Program-
ban szereplő elvárásokat a versenyszféra ér-
dekeinek képviseletére vonatkozóan.

BoRSiK JáNoS 
együttműködést ajánlott

Az elnökségi ülés ven-
dége volt Borsik János. Az 
Autonóm Szakszervezetek 
Szövetsége elnökét Székely 
Tamás elnök hívta meg a 
tanácskozásra, hogy tájé-
koztassa az elnökség tagjait 
a konföderációs munkáról, 
az országos eredményekről, 

az Országos Érdekegyeztető Tanácsban 
(OÉT) zajló munkáról és eredményekről. 
De nem csak tájékoztatni, hanem tájéko-
zódni is akart, mert – mint mondta –, 
közelről is meg szeretné ismerni a vegy-
iparban dolgozók gondjait, speciális prob-
lémáit. Az elnök az eddiginél szorosabb 
együttműködést ajánlott a VDSZ elnöksé-
gi tagjainak. Néhány kolléga jelezte, már 
élt is a lehetőséggel, s e-mailben felvették a 
kapcsolatot az autonómok elnökével, hogy 
közvetlenül eljuttathassák hozzá kérésü-
ket, javaslatukat. Abban azonban mind 
megegyeztek, hogy a VDSZ vezetőségét a 
jövőben sem kerülik meg, s a problémá-
kat, javaslatokat elsősorban az elnöknek, 
alelnöknek, s az elnökség tagjainak jelzik. 

KöSZöNJÜK!

„Az eddigi legrészletesebb és legkorrektebb” költségvetést, az in-
gatlanok felújítását, a képzés fontosságát és az éves sporttervet is 
elfogadták az elnökség tagjai a január végén tartott ülésen. 

A költség- és a veszteségcsökkentés ér-
dekében bezárja, s a szükséges állagmeg-
óvás mellett megpróbálja értékesíteni Mis-
kolc-tapolcai üdülőjét a VDSZ – határozott 
legutóbbi ülésén az elnökség. Felújítás, né-
mi korszerűsítés azonban a többi üdülőre 
is ráfér, ám a szervezet a szűkös költség-
vetése miatt nem tud mindent egyszerre, s 
főleg a sajátpénzéből megcsináltatni. Úgy 
határoztak ezért, hogy a balatonvilágosi 
ingatlan korszerűsítéséhez befektetőket, 
pénzügyi partnereket is bevonnának. 

A balatonföldvári épületben egyéb 
munkák mellett a kazánt kell sürgősen 
kicserélni. A működési költségek csökken-
tése érdekében bérbe adnák az ingatlant, 
ennek előkészületeire az elnökség felhatal-

mazta a vezetőséget. Addig is – úgy dön-
töttek –, a gondnokságot a balatonszeme-
sivel közösen látnák el. 

Ki kell cserélni a kazánt Balatonszeme-
sen is, ám itt ezen kívül a fürdőszobákat 
is fel kell újítani, s némi bútorcserére is 
szükség lesz. A tervek szerint kirámolják, 
kitakarítják az alagsort, amely így számos 
szabadidős tevékenységre is alkalmas lesz. 
Ez az üdülő marad továbbra is az oktatás, 
továbbképzés és konferenciák fellegvára, 
feltéve, ha piacképes állapotokat tudnak 
teremteni az épületben.

Az üdülési díjakat idén 5 százalékkal 
emeli az elnökség, elsősorban azért, 
hogy a megkezdett beruházásokat be 
tudják fejezni.

Csökkenhet az üdülői ráfizetés

Felújítás, bezárás, bérbeadás
Veszteségesen üzemelnek a VDSZ üdülői, de nem elsősorban 
ezért emelik 5 százalékkal a díjakat, hanem azért, hogy a meg-
kezdett beruházásokat be lehessen fejezni – erről a január vé-
gén tartott elnökségi ülésen döntött a testület. Felújítás, némi 
korszerűsítés minden üdülőre ráfér, ám a szervezet a szűkös 
költségvetése miatt nem tud mindent önállóan megoldani, külső 
befektetőre is számít.

Új üdülési árak

Üdülési szezon
2010.

06. 19–08. 27.

Szállás reggelivel fő/nap étkezés

VDSZ- tag
VDSZ körébe 
tartozó vállalat  
munkavállalója

ebéd Vacsora

felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek

Balatonföldvár
Balatonszemes 3 700 Ft 2 400 Ft 5 850 Ft 3 850 Ft 1 500 Ft 1 000 Ft 1 200 Ft 800 Ft

Idegenforgalmi adó: balatonföldvár: 400 Ft; balatonszemes: 390 Ft; balatonvilágos: 300 Ft
3 év alatti gyerekek után szállásdíjat nem számolunk fel.

A fenti árak az áFá-t tartalmazzák, az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
egyéb szervezetek rendezvényeinek térítési díja (csak elő- és utószezonban):

Szállás: 4 000 Ft + 18% áFA; étkezés: 4 300 Ft + 25% áFA
Felvilágosítást ad: baloghné Pataki Irén 06-1-4612-441, 06-20-413-7975; irenkeb@vdsz.hu

Üdülési szezon
2010.

06. 19–08. 27.

Szállásdíj fő/éj étkezés

VDSZ- tag
VDSZ körébe 
tartozó vállalat  
munkavállalója reggeli

ebéd Vacsora

felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek

Balatonvilágos 2 550 Ft 2 200 Ft 3 800 Ft 2 950 Ft 990 Ft 1 520 Ft 990 Ft 1 140 Ft 750 Ft

Elbúcsúztatta a VDSZ a távozó kollé-
gákat:  Kiss Tivadarné, Erzsikét; Kiss 
Tiborné, Anikót; Kiss Istvánt és Tóth 
Mihályt. A hölgyek munkáját virággal 
köszönte meg az elnökség. Mindket-
ten nyugdíjba vonultak. Jó egészséget, 
jó pihenést és nyugodt, harmonikus 
nyugdíjas éveket kívánunk!



6 7

Napirenden

oéT: viselkedési kódex sztrájk idejére

Terítéken a hétvégi hazautazás 
költségtérítése

A hétvégi hazautazási költségtérítésről 
folyt a vita az Országos Érdekegyeztető Ta-
nács (OÉT) idei első ülésén. A munkavállalók 
havi 40 ezer forintot szeretnének, a munka-
adók viszont csak 25 ezret, a dolgozók hétvé-
gi hazautazásához.

A munkába járással kapcsolatos hétközi 
utazási költségtérítéséről készülő kormány-
rendeletről nem alakult ki vita, mivel mind 
a szakszervezeti, mind a munkáltatói oldal 

elfogadhatónak tartja a költségek arányában 
a 86 százalékos térítési mértéket. 

Ugyanakkor az európai uniós munkavál-
lalás szükségessé tette a hétvégi hazautazás 
újraszabályozását. A kormányrendelet terve-
zete ezt a költségek 86 százalékában, illetve 
maximum havi 40 ezer forintban rögzítette, 
amivel a szakszervezetek egyetértettek, a 
munkáltatói oldal viszont csak havi 25 ezer 
forintot tart elfogadhatónak. 

Vita alakult ki arról is, hogy a hazautazás-
hoz térítendő összeg évenkénti értékállandósá-
gának megállapítása hogyan történjen. A szak-
szervezetek, a 40 ezer forintos költségtérítés 
mellett az éves inflációhoz kívánják kötni az 
összeget, míg a munkaadók a bruttó hazai ter-
mék (GDP) pozitív növekedésének mértékéhez. 

A munkaadói oldal újraszabályozná a 
sztrájk idejére szóló még elégséges szolgálta-
tások biztosításának kötelezettségét, annak 

A sztrájktörvény módosításáról, egy esetleges magatartási kódex fel-
állítása és a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 
szóló előterjesztés is téma volt az Országos Érdekegyeztető Tanács 
(OÉT) idei első plenáris ülésén, januárban. A szakszervezetek havi 
40, a munkaadók pedig 25 ezer forintot tartanának elfogadhatónak a 
dolgozók hétvégi hazautazásának hozzájárulásaként.

feltételrendszerét, körét és mértékét. Azt 
szeretnék, hogy a módosítás konkrét for-
mában rögzítse a munkabeszüntetés kezde-
tének és végének bejelentési, illetve betartási 
kötelezettségét, beleértve azt az esetet is, ha 
a sztrájk határozatlan időre szól. Tisztázni 
kell a szolidaritási sztrájk megkezdésének 
és gyakorlásának körülményeit, és a módo-
sításban rögzíteni kell a sztrájkjoggal való 
visszaélés alapeseteit. 

A munkaadói oldal a sztrájktörvény mó-
dosítását, esetleg magatartási kódex megal-
kotását kezdeményezte, különös tekintettel 
az ülés előtti napokban tartott BKV-sztrájk 
tapasztalataira. A résztvevők közül ugyanis 
többen úgy vélték, a fővárosi közlekedési cég-
nél kijátszották a sztrájktörvényt, a törvény 
védtelen, s így nem képes óvni a biztonságot, 
védeni a köznyugalmat. Vannak, akik vissza-
élnek e törvény demokratikus, megengedő 
szellemével – jelentette ki a VOSZ főtitkára.

A munkaadói oldal újraszabályozná a még 
elégséges szolgáltatások biztosításának köte-
lezettségét, annak feltételrendszerét, körét 
és mértékét. Azt szeretnék, hogy a módosí-
tás konkrét formában rögzítse a munkabe-
szüntetés kezdetének és végének bejelentési 
és betartási kötelezettségét, beleértve azt az 
esetet is, ha a sztrájk határozatlan időre szól. 
Tisztázni kell a szolidaritási sztrájk megkez-
désének és gyakorlásának körülményeit, és a 
módosításban rögzíteni kell a sztrájkjoggal 
való visszaélés alapeseteit.

A magyar sztrájktörvény közepesen sza-
bályozó – jelentette ki Borsik János, az Auto-
nóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke, 
aki egyben óvta az OÉT tagjait attól, hogy 
minősítsék a BKV-sztrájkot. „Az OÉT-nek 
komoly társadalmi felelőssége van, meg kell 
vizsgálnia az elmúlt húsz év, illetve az elmúlt 
hetek tapasztalatait” - fogalmazott, és figyel-
meztetett arra is, hogy sem a munkaválla-
lóknak, sem a munkáltatóknak nem szabad 
összekeverniük a sztrájk során megfogalma-
zott követelést az elégséges szolgáltatás kiala-
kításával.

Pataky Péter, a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetségének elnöke szerint is az 
OÉT keretein belül kell tárgyalni a sztrájk új-
raszabályozásáról.

A kormány, tiszteletben tartva a mun-
kavállalók sztrájkhoz való jogát, javasolja, 
hogy egy hónapon belül az OÉT plenáris 
ülése elé kerüljön a módosítási javaslat – 
mondta Csizmár Gábor, a Miniszterelnöki 
Hivatal államtitkára.

A 2009. évi 13. havi fizetések átlagosan 
16 százalékkal voltak magasabbak, de 11 
százalékkal kevesebben kapták, mint egy 
évvel korábban. Az év végi jutalmak átla-
gos országos összege 187 500 forint volt, 
ez 15 százalékkal magasabb az előző évi 
adathoz képest. Ugyanakkor 4 százalékkal 
csökkent azok száma, akik ebben a juta-
lomban részesültek. 

A középvezetők csoportjában a 13. havi 
bér átlagos nagysága elérte a 306 700 forin-
tot, ez 13 százalékos növekedés. Ugyanak-
kor a kategóriába tartozók negyede része-
sült ebben a juttatásban, ami 8 százalékkal 
kevesebb, mint korábban. A középvezetők 
fele kapott év végi jutalmat, melyek össze-
ge szintén 13 százalékkal nőtt, így átlag 
291 000 forint volt és 2 százalékkal csökkent 
arányuk az egy évvel korábbihoz képest. 
A felsővezetők által felvett 13. havi fizetés 
átlagos összege 469 500 forint volt, ami 17 
százalékos növekedést jelent az előző év de-
cemberéhez képest, de tizedével kevesebben 
kapták. Az év végi jutalmak átlagos összege 
a topmenedzserek körében 637 100 forint 
volt, ötödével magasabb, mint 2008-ban. 

A belföldi magántulajdonban lévő cégek-
nél 27 százalékkal nőtt az év végi jutalom 
átlagos összege (167 ezer forintra), a külföl-
di tulajdonú cégeknél pedig 18 százalékkal 
(átlag 218 ezer forintra). Az állami cégek 
alkalmazottainak év végi jutalma alig csök-
kent az előző évihez képest (169 ezer forint), 
viszont negyedével kevesebben kapták. 

A felmérő cég szerint a régiókat tekint-
ve a Fejér megyében dolgozók 13. havi bé-
re növekedett a legnagyobb, 24 százalékos 
mértékben. Budapesten a növekedés 15 
százalékos volt, viszont tizedével kevesebb 
munkavállaló részesült benne, mint egy 
évvel korábban. A fővárosban volt a legma-
gasabb a 13. havi bér nagysága, átlagosan 
224 ezer forint. 

Az anonim és önkéntes országos felmé-
rés eredményei szerint az elmúlt év utol-
só negyedében 42 százalékkal kevesebben 
jutottak ingyen folyadékhoz a munkahe-
lyükön és harmadával kevesebb munka-
vállalónak térítették meg a munkába járás 

költségeit. Hasonló mértékben csökkent az 
alkalmazottak képzésére fordított támoga-
tás is a munkaadók részéről. 

A fővárosi munkavállalók jobban jár-
tak, mint az ország többi részén dolgozó 
kollégáik. A budapesti cégeknél voltak 
tavaly ugyanis a legkisebb mértékű jutta-
tás-megvonások. 

Somogy megyében 76 százalékkal, Pest 
megyében pedig 67 százalékkal kevesebben 
vehettek részt céges rendezvényeken, mint 
egy évvel korábban. Győr-Moson-Sopron 
megyében 60 százalék volt a csökkenés, 
Békés megyében pedig 58 százalék. 

Több, mint felével csökkent azok aránya, 
akik ingyenes italellátáshoz jutottak Békés, 
valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben. A jogszabályon felüli szabadság leg-
jobban Borsod-Abaúj Zemplén megyében 
csökkent, 61 százalékkal. Ugyanez a jutta-
tás Jász-Nagykun-Szolnok megyében 59 
százalékkal, Pest megyében 57 százalékkal, 
Heves megyében 52 százalékkal csökkent

(Privátbankár.hu, 2010. február 01.)

Kevesek kiváltsága: nőtt a 13. havi fizetés 

A fővárosiak jobban jártak
A Merces.hu legújabb, 2009. utolsó negyedévére vonatkozó kuta-
tása szerint a munkavállalók az év utolsó három hónapjában keve-
sebb béren felüli juttatást kaptak az egy évvel korábbi adatokhoz 
képest. bár a 13. havi fizetések és év végi jutalmak átlagos összege 
egyaránt nőtt, ugyancsak kevesebben részesültek benne, mint 2008 
decemberében - derül ki a felmérést készítő cég közleményéből. 

A leggyakoribb juttatások  
Magyarországon 2009-ben

Juttatás fajtája Juttatás  
mértéke (%)

Munkába járási költségek  
megtérítése 28 

Mobiltelefon magáncélokra 18 
Alkalmazottak képzése 15 

Ingyenes italellátás  
a munkahelyen 15 

Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás 14
Foglalkozás-egészségügyi ellátás 13 
Flexibilis munkaidő 11 

Meghatározott kereten felüli  
étkezési hozzájárulás 11

Notebook magáncélokra 8

Szolgálati – személygépkocsi  
magáncélokra 7

Élet- és balesetbiztosítási  
hozzájárulás 5

Sport- és kulturális juttatás 4
Hétvégi cégrendezvények, akciók 3
Mértéken felüli szabadság 2
(Forrás: Mercedes.hu)
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Gazdaság

IV.  Önkéntes pénztárakról szóló törvény változásai
 A nyugdíjkorhatár elérése előtt a tag tízéves várakozási idejének 

leteltét követően felvett megtakarítás adóköteles részét 27 százalék 
egészségügyi hozzájárulás is terheli, amelyet a tagnak kell megfizetni 
(2009-ben ez 11 százalék volt).

V.  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 
változásai

TáPPéNZ

–  Megszűnt biztosítás 1.2.3. napján keresőképtelenné válás esetén 
táppénz 30 napra jár.

–  2009. július 31-e utáni keresőképtelenség esetén a táppénz két 
évi folyamatos biztosítási idő esetében a figyelembe vehető jöve-
delem naptári napi átlagának 60 százaléka. Két événél rövidebb 
biztosítási idő esetén 50 százaléka. Fekvőbeteg gyógyintézeti ke-
zelés esetén 50százalék.

TERHESSéGi-GYERMEKáGYi SEGéLY (TES)

Két szabály él: 
–  2010. április 30-ig szültek a régi szabályok mellett jogosultak 

TES-re;
–  2010. május 1-jétől annak jár ez az ellátás, aki a szülést megelőző 

két éven belül 365 naptári napon biztosított volt.
A TES összege változatlanul az irányadó időszakban elért napi 

átlagkereset 70 százaléka.

GYERMEKGoNDoZáSi DÍJ (GYED)

Az alapvető jogosultsági szabályai azonosak a TES-ével. GYED-re 
jogosult az is, aki álláskeresési járadékban, segélyben, vállalkozói, mun-
kanélküli járadékban, álláskeresést ösztönző juttatásban részesül.

A GYED legkorábban a TES lejártát követően, a szülést megelőző 
2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő 
időtartamra, de legfeljebb a gyerek 2. életévének betöltéséig jár. A 
GYED összege a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb 
havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

VI.  A családok támogatásáról szóló törvény változásai
–  Anyasági támogatás változatlanul  64 125 forint 
ikergyerekek esetén gyerekenként  85 500 forint
 – Gyermekgondozási segélyváltozás:
A gyerek 2. életévének betöltéséig jár, az összeg változatlan:  

 28 500 forint 
ikergyerekek esetén, függetlenül a gyerekek számától  

 57 000 forint
–  Gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset  

70 százaléka, legfeljebb havi 102 900 forint 
–  Gyermeknevelési támogatás változott. A támogatás a legfia-

talabb gyermek 2. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig 
jár, összege: 28 500 forint 

– A családi pótlék szabályai változtak, összegei változatla-
nok

A középiskolában tanulmányokat folytató tanuló után családi pót-
lék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amely évben a huszadik 
életévét betölti.

a.) egy gyermekes család esetén  12 200 forint
b.) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén  13 700 forint
c.) két gyermekes család esetén gyermekenként  13 300 forint
d.) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként  

  14 800 forint
e.) három vagy több gyermekes család esetén gyermekenként  

  16 000 forint
f.)  három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyerme-

kenként   17 000 forint
g.) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos  
h.)   gyermek (személy) esetén   23 300 forint
     egyedülálló esetén  25 900 forint
i.)  az egyes szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, 

hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén  
 14 800 forint

i)  18 évesnél idősebb, tartósan beteg, akinek 18. évének betöltése-
előtt is magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak 
  20 300 forint

A társadalombiztosítási és egyes szoc iális jogszabályok  legfőbb változásai
I.  A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló 
törvény változásai
1.) A munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási járulék 

mértéke 27 százalék. A munkavállaló által fizetendő járulékok együt-
tes mértéke 17 százalék

2.) A biztosítással nem rendelkezők havi 4 950 forint egész-
ségügyi szolgáltatási járulékot kötelesek fizetni. 

II.  Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 
változásai

1.) Az öregségi nyugdíjkorhatár változott

ELŐREHoZoTT 
öREGSéGi NYUGDÍJ

Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a férfi, aki 1949 és 
1950-ben született, aki 60. életévét betöltötte, illetve az a nő, aki 1952-
ben vagy 1953-ban született, aki 59. életévét betöltötte, és legalább 40 
év szolgálati időt szerzett, valamint biztosítással járó jogviszonyban 
nem áll.

2.) A nyugdíj összegének kiszámítása:
A keresetek valorizációja 

3.) Nyugdíjminimumok
–  Öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlan:  

 28 500 forint
– Rokkantsági nyugdíj havi minimum összege változatlan
  rokkantsági foka szerint III. 28 500 forint 
 II. 29 800 forint
 I. 30 850 forint

– Baleseti rokkantsági nyugdíjminimum változatlan
  rokkantsági foka szerint: III. 28 600 forint
 II. 30 000 forint 
 I. 31 000 forint
– Árvaellátás minimum összege változatlan: 24 250 forint 
– Saját jogú öregségi nyugdíj és özvegyi nyugdíj 
   együttfolyósítási határa  69 730 forint

4.) Nyugdíjemelések
A bruttó hazai termék (GDP) növekedési üteme, a fogyasztói ár-

index, és a nettó átlagkereset alapján történik az emelés mértékének 
kiszámítása. 2010. januárban ez a mérték 4,1 százalék

5.) Korrekciós nyugdíjemelés
A 2009-esedékes, de elhalasztott emelés 2010. január 1-jétől való-

sul meg. E szerint az 1988. január 1-. és 1990. december 31. között 
megállapított saját jogú nyugdíjat 2%-kal, az 1992. január 1. és 1995. 
december 31., valamint az 1997. január 1. és 1998. december 31. kö-
zött megállapított nyugdíjakat 4%-kal emelik.

6.) Nyugdíjprémium
A megszűnt 13. havi nyugdíj helyébe lép. A kormány, ha az év közben 

(legkésőbb szeptemberben) úgy értékeli, hogy a bruttó hazai termék 
változatlan áron számított növekedése év végére eléri a 3,5 százalékot, 
a költségvetési hiány pedig nem lesz nagyobb a költségvetési törvény-
ben elfogadottaknál a novemberi esetleges nyugdíjemelést ki kell egé-
szítenie. A nyugdíjprémiumot a nyugdíjfolyósító hivatalból a novemberi 
nyugellátással együtt folyósítja. Erről határozatot nem kell hoznia.

7.) Nyugdíj szüneteltetése
Aki előrehozott, korengedményes, korkedvezményes, bányász-, 

művész-, öregségi nyugdíjban részesül, és nyugdíja mellett szer-
zett nyugdíjjárulék-köteles jövedelme meghaladja a minimálbér 
18-szorosát (2010-ben ez 1 millió 323 ezer forint), nyugdíját szü-
neteltetni kell.

A kormány felhatalmazást kapott, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal által közzétett adatok alapján minden év márciusában

–  a nyugdíj megállapítására és folyósítására vonatkozó részletes 
szabályokat,

–  a nyugdíjprémium megállapítására és a végrehajtására részletes 
szabályokat, illetve szorzószámokat rendeletben határozza meg.

III.  Magánnyugdíjról és magánynyugdíj pénztárakról szóló 
törvény változásai

–  Legnagyobb változás, hogy a magánnyugdíj pénztárak 2012 
végén végelszámolással megszűnnek, vagy beolvadnak egy ma-
gánnyugdíj biztosítóba.

–  Ha a pénztártag 2009. december 31. után öt éven belül másod-
szor vált pénztárat, a magánnyugdíj igénybevételekor számára 
nem lesz érvényesíthető a hozamgarancia.

–  Ha 2009. július 8. után két éven belül másodszor lép át másik 
pénztárba, az átlépés költségeit (legfeljebb 5 ezer forintot) meg 
kell fizetnie.

–  2010. január 1-jétől, ha a tagsági jogviszony időtartama a nyugdí-
jazáskor nem éri el a 180 hónapot, csak egyösszegű szolgáltatás 
állapítható meg.

–  A Pénztárak Garancia Alapja a hozamgarantált tőke mértékéig 
kiegészíti a tag egyéni számlájának egyenlegét, amennyiben az a 
nyugdíjszolgáltatás megállapításakor nem éri el a hozamgaran-
tált tőke összegét.

–  2010. február 28-ig a pénztár értesíti a tagot a számlájának ala-
kulásáról.

–  Változtak a portfolióba sorolás szabályai a nyugdíjkorhatár eme-
lése miatt.

Születési idő öregségi nyugdíjkor- öregségi nyugdíjra jogosultság 

1952. január 1-je előtt 62 év 2014. január 1-je előtt

1952. január 1.–július 1.között 62 év és 183 nap 2014.július 3.–december 31. között

1952. július 2.-december 31. között 62 év és 183 nap 2015.január 1.-július 2. között

1953. január 1.-december 31. között 63 év 2016.január 1.-december 31. között

1954. január 1.-július 1. között 63 év és 183 nap 2017.július 3.-december 31. között

1954. július 2.-december 31. között 63 év és 183 nap 2018.január l.-július 2. között

1955. január 1.-december 31. között 64 év 2019.január 1.-december 31. között

1956. január 1.-július 1. között 64 év és 183 nap 2020.július 2.-december 31. között

1956. július 2.-december 31. között 64 év és 183 nap 2021.január 1.-július 2. között

1956. december 31-e után 65 év 2021.december 31-e után

2009. évi megállapítás esetén 2010. évi megállapítás esetén

1988. 17 301

2010. márciusban határozza meg 
a kormány.

2010. január 1-jétől nyugdíjelőleget 
állapítanak meg, 

majd a szorzószámok ismeretében 
véglegesítik a nyugdíj összegét.

1989. 14 800

1990. 12 171

1991. 9 698

1992. 7 995

1993. 6 793

1994. 5 336

1995. 4 739

1996. 4 036

1997. 3 253

1998. 2 747

1999. 2 438

2000. 2 188

2001. 1 883

2002. 1 574

2003. 1 377

2004. 1 303

2005. 1 184

2006. 1 100

2007. 1 068

A bértárgyalásokhoz nyújt segítséget a VDSZ 
adóügyi hírlevelének legutóbbi száma. Ezúttal az 
utazási bérletekkel kapcsolatos kérdéskört vizs-
gálták Ruszin Zsolt könyvvizsgáló segítségével.

– Megindulhat a hajsza az adómentes 
utazási bérletekért

– Egyetlen kiskaput hagytak a jogszabályok a 
2010-tõl megadóztatott cafeteria elemekre: helyi 
utazási bérletet 2009-ben kell(ett) megvenni és 
odaadni a dolgozónak, és az akkor is adómentes 
lesz, ha a juttatás egyébként a már adózós idő-
szakra nyúlik át. Ilyenkor merül fel, hogy vajon 
miért nem lehet rögtön 5 éves bérletet rendelni?

Ismeretes, hogy januártól már csak a szá-
mítógép- és internethasználat marad adómen-
tes, a béren kívüli juttatási formák egy része 

pedig kedvezményes, 25 százalékosan adózik 
majd – összeghatárhoz kötötten. Ilyen juttatás 
lesz az utazási bérlet is, vagyis a dolgozók szá-
mára átadott BKV, VOLÁN, stb. helyi közleke-
dési szolgáltatást nyújtó cégek éves bérletei. 

– Hogyan fordulhat elõ, hogy a 2010-es 
bérlet a 2010-es szabályok szerint még-
sem esik a 25 százalékos adó alá? 

– A cafeteriás jövedelem megszerzésének 
időpontja a szolgáltatás igénybevételére való jo-
gosultság megszerzésének napja, és a juttatást 
terhelő adókötelezettséget az ezen időpontban 
hatályos szabályok alapján kell meghatározni és 
teljesíteni. Ennek megfelelően például, ha a mun-
káltató 2009 decemberében BKV bérletet adott a 
dolgozóinak, hogy azt 2010-ben használják fel, 

a régi – tavalyi – szabályok (adómentesség, ér-
tékhatárok) érvényesek rá. Mindennek feltétele 
azonban, hogy a szelvényeket már tavaly kiosz-
tották és a beszerzést 2009.12.31 előtti számlával 
– és fizetési teljesítéssel – tudja igazolni. 

– Magyarul: a helyi bérlet furcsa cafete-
ria-elem, mert előre át lehetett nyújtani.

– Ez egy kiskapu. A közlekedési vállalatok 
nagy örömére lehet „kiözönleni” rajta.  Fontos 
látni különbségként, hogy a helyközi közleke-
désre vonatkozó költségtérítés nem juttatás. Ez 
azt jelenti, hogy például Szentendréről egy fő-
városi munkahelyére bejáró munkavállalónak 
a helyközi utazás megtérítése nem adható, s 
csak a munkáltatón múlik, hanem az a dol-
gozónak jár! 
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Paragrafus

Jogi tanácsok

ismét költségkedvezmény
a pereskedő munkavállalóknak

Szakszervezeti körökben két évvel ezelőtt 
nagy felháborodást keltett a költségmentes-
ség megszüntetése a munkaügyi perekben, 
amelyek 2008 február 6-tól költségfeljegyzési 
ügyekké alakultak. Ennek értelmében az il-
letéket, az esetleges költségeket továbbra sem 
kellett leróniuk a feleknek, a per bejezésekor 
azonban a költségek viseléséről a pernyer-
tesség vagy éppen pervesztesség arányában 
rendelkezni kellett a bíróságoknak.

Ezen a helyzeten változtatott az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter rendelete, amely 
a munkavállalói költségkedvezmény megálla-
pításáról és érvényesítésének szabályairól szól, 
melynek előírásait január 1-től alkalmazhat-
juk. Ennek alapján a munkaügyi perben fél-
ként résztvevő munkavállaló költségkedvez-
ményre jogosult abban az esetben, ha a per 
által érintett munkaviszonyból szár-
mazó bruttó havi átlagkeresete 
a keresetlevél benyújtásakor 
nem haladja meg a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 
által közzétett, a megelőző 
második év nemzetgazda-
sági bruttó havi átlagke-
resetének kétszeresét. Ez 
2008-ban 198 900 forint volt, 
amelynek kétszerese 397 800. 
A munkaviszonyból szár-
mazó átlagkeresetet, a 
munkavállalói költség-
kedvezmény megálla-
pításához szükséges 
adatokat a keresetle-
vélben fel kell tüntetni, 
és ahhoz csatolni kell az 
adatok igazolására alkal-
mas iratokat. 

Ha a munkavállaló a per-
ben vitatja átlagkeresetének a 

munkáltató által igazolt mértékét, a bíróság 
a munkavállalói költségkedvezményre való 
jogosultságról a per végén, az ügydöntő ha-
tározatában rendelkezik. Ha a bíróság az 
eljárás folyamán állapítja meg, hogy a mun-
kavállalói költségkedvezmény feltételei nem 
álltak fenn, akkor a munkavállalói költség-
kedvezményt megvonja.

Döntött az Alkotmánybíróság 
a családi pótlék kérdésében

Az Alkotmánybíróság 2009 decemberé-
ben hozta meg azt a határozatát, melyben 
megállapítja, hogy a személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény családi pótlékot érintő öt 
rendelkezése alkotmányellenes. A megsem-
misített előírások hatálybalépésük, vagyis 
2009. szeptember elsejére visszamenőlegesen 
vesztik hatályukat.

Több indítványozó kezdeményezte azon 
szabályok alkotmányellenességének utóla-
gos vizsgálatát, amelyek a családi pótlék 
adómentességét megszüntették és a családi 
pótlékot adóterhet nem viselő járandóság-
gá nyilvánították. Az indítványok szerint a 
törvénymódosítások azzal a következmény-
nyel jártak volna, hogy a sávhatárt átlépő 
szülőktől a családi pótlék jelentős részét visz-
szaveszik jövedelemadó formájában, éspedig 

minél több gyermekről gondos-
kodnak a keresők, annál 
többet vonnak vissza. A 
rendelkezés még a létmi-
nimum szintje körül élő 
családok keresőjével sem 
tett volna kivételt. Ez, az 

indítványozók szerint arányta-
lan, a közteherviselő képesség-

től teljességgel elrugasz-
kodott szabályozás a 

gyermekes, különösen 
a többgyermekes 
adózókkal szembeni 
hátrányos megkü-
lönböztetést jelente-
ne. Érveltek azzal 

is, hogy a módosítás 
az együttélő házastár-

sakra és az együttélő élet-
társakra hátrányosabb 

szabályozást tartalma-
zott, mint az egyedül-

állókra, ezért az házasság- és családellenes. 
Aggályosnak tartották, hogy az intézkedést 
év közben vezették be, így azon keresők 
eseté ben, akik éppen akkor veszítették el 
eddigi magas keresetüket, a már nem létező 
jövedelmükből az ez évi adóbevalláskor lesz-
nek kötelesek többletadót befizetni. Ezen in-
dítványokat az Alkotmánybíróság megalapo-
zottnak találta, azonban voltak olyan jellegű 
felvetések is melyeket elutasított a testület.

Sokan úgy vélték ugyanis, hogy sérülnek 
az adatvédelmi követelmények is, azzal, hogy 
a foglalkoztatónak tudomást kell szereznie 
a magánszemély magánéletének legérzé-
kenyebb változásairól, például arról is, ha 
otthagyja a férje, majd mégis visszaköltö-
zik, illetve ha egy adóéven belül többször is 
élettársat vált. Több indítványozó azt is kifo-
gásolta, hogy a gyermekek minimális tartá-
sához szükséges termékek, szolgáltatások ha-
zánkban a normál áfa kulcs alá tartoznak, 
jóllehet több államban a gyermekruházatra, 
a gyermekcipőre kedvezményes áfa kulcs vo-
natkozik. Ebben a jogi környezetben az áfa 
kulcs felemelése 20-ról 25, illetve a 18 szá-
zalékos kedvezményes kulcs alá tartozó ter-
mékek és szolgáltatások körének meghatáro-
zása, amelybe csak az alapvető élelmiszerek, 
továbbá a távhőszolgáltatás és a kereskedel-
mi szálláshely-szolgáltatás tartoznak, szerin-
tük sérti az Alkotmány egyes pontjait. Ezek 
azonban változatlanok maradtak.

Újra jár költségkedvezmény a 
munkaügyi perekben résztvevő 
munkavállalóknak. ezt azonban 
feltételekhez köti a jogszabály, 
amelyeket Lénárt Szilvia ismertet 
a VD olvasóival. A VDSZ jogá-
sza a családipótlék változásokról 
is tájékoztatást ad.

A munkaviszony új formája

egyszerűsített foglalkoztatás

Az 1997-ben létrehozott alkalmi mun-
kavállalói könyvvel történő foglalkoztatás 
– mely speciális formaságokkal, kapcsolódó 
közteherkedvezményekkel felruházott mun-
kaviszonynak minősült – körül a gyakorlat-
ban kialakult anomáliák közé tartozik, hogy 
gyakran a nem alkalmi jellegű tevékenység 
esetén is ezzel váltották ki az általános sza-
bályok szerinti munkaviszonyt, de a fekete 
munkavégzés leplezésére is ezt használták.

Az új törvény egyfelől e visszaélések visz-
szaszorítását, másfelől a munkáltatók admi-
nisztrációs terheinek csökkentését célozza. 
Ezáltal az egyszerűsített foglalkoztatás a 
rugalmas foglalkoztatás egyik legális formá-
jává válik. Ezt a formát azon munkáltatók-
nak ajánlják, amelyek humánpolitikai és jogi 
apparátus hiányában, vagy a tevékenység 
rövid, eseti jellege miatt abban a helyzetben 
vannak, hogy az általános szabályok szerinti 
jogviszony-létesítés, illetve az adó- és társa-
dalombiztosítási kötelezettségek teljesítése 
aránytalanul nagy terhet róna rájuk.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretébe 
tartozó munkaviszony létesítése érdekében a 
jogszabály melléklete blanketta-munkaszer-
ződést határoz meg, mely a felek adatait és 
a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit 
tartalmazza. Ez lép az alkalmi munkaválla-
lói könyv helyébe, melynek egyik funkciója a 
munkaszerződés megkötése volt. Bár a mun-
kaszerződés írásba foglalása eddig alapvető 
kötelezettség volt a Munka Törvénykönyve 
(Mt.) szerint, és mindenképpen garanciális 
jellegű a munkavállaló számára, az egysze-
rűsített foglalkoztatásról szóló törvény az 5 
napnál rövidebb, határozott időre szóló mun-
kaviszony létesítése esetén eltekint a mun-
kaszerződés kötelező írásba foglalásáról. A 
növénytermesztési munka esetében a mun-
kaszerződés írásba foglalása akkor kötelező, 
ha a munkavállaló azt kifejezetten kéri, vagy 
ha a harminc napot meghaladja az alkalma-
zás időtartama. Ha munkaszerződést nem 
kell írásba foglalni, a munkáltató a munka-
vállalóról egy – a törvény mellékletében ta-
lálható – jelenléti ívet vezet, melyet a mun-
kavállalónak a munkavégzés megkezdésekor 
és befejezésekor aláír, és amely gyakorlatilag 
tanúsítja a munkaviszony létrejöttét.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesí-
tett munkaviszonyra az Mt., valamint a kö-
telező legkisebb munkabérről és a garantált 
bérminimumról szóló külön jogszabály ren-
delkezéseit alapvetően ugyanúgy alkalmaz-
ni kell, azonban a törvény felsorol számos 
kérdést, amelyek tekintetében nem lehet az 
Mt. előírásait követni (pl.: munkaszerződés 
módisítása, hátrányos jogkövetkezmények 
alkalmazása stb.).

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kap-
csolódó közteherfizetés vonatkozásában a 
törvény a fentiekhez hasonlóan úgy fogalmaz, 
hogy alapvetően az Szja és a Tb. törvény ren-
delkezéseit kell figyelembe venni, azonban 
vannak kivételek. Így például, ha a természe-
tes személy munkáltatónál háztartási mun-
kát végző személy legfeljebb harmincegy nap-
ra kötött munkaszerződés alapján dolgozik 
- feltéve, hogy a tárgyhónapban ledolgozott 
napok száma a tíz munkanapot nem haladja 
meg -, akkor a munkáltató a munkavállaló-
nak kifizetett (nettó) munkabér negyven szá-
zalékával megegyező összegű közterhet fizet.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 
törvény számos egyéb törvényt is módosít, 
annak érdekében, hogy a hatályon kívül he-
lyezett alkalmi munkavállalói könyvvel való 
foglalkoztatás szabályaira való utalásokat az 
új törvény tartalmához igazítsák.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló új törvényt az Országgyűlés 
2009. december 14-én fogadta el, s ennek alapján lehetővé válik, 
hogy bizonyos esetekben a felek egyszerűsített módon létesítsenek 
munkaviszonyt. A törvényjavaslat célja az volt, hogy az alkalmi mun-
kavállalói könyvvel történő foglalkoztatás helyébe egy új, egyszerűsí-
tett adminisztrációval létesíthető munkaviszony alapjait fektessék le. 

Jó TUDNi

Fontos megjegyezni, hogy abban az 
esetben, ha a felek között már fenn 
áll egy munkaviszony, amely az Mt. 
szabályai szerint jött létre, akkor 
ugyanezen felek között nem létesít-
hető munkaviszony az egyszerűsített 
foglalkoztatás szabályai szerint. Sőt 
ugyanezen elv mentén, a törvény azt 
is kimondja hogy ha a munkaviszony 
nem egyszerűsített foglalkoztatás 
céljából jött létre, a munkaszerződés 
nem módosítható annak érdekében, 
hogy a munkáltató a munkavállalót 
egyszerűsített foglalkoztatás keret-
ében foglalkoztassa.

Munka nyugdíj mellett  

Módosultak 
a kereseti 
szabályok

Ismét módosította a Parlament az 
öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töl-
tött nyugdíjasok kereseti szabályait. 

Ezek szerint szüneteltetni kell a 
nyugdíjukat azoknak az öregségi 
nyugdíjkorhatárt be nem töltött dol-
gozóknak akik, 

–  előrehozott, csökkentett összegű 
előrehozott öregségi nyugdíjban, 

–  korkedvezményes nyugdíjban, 
–  bányásznyugdíjban, 
–  korengedményes nyugdíjban, 
–  az egyes művészeti tevékenységet 

folytatók öregségi nyugdíjában, 
–  az országgyűlési képviselők tiszte-

letdíjáról, költségtérítéséről és ked-
vezményeiről szóló törvény alapján 
járó öregségi nyugdíjban, vagy 

–  a polgármesteri tisztség ellátásá-
nak egyes kérdéseiről és az ön-
kormányzati képviselők tisztelet-
díjáról szóló törvény alapján járó 
öregségi nyugdíjban részesülő 
személyeknek, akik a tárgyévben 
biztosítással járó jogviszonyban 
állnak, illetve egyéni vagy társas 
vállalkozóként kiegészítő tevé-
kenységet folytatnak, és a nyug-
díjjárulékuk alapja meghaladja 
a tárgyév első napján érvényes 
kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének tizennyolcszoro-
sát. Ha a fenti nyugellátásában 
részesülő személy által fizeten-
dő nyugdíjjárulék alapja az éves 
keretösszeget a tárgyév decem-
berében haladja meg, a nyugel-
látás szüneteltetésére nem kerül 
sor, de a tárgyévi december havi 
nyugellátást vissza kell fizetni. 

Nem kell szüneteltetni olyan sze-
mély nyugellátásának folyósítását, 
aki 2007. december 31-én a fenti 
nyugellátásban részesült. 

A törvénymódosítás 2010. január 
1-jén lépett hatályba, de a köztiszt-
viselőkre, a bírókra, az országy-
gyűlési képviselőkre, a polgármes-
terekre más szabályt alkotott a 
törvényhozás.
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Sport

Kedves Sporttársak!
Hagyományos VDSZ kuparendezvényeink 

közül kiemelkedik a tekekupa rendezvény – 
különösen a résztvevői létszám tekintetében 
– és természetesen kiemelkednek a jövőbe-
ni azonos rendezvények is. Már a 40. VDSZ 
Szabadidősport Tekekupa megrendezésekor 
is felmerült, hogy rövidíteni kell e nagy lét-
számú verseny időtartamát egyrészt költség-
csökkentés miatt, másrészt pedig azért, hogy 
a versenyzők minden fordulón részt tudjanak 
venni. A változtatásra kidolgoztunk többféle 
javaslatot, s azt vezetjük be, amelyikre a leg-
többen voksolnak. Kérünk minden érdeklő-
dőt, válasszon az alábbi variációk közül! 

– Nem szeretnénk csökkenteni a résztve-
vői létszámot, hiszen a verseny céljait tekint-
ve ezt tartjuk a legfontosabbnak (az egyes 
csoportokban eddig is csak maximum két 
páros nevezését fogadtuk el)

– Miután az utóbbi években a modern 
tekézésbe bekerült a SPRINT (VILLÁM) 
rövidtávú versenyszám – ami a teke-világbaj-
nokságokon is sikert aratott – ez felvetette az 
ilyen rövidtávú versenyszám alkalmazását a 
teke szabadidősport rendezvényeinken is. Mi 
ebben egyébként megelőztük korunkat azzal, 
hogy 4x21 = 84 gurításos, majd 4x20 = 80 gurí-
tásos hármas-taroló versenyeket rendeztünk

– A csökkentett gurítás-szám azonban 
még mindig sok, mert így is csak több nap 
alatt lehetett a nagy létszámú versenyt lebo-
nyolítani. A többnapos versenyzés növelte a 
költségeket, amelyeket néhány csapat nem 
tudott vállalni, s így nem mindig alakult ki 
az igazi kupahangulat sem.

– Úgy véljük, hogy rendezvényünk időtar-
tama rövidítésére már csak a gurítás-szám 
további csökkentése lehet a megoldás.

JAVASLATUNK: a 42. VDSZ Szabadidő-
sport Tekekupa versennyel kezdődően 4x10 = 
40 hármas-taroló gurítást teljesítsen minden 
résztvevő. Ezzel felére csökkenne a jelenlegi 
lebonyolítási idő. Előreláthatólag így a már 
bevált program-szerinti páros versenyeket 
péntek délután és szombaton lehetne lebo-
nyolítani, míg az egyéni döntőkre – úgy, mint 
eddig – vasárnap délelőtt kerülhetne sor.

Mondhatnánk, hogy még messze van a 
verseny időpontja, 2010 augusztusa, s van 
elég időnk a népszerű Kupaverseny kiírá-
sára, mégis szeretnénk mielőbb megtudni a 
versenyzők véleményét, hogy időben elkezd-
hessük a szervezést, s elkészíthessük az új 
versenykiírást. 

Kérünk mindenkit, akit érdekel a verseny, 
hogy véleményét 2010. március 31-ig juttassa 
el a VDSZ titkárságára.

Szíves válaszukat várva:
Székely Tamás

elnök

Sport van, volt és lesz

A hagyomány folytatódik 

 Galambos Márton Emléktúra

A Galambos Márton emléktúrát tavaly febru-
ár 28-án rendezték meg 35. alkalommal, s ak-
kor is – mint korábban mindig – lelkes és népes 
csapat, 50 felnőtt és 30 gyerek vett részt a ren-
dezvényen. A 12 kilométeres túra útvonalát a Gö-
döllői Dombságon a szervezők jelölték ki, amit 
a résztvevők jókedvűen teljesítettek. A február 
27-i idénynyitó túrát is – már hagyományosan – 
a Gödöllői Dombságra tervezik a szervezők, az 
útvonal azonban természetesen eltér a tavalyitól. 

Teremfoci Gála

Jól debütált a Teremfoci Gála, amelyet 
tavaly rendeztek meg először, Tatabányán. 
Már az első évben tíz csapat vett részt a 
rangadón, de a szervezők remélik, idén még 
több lelkes csapat jelentkezik a rangadóra.

Kispályás Labdarúgó Torna

Tucatnyi csapat küzdött a díjakért és a helye-
zésekért a 2009-es, Tiszavasváriban lebonyolí-
tott 4. Kispályás Labdarúgó Tornát. A szervezők 
úgy tervezik, a sikeres tornát idén is ugyanitt 
rendezik meg, a végleges időpontról azonban ké-
sőbb, kiírásban tájékoztatják a csapatokat.

Vegyipari Tekekupa

A VDSZ-en belül az egyik legnépszerűbb 
sportág a teke, tavaly az augusztusi, 41. Vegy-
ipari Tekekupára, amelyet Székesfehérváron, 

a KÖFÉM SC. csarnokában rendeztek, 132 
versenyző jelentkezett. A versenyt a jó eredmé-
nyek mellett kiváló hangulat jellemezte. A 42. 
Vegyipari Tekekupának idén augusztus 6-8. 
között a Kazincbarcikai Vegyész Szakszerve-
zet lesz a házigazdája. A szervezők levélben 
keresik meg a tagszervezeteket, hogy ismertes-
sék az érdeklődőkkel a szabályok módosítását, 
ennek alapján írják ki ugyanis az idei kupát.

Vegyipari Természetbarát Tábor

2009-ben is Szentesen táboroztak a vegy-
ipari természetjárók. 

2010-ben is tervezzük a 35. táborozást, de 
mind az időpont, mind a helyszín csak ké-
sőbb kerül kijelölésre.

Vegyipari Horgászverseny

A ZOLTEK Rt. VISCOSA Szakszervezete 
volt a házigazdája tavaly szeptember 19-én a 
3. Vegyipari Horgászversenynek, idén pedig 
a VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezete ren-
dezi a versenyt.

„Szakszervezetek 
az egészségért” Egészségnap

Nagy sikere volt tavaly szeptember 5-én is 
a vegyipari sportnapnak. Az egészségügyi és 
sportnapot a CHINOIN SC. sportpályáján 
és Klubházában rendezték meg, s legalább 
kétezren vettek részt a hagyományőrző ren-
dezvényen.  Idén is lesz Egészségnap, ám az 

időpont és a helyszín még bizonytalan, ezért 
a szervezők mindkettőre várják a tagszerve-
zetek javaslatait. A rendezvény felelősei úgy 
vélik, célszerű lenne a rendezvényt Budapes-
ten, vagy a környezetében megtartani, ehhez 
várnak jelentkezőket. Az időpontot illetően 
eddig szeptember első hétvégéje vált gyakor-
lattá, viszont több tagszervezet jelezte, az 
időpont ütközik a vállalati rendezvényekkel.

VDSZ Sakk Kupa

A 24. VDSZ Sakk Kupaversenyt tavaly ok-
tóberben a Richter Gedeon és az EGIS Sport-
egyesület közösen bonyolította le az EGIS 
Klubházban, ahol három vállalat öt csapata 
versengett. Az idei sakkversenyt a tervek sze-
rint ugyanezen a helyszínen tartják. 

 
Természetbarát vezetők 
és aktívák túrája

A természetbarát vezetők és aktívák 2009-
ben szeptember 10–14-e között túráztak Mo-
hácson, ahonnan naponta indultak egy-egy 
nagyobb távra, vagy városlátogatásra.

Ilyen túra idén is lesz, a helyszínt később 
írják ki a szervezők. 

VDSZ Nyugdíjas Túra

Nyugdíjasokat és unokáikat hívták könnyű 
„séta túrára” tavaly októberben már harmad-
szor. A hagyományosnak tekinthető kirán-
duláson, amelyet az Egyesült Vegyiművek 
Szakszervezeti Alapszerve és a Chinoin VDSZ 
Szakszervezete segítségével rendezték, 63-an 
vettek részt. A szervezőmunka nagy részét a 
VDSZ Nyugdíjas Tagozata vállalta. A túra a 
Gödöllői kastély meglátogatásával fejeződött 
be. E kellemes túrát idén is megtartják, a ta-
valyitól eltérő útvonalon és más úti céllal.

A tervek szerint zajlottak a sportrendezvények tavaly is, s a szerve-
zők szándékai szerint nem lesz ez másként idén sem. Az alábbiak-
ban beszámolunk a 2009-es eseményekről és a 2010-es tervekről. 
Az összefoglalót Szabó béla, sportfelelős készítette.

VDSZ SPoRTNAPTáR – 2010

Verseny megnevezése Időpont Helyszín rendezők

36. „galambos Márton” emléktúra 02.28. gödöllői Dombvidék eVM – Chinoin –VDSZ

2. Teremfoci gála 03-04. hó Tatabánya …………………és VDSZ

5. Kispályás - labdarúgó Torna 05. hónap Tiszavasvári ALKALOIDA Vegyészeti gyár Zrt.VDSZ Szakszervezete- VDSZ

25. VegyipariSakk Kupaverseny 10. hónap budapest egIS Klubház egIS Nyrt., richter Nyrt. és VDSZ.

42. Vegyipari Teke Kupaverseny 08. hónap Kazincbarcika Kazincbarcikai Vegyész Szakszervezet

35. VegyipariTermészetbarát Tábor 08.hónap Később jelölik ki. Chinoin SC.-VDSZ

4. Vegyipari Horgászverseny 09. hónap richter Nyrt budakalász Üdülő, bányató VDSZ gyógyszergyári Szakszervezet

3. Vegyipari egészségnap 09. hónap Későbbi kijelölés KésőbbiKijelölés - VDSZ

Vegyipari természetbarát vezetők, aktívák túrája 09. hónap Későbbi kijelölés Chinoin SC.-VDSZ

4. VDSZ nyugdíjas túra 10. hónap Későbbi kijelölés eVM – Chinoin –VDSZ

Egyszerűbb, rövidebb tekekupa

A tekézés nem új keletű játék Magyaror-
szágon, mert már a középkorban is hasz-
nálták a teke kifejezést. Így hívták azt a 
kőgolyót, melyet harci eszközként használ-
va az ellenségre gurítottak ostrom közben 
a vár faláról.

Kellő felkészültséget, figyelmet, testi 
erőt kívánt a tekézés az ezt játszó lova-
goktól, harcosoktól. Mátyás udvarában 
szintén kedvelt játék volt, noha a játék csak 
egyes elemeiben hasonlított a mai tekézés-
hez. Mátyus István orvos, az első magyar 
testnevelési szakíró a XVII. században a 
kedvelt népi játékok között említi a csürök, 
vagy más néven tekejátékot. A tekejáték 
közkedveltségét mutatja Gvadányi József 
verses elbeszélése hősének, Rontó Pálnak 
gyermekkorára emlékező szavai.

„Jobb kedvem is vala a karikázáshoz,
Tsürökhöz, labdához,  
mint a tanuláshoz.”

Lipót császár 1642-ben rendelettel tiltot-
ta el a tekézést országaiban, így Magyaror-
szágon is, de, mint általában a népi játékok 
tilalma, nem bizonyult hatásosnak. Ná-

lunk azonban, a kocsmalátogatási tilalom 
fenntartásával, a református iskolákban a 
diákoknak engedélyezték.

A harci népi játékként való alkalmazá-
sa a haditechnika fejlődésével eltűnt, és 
helyébe lépett a kuglizás. A vendéglátás 
fedezte fel újra a tekét. A fürdőkben a sön-
tések bérlőinek a sakkjáték mellett a tekét 
is megengedték, hogy bevezessék. A nagy 
érdeklődésre és a nagyobb kihasználtságra 
tekintettel, befedték a pályákat.

A városi lakosság körében szintén egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendett a játék, 
ezért a szabadból a házon belülre a pincék-
be, vagy külön termekbe kerültek a pályák. 
Az építőipar figyelmét is felkeltette a belső 
hasznosítás, ezért aszfaltból, márványból, 
cementből, vasból pályákat építettek. A 
népszerű játékká válás magával hozta, a 
bábuk, golyók, pályák, tökéletesedését, az 
eredményjelző berendezések, automata 
pályák használatát. A technika fejlődésével 
és a szabályok alkalmazásával a kuglizás 
népszerű tekejátékká vált.

Részlet Dr. Horváthné Miklai Szilvia 
szakdolgozatából. (Teke Lap, 2005/5.szám) 

Egy kis sportörténet

Hogyan lett a golyóból teke?
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SzolgáltatásMunka után

jelentkezett az állásra. Viszonylag gyorsan 
kiderült, ő ami emberünk, Székely Tamás 
elnök és Kiss Béla alelnök is őt választot-
ták, s az eltelt egy hónap azt igazolta, jó 
döntést hoztak. 

Gabi dolgozott már asszisztensként ko-
rábban egy bankban, az igazgató mellett. 
Azóta más munkakörökben is kipróbálta 
magát, de rátermettsége miatt valahogy 
mindig úgy hozta a sors, hogy közvetlen 
főnökei mellett egyfajta titkári szerepet is 
betöltött. Egyszerűen szeret szervezni, s az 
ügyek vitelében részt venni. 

A beilleszkedési problémákkal kapcsola-
tos kérdésünkre azt válaszolta, hogy öröm-
mel jött a VDSZ-hez dolgozni, s reméli, ezt 
érezték is rajta a kollégái. Mindenki szíve-
sen fogadta, s a mai napig sok segítséget 
kap, elsősorban a számára ismeretlen ré-
gebbre nyúló ügyek intézésében. Ebben 
egyébként közvetlen kolleganője, Márta 
önzetlen segítője.

– Jó kollektívába, igazi közösségbe csöp-
pentem, s remélem a környezetem is azt ér-
zi, amit én: viszonylag gyorsan beilleszked-
tem. Persze nem tudom pótolni egyik napról 
a másikra a régi kolléganő szakértelmét, tu-
dását és gyorsaságát de igyekszem felvenni 

a tempót. Főnökeim, Székely Tamás és Kiss 
Béla is türelmesek, segítőkészek, s ezzel je-
lentősen megkönnyíti a helyzetemet.

Gabi „bevallotta”, a szakszervezeti munka 
eddig ismeretlen terület, fehér folt volt a szá-
mára, hiszen eddig a versenyszférában olyan 
cégeknél dolgozott – humán érdeklődése el-
lenére pénzügyi területen -, ahol egyáltalán 
nem volt érdekvédelem. Ettől azonban nem 
ijedt meg, sőt! Mint mondja, szereti a kihí-
vásokat, s minél szélesebb körű, számára 
annál izgalmasabb a munka.

Gabi elárulta: egyelőre hajadon, de már 
nem sokáig, májusra tűzték ki a párjával az 
esküvőt. Szabadidejében történelmi regénye-
ket olvas, kedvesével sokat kirándulnak, el-
sősorban itthon, főleg a Balaton északi part-
ján, vagy éppen az Őrségben. Új kolléganőnk 
egyébként szegedi származású – főiskoláját 
is itt, a Szegedi Tudomány Egyetemen végez-
te 2006-ban -, gyakran hazalátogat, s ezeket 
az utakat is kirándulásnak tekinti. Amikor 
éppen nincs úton, akkor gyöngyökből ék-
szereket készít magának, barátainak vagy a 
családtagjainak. Gabinak azonban még min-
dig maradt egy kis szabadideje, s ilyenkor 
egy kedves ismerősének a készülő könyvéhez 
gyűjt művészettörténeti anyagokat.

A titkárság élén: Kulcsár Gabriella

„Jó kollektív ában, gyorsan felvettem a tempót” 

A sport, a mozgás az egészség megőrzésé-
nek egyik fontos eleme. Kiemelt jelentősége van 
a szabadidő hasznos eltöltésében is. Nyugdíjas 
korban is segít az aktivitás és a szellemi frisses-
ség erősítésében. ezért jó, ha a nyugdíjasok ko-
ruknak megfelelően végeznek testedzést, járják a 
természetet, és rendszeresen sétálnak. Jó, ha ezt 
csoportosan, volt kollégáikkal együtt tehetik. Nagy 
segítség volna, ha a munkahelyi alapszerveze-
tek ezt a tevékenységet támogatni, és jó esetben 
szervezni tudnák. Különösen ott, ahol sportkörök, 
vagy természetjáró szakosztályok működnek. 

előnyös volna, ha a nyugdíjasok is keresnék 
ezeket a lehetőségeket, vagy esetleg ők ma-
guk alakítanának újakat ott, ahol eddig nem volt, 

együttműködve az aktív alapszervezetekkel. ezzel 
is erősödne a munkában lévők és az onnan nyug-
díjazás miatt kikerültek közötti baráti kapcsolat.

Jó volna – ahol erre mód és lehetőség lenne –, 
ha anyagi támogatást is tudnának biztosítani. Az 
egészség megőrzésére fordított összeg ugyanis a 
legjobb befektetés.

Kérjük a szakszervezeti alapszervezeteket, 
hogy munkájuk és tevékenységük kialakításánál a 
fent említetteket is fontolják meg.

budapest, 2010. január 27.
VDSZ Nyugdíjas Tagozata
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Iroda Név Mellék Közvetlen Mobil e-mail

106 Székely Tamás 429 06-1-4612-429 36-20-9514-805 tamassz@vdsz.hu

104 Kiss Béla 421 06-1-4612-421 36-20-412-8976 kiss.bela@vdsz.hu

105
Kulcsár Gabriella 

418, 420
06-1-4612-418,
06-1-4612-420

36-20-414-0381 kulcsarg@vdsz.hu

Máthé Ferencné

103 Őriné Dr. Gracza Zsuzsanna 438 06-1-4612-438 36-20-413-8982 graczazs@vdsz.hu

209 Dr. Lénárt Szilvia 463 06-1-4612-463 36-20-412-6135 lenartsz@vdsz.hu

301 Vargáné Kiszel Zsuzsanna 445 06-1-4612-445 36-20-412-1693 zsuzsak@vdsz.hu

306
Baloghné Pataki Irén 441 06-1-4612-441 36-20-413-7975 irenkeb@vdsz.hu

Cseh János 462 06-1-4612-462 36-20-414-7985 janoscs@vdsz.hu
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Új kollégák, vagy régiek új helyen
Változott néhány fontos telefonszám és január óta újabb kollégák 
nevével is találkozhatunk a VDSZ vezetőségében. Az alábbi táblá-
zattal segítünk az eligazodásban, s az új munkatársak – vagy a régi-
ek megváltozott – elérhetőségének megismerésében is. 

Irodalmi pályázatot rendeztek, séta-
túrákat szerveztek, aktívan részt vettek 
a tisztújító kongresszuson, nemzedéki 
szerződést kötöttek, együttműködnek 
az Ifjúsági Tagozattal, véleményeikkel, 
javaslataikkal, tapasztalataikkal és 
bölcsességükkel rendszeresen segítik 
a VDSZ vezetőségének munkáját. A 
Nyugdíjas Tagozat elkészítette beszá-
molóját az elmúlt négy évben végzett 
munkájáról.

A VDSZ Nyugdíjas Tagozata 2006-
ban újjáalakult, s ezzel együtt a tagok 
lendülete is új erőre kapott. Rendsze-
resen véleményezik az őket is érintő 
törvényjavaslatokat, rendszeresen se-
gítenek az információk továbbításá-
val, részt vesznek minden szakmai ta-
nácskozáson, amelyre csak meghívják 
őket, s tanulni sem restek, ha alkalmat 
kapnak rá. Márpedig kapnak, a VDSZ 
ugyanis a nyugdíjasoknak is rendsze-
resen szervez oktatást, továbbképzést 
Balatonszemesen, ahol nem csak el-
méleti „tantárgyakat”, hanem számító-
gépes alapismereteket is elsajátítanak. 

A nyugdíjas kollegák azonban ön-
állóan is szervezkednek: irodalmi pá-
lyázatot indítottak, hagyományterem-
tő rendszeres nagyszülő-unoka túrát 

szerveznek, s különösen fontosnak tar-
ják a hagyományőrzést. Utóbbi kereté-
ben minden évben megkoszorúzzák a 
VDSZ megalakulásának emlékét őrző 
táblát a Tűzoltó utcában. 

A Nyugdíjas- és az Ifjúsági Tagozat 
között született – és a közelmúltban 
megújított – nemzedéki megállapodás 
példaértékű. Ez ugyanis nem csupán 
egy, mindkét fél által aláírt hivatalos pa-
pír, hanem élő, aktív együttműködés. 

A VDSZ nyugdíjasai – egykori tiszt-
ségviselők – országos szinten is kép-
viselik a szervezetet: részt vettek az 
MSZOSZ Nyugdíjas Szövetségének 
tisztújító kongresszusán, ahol egy kol-
lega hozzászólásával segítette a mun-
kát, egy másik nyugdíjasunk pedig az 
intéző bizottságban kapott szerepet.    

A tagozat azonban még ennél is ak-
tívabb részt vállal a munkából, ezért 
el szeretnék érni, hogy a nyugdíjasokat 
érintő témákat időben megkaphassák, 
megtárgyalhassák, s érdemi javaslatot 
tehessenek az ügyben. A jelenlegi gya-
korlat szerint ugyanis későn jutnak 
hozzá ezekhez az információkhoz, 
s ekkor már csak arra van lehetőég, 
hogy az elnökségi ülésen elmondják a 
véleményüket.  

A nyugdíjasok részt kérnek az érdemi munkából

Új titkárságvezetője van a 
VDSZ-nek, Kulcsár gabriel-
lával – gabival – biztosan so-
kan találkoztak, vagy beszéltek 
már az elmúlt hetekben. gabi 
hivatalosan január elseje, gya-
korlatilag január 4-e óta dolgo-
zik nálunk. egyből a mélyvíz-
be dobták, de nem ijedt meg, 
gyakorlatilag azonnal felvette 
a tempót. Igaz, közvetlen kol-
leganője és mások is gyakran 
segítenek még neki eligazodni 
az ügyekben.

A VDSZ elnöke olyan titkárságvezetőt 
keresett, aki asszisztensi feladatokat is ké-
pes ellátni: jó szervező, beszél angolul, jól 
bánik a számítógéppel, lendületes, talpra-
esett és jó „csapatmunkás”. Vagyis, univer-
zális. Lássuk be, nem volt egyszerű meg-
felelni az elvárásnak, ennek ellenére nem 
kellett túl sokáig keresgélni, a Munkaügyi 
Központ közvetítésével Kulcsár Gabriella is 


