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A szakszervezetek elvárásai
Elkészült a magyar szakszervezeti 
szövetségnek a mindenkori 
kormánnyal szemben támasztott 
követelésrendszere. A többoldalas 
összeállításból a 14 pontba szedett 
követelést közöljük. 

 3. oldal

gyorssegély a Vegyészkasszából
Gyorssegélyt kaptak a VDsZ 
Vegyészkassza alapítványától a 
cserbenhagyott, hónapok óta fizetés 
és munkaügyi papírok nélkül tengődő 
EVm-es szakszervezeti tagok, összesen 
harmincan. 

 5. oldal

VdSz: szakképzési vészhelyzet
Sürgős egyeztetést szorgalmaz 
a szakképzés újraindításáról a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkárral a legnagyobb ipari 
szakszervezet, a VDsZ. 

 6. oldal

Ezzel nem spórolt az ország

Két év alatt mintegy százmilliárd forinttal 
csökkent a korhatár alatti nyugdíjakra 
fordított kiadás, ám ez nem azt jelenti, 
hogy kevesebb lett a nyugdíjas.  

 12. oldal

Vegyipari

érdekvédelem

szépkor

képzés

vélemény

A gyerekek többsége most látta először, 
de szüleik, nagyszüleik már jól ismert 
történetre, a mesében elhangzó né-
hány bölcsességet évek óta felidézve 

készültek Urbán Gyula Minden egér szereti a 
sajtot című, klasszikusnak számító zenés me-
sejátékára. A színház ezúttal a VDSZ díszterme 
volt, itt próbált hetekig a Karinthy színpadi be-
mutatóra a Fogi Színház társulata. A szíveslátást 
megköszönvén – a VDSZ ugyanis befogadta a 
próbaterem nélkül maradt művészeket – a tár-
sulat felajánlotta: premier előtti bemutatóján 
szívesen látja a VDSZ tagok gyerekeit, unokáit 
és természetesen kísérőiket is. Arra viszont sen-
ki nem számított, hogy a meghirdetett lehető-
ségre annyian jelentkeznek, hogy két egymást 
követő nyilvános főpróba sem lesz elég. Sajnos, 
néhányan lemaradtak az előadásról. Aki viszont 
bejutott – összesen 300, többnyire gyerekekből 
álló néző –, az fergetegesen jól szórakozott a 
színvonalas előadáson.  Ezzel elindult a VDSZ 
tavaszi családi programsorozata.

GyErEKsZínháZ A VDsZ sZéKháZbAn

Minden jegy elkelt
megtelt. A táblát a VDsZ budapesti székházának a kapujára lehetett 

volna kitenni március elsején, amikor a Fogi színház premier 
előtti főpróbán bemutatta a Minden egér szereti a sajtot 

című zenés mesejátékot a díszteremben.  
Csaknem 300 gyerek és szülő látta a Benczúr utcai 

előadást, amelyet aznap, a Karinthy Színpadi 
premier előtt kétszer kellett bemutatni.  

sokan még így is lemaradtak.
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„Nem az a fontos,  
hogy miben különbözünk…”

Pille Tamás színész, rendező állította 
színpadra a fővárosi Fogi Szín-

ház legújabb meseszínházi darabját, 
Minden egér szereti a sajtot címmel. 
Az előadás alapjául szolgáló irodalmi 
művet Urbán Gyula írta. A mese a klasz-
szikus Rómeó és Júlia történeten ke-
resztül mutatja be a gyűlölettel szem-
beni szeretetet, felhívja a figyelmet az 
előítélet, a szülői egyeduralom negatív 
hatásaira. Mindezt kedves egér szerep-
lőkön keresztül.

A darab sikerét mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a 80-as években írt me-
sekönyvből film, hangjáték, színdarab 
készült. A romantikus történet szeret-
hető, hiszen, szól szeretetről, vonza-
lomról, családról, csodáról, ám nevel 
a toleranciára, a gyűlölködés, az arro-
gancia, az előítéletek elfajulása,  
az ősi ellentétek állandó felhánytorga-
tása ellen, mindezt izgalmas formában, 
a gyermekek nyelvén, kellemes zenével 
fűszerezve. Tanulságként Urbán Gyula, 
egy korábbi színpadra alkalmazás elé 
azt írta: Nem az a fontos, hogy miben 
különbözünk, hanem az, hogy miben 
egyezünk, miben vagyunk hasonlóak. 
Ezt az igazságot pedig minden egérnek 
már zsenge kisegér korában meg kell 
tanulnia.

SzAbAdidő

Április 
6.

El kell menni szavazni. A választásokkal kapcsolatban mindössze ennyit állí-
tanak – de azt igen határozottan – a szakszervezetek, s felelős magatartásra, 
vagyis aktív részvételre biztatnak minden magyar választó polgárt. Voksoljon 
mindenki szíve szerint arra a pártra, amelyiktől azt reméli, hogy a következő 
négy évben a lehető legjobban, a legtisztességesebben fogja kormányozni az 
országot! Ez az időszak az, amikor nagyon igaz a mondás, miszerint  a sorsunk 
a saját kezünkben van. Itt az ideje – véli a szakszervezet –, hogy mindenki ve-
gye komolyan azt a pillanatot, amikor fordíthat a sorsán, vagy éppen 4 évvel 
meghosszabbíthatja a jelenlegi helyzetet. A szavazófülkében, az urnánál min-
denkinek már csak a saját lelkiismeretével kell elszámolnia azért, hogy hova 
teszi a voksát. Ez magánügy. A lelkiismerettel viszont a fülkékben már nem 
lehet baj, mert aki odáig eljut, az elkönyvelheti: megteszi a legtöbbet, amit 
ebben a pillanatban tehet az országért, a családjáért, magáért. 

most
szavazni kell!



Milyen legyen Magyarország 
következő 4 éve?

A Magyar Szakszervezeti 
Szövetség 14 elvárása  

a következő kormánytól

A magyar szakszervezeti 
szövetség olyan kormányzati 

politikát akar, amely megszünteti 
a kiszolgáltatottságot, biztos 

munkahelyeket és valódi 
foglalkoztatáspolitikát valósít meg.

1.  Kiszámíthatóságot a gazdaság szerep-
lői számára! Szűnjön meg a foglalkoz-
tatás bizonytalansága!

2.  Széles körű egyeztetést az érdekképvi-
seletekkel, a kiszolgáltatottságot meg-
szüntető új munka törvénykönyvet! 

3.  Az európai uniós források felhasználását 
a foglalkoztatás bővítése érdekében!

4.  Hatékony programokat az ifjúsági 
munkanélküliség felszámolására!

5.  Valósághű statisztikát a foglalkoztatás 
tényadatainak megismertetéséhez!

A magyar szakszervezeti 
szövetség olyan kormányzati 
politikát akar, amely tisztes 
béreket biztosít, amiből a 

munkavállalók meg tudnak élni.

6.  A minimálbér felzárkóztatását a létmi-
nimumhoz!

7.  Több kulcsos adótáblát és a kiskerese-
tűeknek adó-jóváírási lehetőséget!

8.  A közszolgálati munkavállalók bérrende-
zését, az elvándorlás megállítását, hogy 
a szolgáltatás ne kerüljön veszélybe!

9.  Az azonos értékű munkáért azonos bér 
járjon, szűnjön meg a területek és ne-
mek közötti egyenlőtlenség!

A magyar szakszervezeti 
szövetség olyan kormányzati 

politikát akar, amely  
a társadalom nehéz helyzetben 

levőit nem hagyja magára.

10.  A közmunkások ne megaláztatást és 
alamizsnát kapjanak!

11.  Krízistámogatási rendszert azoknak, 
akik a munka mellett sem képesek 
élhető körülményeket teremteni ma-
guknak és családtagjaiknak!

12.  Munkavállalási lehetőséget és azo-
nos jogokat a megváltozott munka-
képességűeknek!

A magyar szakszervezeti 
szövetség olyan kormányzati 

politikát akar, amely megfelelő 
nyugdíjrendszert vezet be, s sem 

a ma, sem a jövő nyugdíjasai 
nem lesznek kiszolgáltatva  

a körülöttük zajló változásoknak.

13.  Szolidáris nyugdíjrendszert, amely 
figyelembe veszi a ledolgozott szol-
gálati időt, az egészségi állapotot, a 
munkakörülményeket, és rugalmasan 
kezeli a nyugdíj előtt állók helyzetét!

14.  Érdemi, szakmai vitát, az érdekképvi-
seletek bevonásával egy kiszámítható 
és fenntartható nyugdíjrendszerért!
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A Te lehetőséged,  
a Te felelősséged!

Már csak néhány nap és vége annak az időszaknak, 
amit parlamenti választásoknak hívnak. Sokan sok-
félét gondolnak a helyzetről, és ez így van rendjén. Egy 
színes, sokfélét tapasztaló országban élünk, s magunk 
is rengeteg tapasztalattal rendelkezünk.

Az elmúlt kormány-
zati ciklusban átrende-
ződött néhány dolog.  
Minket, dolgozókat 
leginkább a munka tör-
vénykönyve (Mt.), és más, 
a munka világát érintő 
törvények változása 
érintett. A munkát sza-
bályozó törvény nagyon 
sok hátrányt okoz ma a 
munkavállalóknak. Az 

Mt. korábban némi egyensúlyt biztosított a munkálta-
tó ereje és a dolgozó kiszolgáltatottsága között. Ma a 
törvény a munkáltatókat erősíti. Nem is kicsit.

Az VDSZ működése területén a gazdasági válság 
időszakában, 2008-2009-ben 10 ezerrel csökkent a 
foglalkoztatottak száma. De akkoriban sok kollégánk 
a korengedményes nyugdíjnak és a szakszervezeti meg-
állapodásoknak köszönhetően nem került az utcára, 
hanem a nyugdíj biztonságát élvezhette. Ma erre nincs 
lehetőségünk, mert javaslataink ellenére megszüntették 
ezt a lehetőséget. Talán ezzel is indokolható, hogy 
2013-ban a szakszervezetünk működési területén több 
mint 5 ezerrel csökkent a dolgozók létszáma. Ez döb-
benetes! Egyébként a versenyszféra területén jelentős 
létszámcleépítés volt az elmúlt években, de ez egy másik 
cikk témája lehet. 

Az egykulcsos adó bevezetésével nagyon sok kol-
légánknak nőtt a nettó jövedelme, de sajnos azokban 
a munkakörökben, ahol igen alacsonyak voltak a 
keresetek, nagyon nehéz volt bérmegállapodásokkal 
korrigálni. Kollégáink az apró eredményekért is sokat 
dolgoztak, ezért köszönet jár nekik. A 2014-es bér-
tárgyalások nagyon nehezen alakulnak. Ott, ahol sok 
a bizonytalanság, nincs is érdemi egyeztetés, részben 
megállapodtunk a tárgyalások elhalasztásában. 

Nem tudni, mit hoznak a következő hónapok tár-
gyalásai. Az biztos, hogy a forint értéke az elmúlt évek-
ben csaknem 30 százalékkal romlott, ami az exportra 
dolgozó cégeknek jó, a devizahiteleseinknek viszont 
nagyon rossz. De biztos vagyok benne, hogy a cégek ezt 
a nyereséget nem fordították a munkavállalók javára. 

A VDSZ elindított egy, a devizahiteleseket érintő 
felmérést, amiről lapunkban részletesen olvashatnak. 
Fontosnak tartjuk, hogy segíthessünk azoknak a 
kollégáinknak, akik a forint romlása következtében 
megnőtt fizetési kötelezettségek miatt nehéz helyzet-
be kerültek. 

Nincs megállás! Eddig is tettük a dolgunkat, védtük 
a tagjainkat és a munkavállalókat, továbbra is ezt 
fogjuk tenni. Nekünk fontos a párbeszéd és az érdemi 
tárgyalás. Remélem, mindenkinek az. Ez a mi köteles-
ségünk, és a mi felelősségünk. 

Április 6-án Magyarország választ. Mindenki saját 
meggyőződése szerint, szabadon. És  ez nagyon jó!

Ezzel a joggal és kötelezettséggel élni kell. Éljünk 
vele! Menjünk el szavazni!   

jegyzet
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„2010 óta nem bénult meg Bu-
dapest, vasutassztrájk sem izgatta 
a kedélyeket, már-már úgy tűnik, a 
magyar munkavállalók elégedettek. 
Pedig erről szó sincs. Az elmúlt he-
tekben meglepő gyorsasággal zárult 
le több bérvita is, miután az érintett 
szakszervezetek (a közúti közle-
kedési dolgozók és a vasutasok is) 
sztrájkkal kezdtek el fenyegetőzni.

Bár a látszat azt mutatná, hogy a 
kormány azért hajlik a megegyezé-
sekre, mert nem akar balhét a válasz-

tások előtti hetekben, a vs.hu-nak nyilatkozó 
szakszervezeti vezetők szerint nem a kabinet 
kompromisszumkész, hanem a munkaválla-
lók bénultak.

– A sztrájktörvény 2010-es módosítása 
óta lehetetlen komolyabb akciót szervezni a 
közüzemeltetésben és a közszolgáltatásban. 
Nem véletlenül ezekben az ágazatokban volt 
érdemi tiltakozás – mondja Székely Tamás, 
a decemberben alakult Magyar Szakszerve-
zeti Szövetség (MSZSZ) alelnöke. (Az új 
szervezet a hat nagy szakszervezeti konfö-

derációból hármat, az Autonóm Szakszer-
vezetek Szövetségét, az MSZOSZ-t és a 
Szakszervezetek Együttműködési Fórumát 
kapcsolta össze, együtt mintegy 250 ezer 
tagot számlálnak. A vasutasoknál a talán leg-
jelentősebb szakszervezetnek is lett nemrég 
egy transzkonföderációs szövetsége, hiszen 
a VASZ-nak tagja az MSZOSZ-tag Vasuta-
sok Szakszervezete és a Ligához tartozó, 
VDSzSz is, amelynek elnöke épp a Liga-ve-
zető Gaskó István.)

Székely szerint az érdekképviseletek tel-
jesen elbizonytalanodtak, ugyanis a most 
hatályos sztrájktörvény szerint a munkabe-
szüntetések esetén meg kell határozni a vasút 
és a közlekedés vagy a közszolgáltatás terüle-
tén az elégséges szolgáltatások mértékét. Ar-
ra pedig egy szakszervezet sincs felkészülve, 
hogy hatalmas kártérítéseket fizessen a mun-
káltatóknak, ha esetleg utólag egy bíróság 
úgy dönt, mégsem volt megfelelő az elégsé-
ges szolgáltatás. (2012-ben a személyszállí-
tási törvény a normál menetrendhez képest 
a városi közlekedésben 66, a helyköziben 50 
százalékos járatarányt állapított meg elég-
ségesként, és előírta, hogy a sztrájk idején 
érvényes menetrendről az utasokat a sztrájk 
előtt két nappal tájékoztatni kell.)

– A kormány megfélemlítette a munka-
vállalókat, akik már nem mernek egységesen 
fellépni a jogaikért” – mondja Székely. Pél-
daként Franciaországot említi, ahol az ér-
dekképviseletek egymillió embert tudnak az 
utcára vinni, ha helyzet van. – Nálunk 2006-
ban a politika foglalta el az utcát, amit inkább 
a szakszervezeteknek kellett volna megtenni 
– mondja az MSZSZ alelnöke.

Székely a társadalmi szolidaritást hiányol-
ja, amely szerinte csak természeti katasztró-
fák, árvizek, iszapömlések idején bukkan fel, 
akkor is csak rövid ideig…”

Közöny
Gaskó István, a Liga Szakszervezetek 

vezetője szerint inkább a kétharmados 
többség az, amivel a munkavállalók nem 

tudnak mit kezdeni. – Ebben a ciklusban 
akkora a Fidesz legitimitása, hogy sokan 
úgy vannak vele, nem éri meg az utcára 
menni – véli Gaskó István, akinek szak-
szervezete (Liga) konzorciumi partne-
reivel, két nagy munkaadói szervezettel 
– a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségével (VOSZ) és a Munkaadók 
és Gyáriparosok Országos Szövetségével 
(MGYOSZ) – együtt 1,6 milliárdos uni-
ós támogatást kapott A munkáért című 
projektre.

A kétharmados henger a jelek szerint 
nemcsak a szakszervezeti tagokat béní-
totta le: Székely Tamás a magán-nyugdíj-
pénztári vagyon államosítása ellen szerve-
zett tüntetés kudarcát hozza fel példaként, 
ahol hárommillió érintettből alig pár szá-
zan tiltakoztak a lépés ellen.

Czomba Sándor, a nemzetgazdasági 
tárca foglalkoztatáspolitikai államtitkára 
decemberben üdvözölte ugyan a szakszer-
vezeti szövetség megalakulását, a politikus 
dicsérő szavait azonban némileg árnyalja, 
hogy az érintett érdekképviseletekkel eddig 
semmilyen kérdésben nem egyeztetett.

A vasutasok március elején sztrájkkal 
fenyegettek, ám egy napra rá már arról ér-
keztek hírek, hogy megszületett a bérmeg-
állapodás. Hasonlóan gyors megállapodás 
született a közúti közlekedési alágazatban is.

Akik még nem  
egyeztek meg

Bár a választásokig már csak kevesebb mint 
egy hónap van hátra, két ágazat még nem ad-
ta fel. A BKV-s dolgozók egy részét tömörítő 
Egységes Közlekedési Szakszervezet újra de-
monstrálna a buszvezetőkre pluszterhet rakó 
első ajtós felszállás ellen, míg a Pedagógusok 
Szakszervezetét vezető Galló Istvánné már 
Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszterrel 
akar találkozni, miután a tanárok többsége 
még mindig nem kapta meg a teljes tavalyi 
cafeteriáját, az idei juttatásokról pedig még 
döntés sincs.

Érdekegyeztetés 
másképp

Az Országos Érdekegyeztető Tanács 
(OÉT) 2011-ig működött, amelyet a 

kormány „lecserélt” a Nemzeti gazdasági 
és Társadalmi Tanácsra (NgTT). Az oÉT 
sokak számára ismert volt – ha másról 
nem is, arról, hogy nélkülözhetetlen sze-
replő volt a minimálbér-megállapításban. 
Az új szervezetnek, az NgTT-nek ez már 
nem reszortja, főleg véleményező és ja-
vaslattevő funkciója van.

A tagokat tekintve is jelentős a 
változás: amíg az OÉT a magyar mun-
kavállalók, munkaadók és a kormány 
háromoldalú egyeztető fóruma volt, addig 
az NGTT-ben a munkavállalókon és a gaz-
daság szereplőin túl a tudomány, a civil 
oldal és az egyházak képviselői is helyet 
kapnak.

Hova tűnt a dolgozóK Hangja? 

Félelem, közöny, 
esélytelenség

Hová tűnt a dolgozók hangja? – kérdezte több szakszervezeti vezetőtől 
március 17-i cikkében a vs.hu internetes portál.  Félelemről, közönyről, 

esélytelen küzdelemről beszéltek. a hírportál Székely tamást,  
a vdSz elnökét is megkérdezte. Részlet a cikkből.

vélemény
A mAGyAr sZAKsZErVEZEtI sZöVEtséG ELVárásA

Üzenet 
a következő 
kormánynak

Elkészült a magyar szakszervezeti szövetségnek a mindenkori 
kormánnyal szemben támasztott követelésrendszere. A többoldalas 

összeállításból a 14 pontba szedett követelést közöljük.
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aktuális
KonGrEssZusrA KésZüL A VDsZ

Távoktatással erősít a szakszervezet

Annak ellenére, hogy a november még 
messze van, megkezdődött a VDSZ 
35. választói küldöttértekezletének 
az előkészítése. Hosszas megfon-

tolás után eldőlt a kétnapos tisztújító kong-
resszus időpontja, november 6-7. Vita volt 
arról, hogy egy- vagy kétnapos legyen a ren-
dezvény, s végül a többség azzal érvelt, hogy 
egy ilyen rangos eseményt méltó módon kell 
lebonyolítani, nem lenne szerencsés egyetlen 

napba bezsúfolni. A hátralévő időben sok a 
tennivaló – mondta Székely Tamás elnök –, 
addig ugyanis ágazati kongresszusokat is kell 
tartani, s a küldötteket is ki kell jelölni.

Az ülésen elhangzott: hamarosan megújul 
a VDSZ honlapja, s a korszerű internetes 
felület alkalmas lesz a távoktatásra is, amely 
előrelépés lesz a képzésben egyébként is élen 
járó, nagy hagyományokkal rendelkező szak-
szervezet működésében.

Az elnökség tagjai egyetértettek abban, 
hogy nagyobb teret kell biztosítani a mun-
kavédelmi oktatásnak, s tervbe vették egy 
munkavédelmi klub beindítását is.   

Nyárra készülve
Az üdülési szezon közeledtével egyre gya-

koribb téma a szervezet üdülőinek állapota. 
Amint azt korábban megírtuk, a balatonvilá-
gosi ingatlant újra használatra alkalmas álla-
potba hozza a szervezet, s a balatonszemesi 
üdülőben is lesznek kisebb változtatások, szé-
pítések. A szervezet nőtagozatának elnöke, 
Eper Julianna felajánlotta, néhányan egy hét-
végén kicsinosítják a parkot, virágot ültetnek, 
s néhány újabb képpel dekorálják a falakat.

Az elnök beszámolt a bajba került EVM-
es dolgozók helyzetéről is (tudósításunk 
az 5. oldalon), s megvitatták a Hankooknál 
egyre romló helyzetet: a cégvezetés teljesen 
ellehetetleníti a szakszervezeti tisztségvise-
lőket, és képtelenség kulturált, s egyáltalán 
bármiféle eredményes érdekvédelmi mun-
kát végezni. A cégvezetésnek nem érdeke a 
gyárban a szakszervezetet támogatni, ezért 
visszatérőek a súlyos konfliktusok, a hazai és 
a nemzetközi munkavállalói jogokat semmi-
be vevő atrocitások.  Annak ellenére, hogy a 
VDSZ elnöke és alelnöke – ők ketten próbál-
nak úrrá lenni a rácalmási gyárban uralkodó 
szakszervezetellenes állapoton – már eddig 
is a békés megoldást kereste. Ez a példa nem 
álltalános a VDSZ működési területén. Szá-
mos munkaadónál kiegyensúlyozott együtt-
működés alakult ki az évek során.

A VDsZ elnöksége legutóbbi ülésén eldöntötte: november 6-7-én 
tartja a szervezet kétnapos, 35. választói küldöttértekezletét,  

amit korábban tisztújító kongresszusként ismerhettek a tagok.  
Új honlapja lesz a VDsZ-nek, s ezen távoktatást is indít  

az ágazathoz tartozó tagok, tisztségviselők számára – hangzott el  
a megbeszélésen.

ÉRdEkvÉdElEm
Hogyan továBB EvM-ESEK?

gyorssegély a Vegyészkasszából

Nyaralást adott a VdSz

A Vegyipari Dolgozóban többször 
beszámoltunk az EVM Háztartás-
vegyipari és Kozmetikai Zrt.-nél 
történtekről: szó nélkül eltűnt a 

tulajdonos, maga mögött hagyva csaknem 
száz dolgozót. Hónapok óta nem kapnak 
fizetést, senki nem fizeti a járulékaikat és 
egyéb levonásaikat, nem jelentkezhetnek 
a munkanélküli segélyért, s azok sem tud-
nak elhelyezkedni, akiknek esetleg lenne 
lehetősége, mert a papírjaikat sem adta 
ki senki. Jogilag az előzőleg kiürített, lera-

bolt céghez láncolta őket a tulajdonos, akit 
egyébként soha nem láttak, nem is tudják 
pontosan, ki az. A korábbi munkavég-
zéshez szükséges utasításokat többnyire 
emailben, vagy telefonon kapták a munka-
vezetők. Később állásidőre kényszerítették 
őket – ezt kétszer meghosszabbították –, 
s utána, pestiesen szólva, se kép, se hang. 
Senki nem szólt hozzájuk többé. Kivéve a 
VDSZ-t, amelynek vezetői, szakértői és 
jogásza mindent megtett, amit csak lehe-
tett, hogy a helyzet rendezésére kénysze-

rítse a fantomként mozgó cégtulajdonost. 
Az összes lehetséges helyen feljelentést 
tettek, hatósági vizsgálatot kértek, sőt irá-
nyításukkal a dolgozók blokád alá vették 
egy időre a gyárat, hogy a cég tulajdonosa 
ne tudja elvitetni az akkorra már részben 
szétszerelt gépparkot. Ugyanis már csak 
ez az egy eszköz, a több tízmillió forintot 
érő géppark maradt a kezükben, amellyel 
valamelyest kényszeríthették a tulajdonost 
a kötelezettségei teljesítésére. Ez sem volt 
elég, ennek hatására sem került elő senki, 
nem lett pénz, nincsenek papírok.

Úgy tűnik, a lehetőségek bezárultak, a 
szakszervezetnek sincs más eszköze, mint 
várni, melyik hatóság lép először. Lép-e 
egyáltalán valamikor bármelyik is. 

A károsultak kezét azonban még nem 
engedték el, a szakszervezeti tagoknak – 
összesen harmincnak – gyorssegélyt adtak 
a Vegyészkassza Alapítványból, s erre az 
alkalomra álláskeresési szakértőt és a fő-
városi munkaügyi kirendeltség képviselőit 
is felkérte, tájékoztassák a további tenniva-
lókról, lehetséges változatokról és tovább-
lépési lehetőségekről az egykori EVM-es 
dolgozókat. 

A Hetedik Krajcár címmel jótékony-
sági gálát rendeztek a közszolgálati 
szegényekért a Vasas-székházban 
február 23-án. A belépés ingyenes 

volt, tombolát viszont lehetett venni, fogyott 
is belőle rendesen. A nyeremények között 
értékes ajándékok voltak, a VDSZ például 
egyhetes nyaralást ajánlott fel egy négytagú 
családnak a balatonszemesi üdülőben. A sze-
rencsés nyertesnek, mint mondta, nagyon 
jól jött a lehetőség. A nyereményt Székely 
Tamás elnök adta át.

Gyorssegélyt kaptak a VDsZ 
Vegyészkassza Alapítványától 
a cserbenhagyott, hónapok 

óta fizetés és munkaügyi 
papírok nélkül tengődő EvM-es 
szakszervezeti tagok, összesen 
harmincan. A pénz mellé jó szót, 
hasznos tanácsokat is osztottak 

a szakszervezet székházába 
egyeztetésre hívott embereknek, 
akiket jogilag a kiürített céghez 

láncoltak az eltűnt tulajdonosok.

Felmérés  
a lakáshitel  
cafetériáról

Igénybe vennék-e cafeteriájuk terhére 
a lakáshitel visszafizetési támoga-

tást, a jelenlegi rendszer alkalmas-e a 
felhasználásra, s ha nem, akkor hogyan 
lehetne egyszerűsíteni a felhasználási 
feltételeket? Ilyen, s ehhez hasonló 
kérdésekkel méri fel a vdSz a működé-
si területén az első hallásra népszerű 
lehetőséggel kapcsolatos helyzetet. 
Az eredmény birtokában a szervezet 
majd javaslatot tesz a döntéshozóknak 
a rendszer módosítására. A VdSz ál-
láspontja szerint ugyanis a lehetőség a 
jelenlegi bonyolult feltételekkel szinte 
használhatatlan.   

A kérdőív az alábbi linken található: 
www.kerdoivem.hu/kerdoiv/725054141/

msZsZ: bIZtos munKAhELyEKEt, tIsZtEs bérEKEt!

Nincs választási együttműködés

A Magyar Szakszervezeti Szövetség 
(MSZSZ) egyik párttal, politikai 
erővel sem köt választási együtt-
működési megállapodást, mert 

pártpolitikától függetlenek, de az értékektől 
nem: saját értékrendjük alapján fogalmaz-
zák meg elvárásaikat – jelentette ki sajtótá-
jékoztatón Pataky Péter, az MSZSZ elnöke.

Varga László, a közszféráért felelős alel-
nöke is kiemelte: „nincs olyan politikai erő 
a magyar palettán, amelyikkel szövetséget 
tudnánk kötni”.

A sajtótájékoztatón, hogy a mintegy 250 
ezer tagot számláló konföderáció elvárja, 
hogy az európai uniós forrásokat a foglal-
koztatás bővítésére használják, és szülessen 
program az ifjúsági munkanélküliség felszá-
molására. Azt is szeretnék elérni, hogy „va-
lósághű statisztikák” álljanak rendelkezésre 
a foglalkoztatási tényadatok megismerésé-
hez, valamint hogy a minimálbér nettója ér-
je el a létminimum összegét, és hogy több-
kulcsos legyen az adótábla, a kiskeresetűek 
pedig adójóváírást vehessenek igénybe.

További követelés a fenntartható nyug-
díjrendszer, valamint hogy történjen meg 
a közszolgálati munkavállalók bérrendezé-
se, állítsák meg az elvándorlást, és azonos 

munkáért azonos bér járjon, illetve hogy a 
közmunkások „ne megaláztatást és alamizs-
nát” kapjanak. 

Pataky Péter elmondta: új elem, hogy 
célszerűnek tartanák az úgynevezett krí-
zistámogatás bevezetését azok számára, 
akik a munka mellett sem képesek élhető 
körülményeket teremteni maguknak és 
családtagjaiknak. Elvárják minden politikai 
erőtől, hogy legyen olyan reális, megvaló-
sítható programja, aminek eredményeként 
Magyarországon javulnak a megélhetés fel-
tételei és ismét lesz becsülete a munkának. 
Azt is szeretnék, hogy minden politikai erő 
fogadja el az érdekvédelmi szervezeteket, 
tekintse őket partnernek, és döntéseit velük 
egyeztetve érdemi párbeszéddel alakítsa ki, 
és támaszkodjon a társadalmi együttműkö-
dés intézményrendszereire.

Az egyik legnagyobb problémának ne-
vezte az elnök azt, hogy a magyar bérek 
alacsonyak, és elfogadhatatlannak nevezte, 
hogy a bérminimum nettó értéke sem éri 
el a létminimum szintjét. Munkavállalók 
tömegei nem tudnak megélni a munka után 
kapott keresetükből, és ezzel kialakult és 
növekszik Magyarországon a dolgozói sze-
génység.

A szakszervezeteknek meg kell szólalniuk a választások idején,  
de nem a programokba, konkrét vitákba akarnak beleszólni,  

hanem saját véleményüket, elvárásaikat mondják el  
– hangzott el sajtótájékoztatón.
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A kormányzat támogatja mind a hi-
ányszakmában tanulókat, mind 
az őket foglalkozatókat – mondta 
Czomba Sándor, a Nemzetgazda-

sági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkára március közepén, Haj-
dúszoboszlón, A Szakképzés határok nélkül 
című konferencián. Az államtitkár hang-
súlyozta: szerződések keretében akár havi 

50 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak a jó 
tanulók, míg a vállalkozások közel egymillió 
forint normatív támogatáshoz juthatnak a 
hiányszakmákban foglalkoztatottak után.

A vállalkozások minőségi munkaerővel 
való ellátásában és a munkanélküliség újra-
termelődésének megakadályozásában meg-
határozó jelentősége van a szakképzésnek és a 
felnőttképzésnek – tette hozzá az államtitkár.

Czomba Sándor szerint a vállalkozásokat 
érdekeltté kell tenni abban, hogy megfelelő 
minőségű tanműhelyeket hozzanak létre, 
ehhez forrásokat kell biztosítani számukra. 
Ugyanakkor a tanulókat és a szülőket is meg 
kell győzni arról, hogy van jövője a jó szak-
munkásnak – jegyezte meg az államtitkár.

Kiemelte a duális képzés fontosságát, 
vagyis azt, hogy már az iskolai oktatás idő-
szakában bekapcsolódhassanak a fiatalok a 
vállalkozásoknál a gyakorlati képzésbe akár 
tanműhelyekben, akár éles körülmények 
között.

Sürgős egyeztetést!
A VDSZ kidolgozatlannak, de biztatónak 

tartja a szakképzés fejlesztésével kapcsolat-
ban a napokban bejelentett elképzeléseket. 
A vegyipari ágazat az egyik legnagyobb vesz-
tese a szakmunkásképzés elsorvasztásának, s 
élharcosa a tanintézetek visszaindításáért, a 
szakképzés fellendítéséért folytatott küzde-
lemnek, ezért nagy tapasztalattal, s jónéhány 
szakmai javaslattal segítené a most még csak 
hevenyészett tervek kidolgozását, a folyamat 
felgyorsítását – írta közleményében a szer-
vezet. Jó szakmunkás úgy kell, mint egy falat 
kenyér, de az elmúlt években nemhogy jó, de 
egyáltalán bármiféle szakmunkás is alig ke-
rült ki az iskolákból, hiszen alig vannak ilyen 
intézmények. Szakmunkásképző intézetek 
csak nyomokban működnek, tanműhelyeket 
alig találni, számos szakmában több százezer 
forintot kérnek a szülőktől a vállalkozók 
azért, hogy foglalkozzanak a tanulóval – so-
rolják a szervezet szakértői a hiányosságokat. 
A szervezet szerint drámai a helyzet: olyan 
munkát, amit korábban évekig tanultak, s 
vizsgáztak belőle a leendő szakemberek, 
ma gyorstalpalókon betanított emberekkel 
csináltatnak. Totálisan leértékelődött a jó 
szakmunka, holott a jó képesítés a termelő-
üzemekben felér egy diplomával. 

A VDSZ szerint biztató az a felnőttkép-
zéssel kapcsolatos terv, amelyet Czomba 
Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár a 
napokban egy fórumon bejelentett, de csak 
úgy van értelme az említett egymillió forin-
tos normatív támogatás „szétosztásának”, ha 
azt bizonyítottan a hiányszakmákban foglal-
koztatottak kapják, s nem azok, akik jól ad-
minisztrálják magukat.  A szervezet elnöke 
átadná Czombának a hiányszakmák listáját 
és számos gyakorlati tapasztalatot, valamint 
javaslatot is megosztana az államtitkárral, 
hogy ez a projekt azon kevesek egyike le-
gyen, amely a munka világát képviselőkkel 
egyeztetve valósul meg.

Sürgős egyeztetést szorgalmaz a szakképzés újraindításáról a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárral a legnagyobb ipari 
szakszervezet, a vdSz. a több tucatnyi szakmát tömörítő ágazat 
a legnagyobb vesztese a szakmunkásképzés elsorvasztásának, 

ezért az elnök konkrét javaslatot tenne azok pótlására, tanműhelyek 
kialakítására, a tervezett ösztöndíjak és munkahelyi támogatás 
felhasználására – olvasható a vegyipari, Energiaipari és Rokon 
szakmák szakszervezeti szövetsége (VDsZ) közleményében.  

VDsZ: sZAKKépZésI VésZhELyZEt

A szakszervezet a duális képzésre voksol

6

Egy 2012-es adat szerint a 15-24 év 
közötti korosztályban csaknem 
minden huszonkilencedik fiatalnak 
nem volt munkahelye. Az alapvető 

jogok biztosa a Munka Méltósága program-
jában a fiatalok legális foglalkoztatási–mun-
kavállalási lehetőségeit, munkaerőpiaci esé-
lyeit is vizsgálta. 

Az ombudsmant a nemzetgazdasági mi-
niszter arról tájékoztatta, hogy a munkanél-
küliség főként az alacsonyan képzett fiatalok 
körében magas, nőtt az iskola befejezése utá-
ni álláskeresés ideje. Az elmúlt évtizedekben 
egyre csökkent az arányuk a munkaerőpi-
acon, amit a miniszter részben a képzésben 
eltöltött hosszabb idővel magyarázott, de 
az okok között sorolta az elégtelen munka-
erő-keresletet, a piacképtelen képzettséget, a 
csekély mobilitást és a tanulás melletti mun-
kavállalás alacsony szintjét.

Mindezek kiküszöbölésére a Kormány 
számos munkaerőpiaci programot indított 
a fiataloknak – válaszolta a miniszter az om-
budsman kérdésére.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgató-
ja – és több felsőoktatási intézmény rektora 
is – hangsúlyozta a szakmai tapasztalat fon-
tosságát. A főigazgató rámutatott arra, hogy 
a pályakezdőket alkalmazó munkáltatók po-
zitívan értékelik a friss szakmai tudást. 

Ugyanakkor hátránynak tartják, hogy 
sokszor hosszú időre lefoglal egy szakkép-
zett dolgozót a szakmai tapasztalat nélküli 
fiatal munkavállalók betanítása.  Az ilyen pá-
lyakezdők huzamosabb ideig lassabban vég-
zik a munkájukat, és ezt nem ellensúlyozza 
az utánuk járó adókedvezmény valamint az 
alacsonyabb bér. 

A fiatalok nem rendelkeznek kellő infor-
mációkkal a munkaerőpiacról, a munkáltatók 
pedig nem ismerik a végzettségek különféle 
kategóriáit. A civil szervezetek és a lehetsé-
ges munkaadók is felvetették, hogy fontos 
lenne a munkaerőpiac számára is hasznos 
ismereteket adó szakirányok indítása, mert 
az oktatás túlságosan elszakadt a munka-
erőpiac igényeitől. Azok viszont gyorsabban 
találnak munkát, akik már a tanulmányaik 
alatt is a képzésüknek megfelelő területen 
dolgoznak, magas azoknak a száma, akiket a 
korábbi szakmai gyakorlati helyükön foglal-
koztatnak.

Külföldön könnyebb
Egy 2012-es adatfelvételben a hallgatók 

41 százaléka jelezte, hogy diplomázása után 
külföldi munkavállalást is tervez.

A felsőoktatási évek alatt külföldi tanul-
mányokat is folytató diplomások gyorsab-

ban találnak munkát, körükben kisebb a 
munkanélküliek aránya, és lényegesen ma-
gasabb az átlagjövedelmük. A foglalkoztatás 
szempontjából legkedvezőtlenebb régióban 
lakó és tanuló hallgatóknak több mint fele 
külföldön keresne megélhetést.

Az alapvető jogok biztosa vizsgálataiban 
azt tapasztalta, hogy az egyetemek, főisko-
lák a hallgatók elhelyezkedését segítő karri-
er irodákat, diákközpontokat működtetnek, 
együttműködési megállapodásokat kötnek 
szervezetekkel, vállalatokkal, figyelnek a pá-
lyázatok ajánlataira. Ugyanez nem jellemző a 
középiskolákra.

A jogszabályi környezet alkalmas az el-
méleti és a gyakorlati képzés összhangjának 
megteremtésére. A tanulmányok ideje alatt 
valamennyi fiatalnak lehetőséget kellene kap-
nia a tapasztalatszerzésre a munka világában, 
ezért is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni 
a kapcsolatokra a gyakorlati képzést biztosí-
tó munkáltatókkal. Bár számos kormányzati 
munkaerőpiaci program létezik, a mai támo-
gatási- és ösztönző rendszer nem segíti kellő 
hatékonysággal a hallgatók és a pályakezdő 
fiatalok magyarországi elhelyezkedését – ál-
lapította meg Székely László ombudsman. 

Az alapvető jogok biztosa megküldte je-
lentését az illetékes tárcáknak. 

(MTI)

a MunKa MéltóSága

A rendszer nem segíti a végzősöket

a mai támogatási- és ösztönző 
rendszer nem segíti kellő 
hatékonysággal a végzős 
hallgatók és a pályakezdő 

fiatalok magyarországi 
elhelyezkedését – állapította 

meg székely László 
ombudsman. magyarországon 
az európai átlagnál valamivel 
gyorsabban növekszik a fiatal 

munkanélküliek aránya. 

képzés
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KérDEZZ-FELELEK!

kiAdváNy A mUN kAvállAlók JOGAiRól§
A szakmai anyagot készítette: 
dr. Schnider Marianna, jogász

9

munkajogi zsebkönyvet jelentetett meg a VDsZ.  
Az alkalmazottként végzett munkával kapcsolatos tudnivalókat  

Dr. schnider marianna, jogász állította össze úgy,  
hogy a jogot nem ismerő dolgozók számára is hasznos,  

mert a nyelvezete egyszerű, érthető. Az alábbiakban részleteket 
közlünk a munka díjazása című fejezetéből.

Mit jelent az alapbér?
Az alapbér a munkaszerződés kötelező tar-
talmi eleme. Alapbérként legalább a kötelező 
legkisebb munkabért (minimálbért) kell meg-
határozni. Az alapbért időbérben kell megál-
lapítani.

A havi fizetésem megegyezik az 
alapbéremmel?

Nem feltétlenül. Ha valamilyen bérpótlékra 
vagy jogosult, vagy néhány napot betegsza-
badságon töltesz vagy táppénzt kapsz, a havi 
fizetésed eltér az alapbértől.

A munkabér csak időbér lehet?
Nem, a munkáltató a munkabért teljesítmény-
bérként vagy idő- és teljesítménybér össze-
kapcsolásával is megállapíthatja. Teljesítmény-
bér az a munkabér, amely a munkavállalót a 
kizárólag számára előre meghatározott telje-
sítménykövetelmény alapján illeti meg.

Milyen bérpótlékot kaphatok?
A törvény az alábbi bérpótlékokat ismeri:
�  vasárnapi vagy 
�  munkaszüneti napon végzett mun káért 

járó bérpótlék, 
�  műszakpótlék, 
�  éjszakai bérpótlék, 
�  rendkívüli munkavégzésért járó pótlék, 
�  ügyeleti vagy készenléti pótlék.

Ki kaphat vasárnapi pótlékot?
A vasárnap rendes munkaidőben történő 
munkavégzésre kötelezett munkavállalók 
közül csak 
�  a több műszakos tevékenység keretében, 
�  a készenléti jellegű munkakörben, illetve
�  a kereskedelemről szóló törvény hatálya 

alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, 
a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, 
valamint kereskedelmi jellegű turisztikai 
szolgáltatási tevékenységet folytató 
munkáltatónál

foglalkoztatott munkavállalót illeti meg a bér-
pótlék. A bérpótlék mértéke ötven százalék. 

Megszakítás nélküli 
munkarendben dolgozom,  
több műszakban,  
jár-e vasárnapi pótlék?

Nem, vasárnapi pótlék csak annak jár, aki 
kizárólag a fenti három feltétel valamelyike 
esetén kötelezhető vasárnap rendes mun-
kaidőben történő munkavégzésre.

Ha vasárnap túlórázom,  
kapok vasárnapi pótlékot?

Rendkívüli munkaidőben vasárnapi pótlék jár 
�  a több műszakos tevékenység keretében, 
�  a készenléti jellegű munkakörben, illetve
�  a kereskedelemről szóló törvény hatálya 

alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, 
a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, 
valamint kereskedelmi jellegű turisztikai 
szolgáltatási tevékenységet folytató 
munkáltatónál.

Ezen kívül jár a pótlék annak is, aki egyéb-
ként vasárnap rendes munkaidőben történő 
munkavégzésre nem kötelezhető.

Mennyi pótlék jár  
munkaszüneti napon?

Azok a munkavállalók, akik munkaszüneti 
napon végeznek munkát, száz százalék bér-
pótlékra jogosultak. Ha a munkaszüneti nap 
vasárnapra esik, a munkaszüneti napra te-
kintettel jár pótlék.

Ki jogosult műszakpótlékra?
A műszakpótlékra jogosultságnak két felté-
tele van:
�  a munkavállaló beosztás szerinti napi 

munkaideje kezdetének időpontja 
rendszeresen változik (azaz havonta 
a beosztás szerinti napi munkaidő 
kezdetének időpontja a munkanapok 
legalább egyharmada esetében eltér, 
valamint a legkorábbi és a legkésőbbi 
kezdési időpont között legalább négy 
óra eltérés van),

�  tizennyolc és hat óra közötti időtartam 
alatt történik a munkavégzés.

Figyelem: a műszakpótlékra való 
jogosultságnak nem feltétele a 
több műszakos munkarend! 

A műszakpótlék mértéke harminc százalék.

Ki jogosult éjszakai pótlékra?
Éjszakai munkavégzésnek minősül a huszon-
két és hat óra közt végzett munka. Ha eb-
ben az időszakban a munkavállaló legalább 
egy órát meghaladó tartamban munkát 
végez, megilleti az éjszakai pótlék, melynek 
mértéke tizenöt százalék. Ha a munkavállaló 
egyébként műszakpótlékra is jogosult, külön 
éjszakai pótlék – a műszakpótlékon felül – 
már nem illeti meg.

Ki jogosult „túlórapótlékra”?
Többletdíjazás jár a rendkívüli munkavégzé-
sért is, így 
�  a munkaidő-beosztás szerinti napi mun-

kaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli 
munkaidőben,

�  a munkaidőkereten vagy
�  az elszámolási időszakon felül
végzett munka esetén.

Az erre járó bérpótlék mértéke ötven szá-
zalék. A munkaidő-beosztás szerinti heti pi-
henőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rend-
kívüli munkaidőben történő munkavégzés 
esetén száz százalék bérpótlék jár. A bérpót-
lék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató 
másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biz-
tosít. Munkaszüneti napra elrendelt rendkí-
vüli munkaidőben történő munkavégzés ese-
tén a munkavállalót száz százalék bérpótlék 
illeti meg.

Mennyi a készenléti  
vagy az ügyeleti pótlék?

Készenlét esetén húsz-, ügyelet esetén 
negyven százalék bérpótlék jár. Ügyelet ese-
tén, ha a munkavégzés tartama nem mér-
hető, az általános szabálytól eltérően ötven 
százalék bérpótlék jár.

Minden esetben kötelező  
bérpótlékot fizetni?

Az új Mt. egyik lényeges változása, hogy a fe-
lek mellőzhetik a bérpótlékok alkalmazását, 
helyette a vasárnapi pótlékot, a munkaszü-
neti napra járó pótlékot, a műszakpótlékot 
és az éjszakai pótlékot is magában foglaló 
alapbért állapíthatnak meg. A rendkívüli 
munka, az ügyelet és készenlét esetére járó 
pótlékot viszont nem lehet az alapbérbe 
beépíteni. Ezen kívül a munkaszerződésben 
bérpótlék helyett a bérpótlékot magában 
foglaló havi átalány is megállapítható. 

Mi a bérpótlék számítási alapja?
A bérpótlék számítási alapja – eltérő megál-
lapodás hiányában – a munkavállaló alapbére. 
Bérpótlék a munkavállalót a rendes munka-
időre járó munkabérén felül illeti meg.

Akkor is kapok bért, ha például 
leállás volt a cégnél vagy 
szabadságon voltam?

Az állásidőre (ha a munkavállaló azért nem tud 
munkát végezni, mert a munkáltató foglalkoz-
tatási kötelezettségének a beosztás szerinti 
munkaidőben nem tesz eleget) a munkaválla-
lót alapbér illeti meg, kivéve, ha a munkáltató 
foglalkoztatási kötelezettségének elhárítha-
tatlan külső okból nem tud eleget tenni. 

Ha a munkavállaló a munkáltató hozzájáru-
lása alapján mentesül a munkavégzés alól, a 
kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint 
illeti meg díjazás.
A munkavállalót távolléti díj illeti meg
�  a szabadság tartamára,
�  a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, 
�  a véradáshoz szükséges, legalább négy 

óra időtartamra,
�  a szoptató anyát a szoptatás első hat 

hónapjában naponta kétszer egy, ikergyer-
mekek esetén kétszer két órára, a kilen-
cedik hónap végéig naponta egy, ikergyer-
mekek esetén naponta két órára,

�  hozzátartozója halálakor két munkanapra,
�  általános iskolai tanulmányok folytatása, 

továbbá a felek megállapodása szerinti 
képzés, továbbképzés esetén, a képzés-
ben való részvételhez szükséges időre,

�  ha a munkáltató a munkavállaló által elköve-
tett kötelezettségszegés körülményeinek 
kivizsgálása miatt a vizsgálat lefolytatásá-
hoz szükséges, de legfeljebb harmincna-
pos időtartamra mentesíti a munkaválla-
lót rendelkezésre állási és munkavégzési 
kötelezettségének teljesítése alól,

�  bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az 
eljárásban való személyes részvételhez 
szükséges időtartamra, feltéve, hogy ta-
núként hallgatják meg,

�  óra- vagy teljesítménybérezés esetén a 
napi munkaidőre, ha az általános mun-
karend szerinti munkanapra eső munka-
szüneti nap miatt csökken a teljesítendő 
munkaidő,

�  ha munkaviszonyra vonatkozó szabály 
munkavégzés nélkül munkabér fizeté-
sét annak mértéke meghatározása 
nélkül írja elő.

A betegszabadság tartamára a távolléti díj 
hetven százaléka jár.

A munkavállalót az állásidőre járó díjazáson 
felül bérpótlék is megilleti, ha a munkavégzés 
alóli mentesülés tartamára irányadó munka-
idő-beosztása alapján bérpótlékra lett volna 
jogosult. Betegszabadság esetén a munka-
vállaló arányos bérpótlékra jogosult.

Hogyan kell kiszámítani  
a távolléti díjat?

A távolléti díjat
�  az esedékessége időpontjában érvényes 

alapbér, pótlékátalány, valamint
�  az esedékesség időpontját megelőző utol-

só hat hónapra (irányadó időszak) kifize-
tett teljesítménybér, bérpótlék

figyelembevételével kell megállapítani.

Ezeket az összegeket együttesen kell figye-
lembe venni.

A vasárnapi pótlékot a távolléti díj kiszámítá-
sánál akkor kell figyelembe venni, ha a mun-
kavállaló az irányadó időszakban legalább a 
vasárnapok egyharmadában beosztás sze-
rinti munkaidejében munkát végzett.

A műszakpótlékot és az éjszakai bérpótlé-
kot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell 
figyelembe venni, ha a munkavállaló az irány-
adó időszakban legalább a beosztás szerinti 
munkaideje harminc százalékának megfelelő 
tartamban műszak- vagy éjszakai bérpótlék-
ra jogosító időszakban végzett munkát.

Az ügyelet és a készenlét tartamára kifize-
tett bérpótlékot a távolléti díj kiszámításá-
nál akkor kell figyelembe venni, ha a mun-
káltató a munkavállaló számára az irányadó 
időszakban átlagosan legalább havi kilenc-
venhat óra tartamú ügyeletet vagy készen-
létet rendelt el.

A bérpótlékot az egy órára járó távolléti díj ki-
számításánál úgy kell figyelembe venni, hogy 
az irányadó időszakra kifizetett bérpótlék 
összegét osztani kell az irányadó időszak-
ban, a beosztás szerinti munkaidőben telje-
sített órák számával (osztószám).

Hogyan kell kifizetni a munkabért?
A munkabért forintban kell megállapítani 
és kifizetni, ez alól csak akkor lehet kivételt 
tenni, ha a munkavégzés külföldön történik, 
vagy jogszabály engedi az eltérést. A mun-
kabért utalvány vagy fizetőeszköz helyette-
sítésére szolgáló más formában kifizetni 
nem lehet. A munkabért készpénzben vagy 
a munkavállaló által meghatározott bank-
számlára utalással kell kifizetni. A munkabér 
kifizetése a munkavállaló részére költséget 
nem okozhat.

Mikor kell megkapnom a bérem?
A munkabért utólag, legalább havonta egy 
alkalommal kell elszámolni. A kifizetett mun-
kabér elszámolásáról a tárgyhónapot köve-
tő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékozta-
tást kell adni. A tájékoztatásnak olyannak 
kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámo-
lás helyességét, a levonások jogcímét és 
összegét ellenőrizni tudja. A munkabért a 
tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig 
ki kell fizetni. 

Levonhat-e a munkáltató  
a béremből?

A munkabérből való levonásnak jogszabály 
vagy – a levonásmentes munkabérrészig – 
végrehajtható határozat alapján van helye. 
Jogszabály alapján kell levonni például a mun-
kabért terhelő közterheket, így az adóelőle-
get és a járulékokat. Végrehajtható határo-
zat alapján vonható le például az adótartozás 
vagy a tartásdíjak. 

A munkáltató a munkavállalóval szembeni 
követelését csak két esetben vonhatja le 
a munkabérből: ha ahhoz a munkavállaló 
hozzájárul (azonban csak a levonásmen-
tes munkabérrészig, amelynek mértékét 
a bírósági végrehajtásra vonatkozó jog-
szabályok határozzák meg), vagy ha a kö-
vetelés előlegnyújtásból ered (idetartozik 
például, ha a munkaviszony a munkaidőke-
ret lejárta előtt szűnik meg, a módosított 
elszámolás esetén vagy a munkaidőkeret 
lejártakor, feltéve, hogy a munkavállaló a 
neki járónál magasabb összegű munkabér-
ben részesült).
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IndustriAll: üzEnEt az új EuRópa paRlaMEntnEK

Javaslatok Európa újraiparosításához

A jövőben egyre inkább arra kell  
összpontosítani, hogy Európa-
szerte olyan erős gyártásbázisokat 
hozzanak létre, amelyek egyben a 

gazdasági növekedést és minőségi, új terme-
lő munkahelyek számának bővülését is felté-
telezik. Európai megoldásokra van szükség 
– olvasható a kiáltványban.

Több mint hat éve tart a pénzügyi szektor-
ból induló, azóta már gazdasági válsággá ala-
kult krízis – fogalmaz a kiáltvány. A kapzsi-
ság, felelőtlenség és irracionalitás, valamint a 
visszaélések sorozata következtében a túlhi-
telezésbe belement bankszektor megmenté-
sére az állami szektor pénzügyi injekciójára 
volt szükség. Ennek következtében az egyes 
országok költségvetési hiánya megnőtt, a 
megszorítások következménye pedig a gaz-
dasági teljesítőképesség erős visszaesése és 
a munkanélküliség soha nem látott mértékű 
emelkedése lett.

Kell a jó szakember!
A helyzet rendezésére fontos pénzügyi, 

gazdasági és piaci felügyeletre, a megfelelő 
jogi szabályozók meghozatalára van szük-
ség – szögezi le ajánlásában a szövetség. 
Nem rendelkezik megfelelő politikai és 
társadalmi legitimációval az egyes szemé-
lyek számára hatalmas hasznot és vagyont 
biztosító bankszektor, amely dolgozó em-
berek millióinak a befektetéseit, pénzét 
kezeli. A gazdasági visszaesés oka gyakran 
az, hogy az emberek a pénztelenség és ki-
látástalanság miatt jelentős migrációba 
kezdenek, s ez nyilvánvalóan vegyes ha-
tással van az egyes nemzeti gazdaságokra. 
A gazdagabb, nagyobb fejlődési potenciált 
felmutatni képes országoknak tehát na-
gyobb mértékben kell a jövőben hozzájá-
rulniuk az egyes régiók gazdaságélénkítési 
programjainak finanszírozásához. A cél a 
fenntartható fejlődés visszaállítása, minő-
ségi munkahelyek létrehozása és a társa-
dalmi különbségek mérséklése. Manapság 
már általános az egyetértés abban, hogy 
fenn kell tartani egy kritikus méretű ipari 
gyártói bázist a kontinensen, e nélkül a gaz-
daság tartós fellendítése aligha lehetséges. 
Ez pedig társadalmi érdek, nem csupán a 
munka világát érintő feladat.

Kiemelt szerephez kell juttatni és támo-
gatni az innovációt, a kutatás-fejlesztést, a 
szakképzést és az infrastruktúra fejlesztését. 
Cselekvési tervekre és aktív iparpolitikai in-
tézkedésekre van szükség. 

Mi kell a gazdaság 
újraindításához? 

Gazdasági növekedést csak munkahely-
teremtéssel és a társadalmi bizalom hely-
reállításával lehet elérni – olvasható az In-
dustriAll javaslatában. Erős belső keresletet 
kell támogatni Európa-szerte. Igazságosabb 
(progresszív) adórendszer és jövedelemel-
osztás szükséges, a hazai fogyasztás támo-
gatása nemzeti szinten, míg európai szinten 
a tőkejövedelmekről a munkajövedelmek 
felé kellene eltolni a hangsúlyt – állítja a 
szervezet, amely fontosnak tartja az adó-
paradicsomok és az adóelkerülési lehető-
ségek teljes felszámolását. Meg kell őrizni, 
sőt fontos lesz erősíteni az európai szociális 
modell egyedülálló előnyét, a szociális vé-
delmet, mert csak így lehet helyreállítani a 
gazdasági teljesítményben is megmutatko-
zó bizalmat.

 A szervezet javaslatában szerepel az is, 
hogy a kormányzatoknak le kell állítaniuk a 
belső, bérpolitikai jellegű leépítéseket, ame-
lyek a nyugdíjakat és a jóléti juttatásokat is 
érzékenyen érintik. Fenntartható modellre 
van szükség, hiszen a GDP-arányos állam-
adósságra a tapasztalatok szerint nem gya-
korol jelentős hatást az, ha bérpolitikai meg-
szorításokat, kiigazításokat hajtanak végre. 
Ezek a cselekvések láthatóan jelentős mun-
kanélküliséghez vezetnek. 

Kiáltványban szorgalmazza Európa újraiparosítását az IndustriAll 
Europe nemzetközi szövetség, amely egyben ajánlásokat fogalmaz 

meg a 2014 májusában hivatalba lépő új Európa parlament  
és Európai Bizottság tisztségviselői számára.

gAzdASág

Az industriAll szerint
●  Fejleszteni kell a kollektív szerző-

dések rendszerét és a szociális 
párbeszéd szerepét az iparpolitika 
területén. 

●  új alapokra kell helyezni a bank-
szektort: olyan szabályozókra van 
szükség, amelyek valós hozzáfé-
rést nyújtanak a finanszírozás te-
rületén. 

●  törekedni kell a szinergiákra az 
ipari és a környezetvédelmi politi-
kák között, új zöld munkahelyeket 
kell finanszírozni. 

●  a kontinens globális versenyképes-
ségének fenntartásához és erősí-
téséhez a tudásalapú gazdaságot 
erősítő iparpolitikára van szükség. 

 ●  újra meg kell erősíteni a hagyo-
mányos ipari ágazatokat, hiszen 
az ipari munkahelyek közvetve 
erősítik a szolgáltatási szektor le-
hetőségeit is.

 ●  Ki kell használni az információs 
technológiák (It) társadalmi és 
gazdasági előnyeit, a dinamikus 
fejlődés miatt 2015-re várhatóan 
700 ezer informatikai szakember 
fog hiányozni a térségben.

 ●  Bővíteni kell az iparpolitikák tevé-
kenységi spektrumát.

 ●  a versenyképesség megőrzése 
céljábó törekedni kell a fenntart-
ható és megfizethető, biztonsá-
gos energiákra a versenyképes-
ség megőrzése céljából is.

 ●  az oktatásnak kiemelt szerepet 
kell szánni, a magasan képzett 
munkaerő az egyik legnagyobb 
érték és a fejlődés záloga is egy-
ben.

 ●  Globális kereskedelmi munka-
helyekre van szükség, korrekt 
munkafeltételekkel, átfogó sza-
bályozókkal. Ebben jelentős 
szerepe van az ILo-nak is és a 
Wto-nak is.

 ●  Megfelelő intézményi keretekre 
van szükség.

Az Európai Unió statisztikai hivatala 
félévente frissíti a minimálbérekre 
vonatkozó statisztikáját, melyet is-
mét elővettünk. Mivel néhány hó-

napja már új évbe léptünk, és 98 ezerről 101 
500 forintra emelkedett a magyar kötelező-
en adandó legkisebb bér, érdemes megnézni, 
mire is megyünk ezzel uniós viszonylatban.

Az Eurostat szerint 2014 első félévére 
344,24 eurónak felel meg a már említett 101 
500 forint, vagyis a tavalyi 340,6 eurónál 1,1 
százalékkal többet. Ez viszont nemcsak ahhoz 
volt kevés, hogy esetleg feljebb lépjünk a rang-
létrán, hogy megközelítsük az uniós átlagot, de 
a helyezésünk megtartására sem volt elegen-
dő. Míg 2013-ban a 13. legmagasabbnak szá-
mított a magyar bér a 22 ország között, idén 
már csak a 15. helyet tudhatjuk magunkénak. 
Vagyis a 6. legalacsonyabb minimálbért fizeti 
hazánk az uniós tagállamok körében.

Ezzel egyébként még a régióban sem sike-
rült előkelőbb helyre sorolni magunkat, hi-
szen míg tavaly csak a szlovénoknál és a len-
gyeleknél volt magasabb a minimálbér, idén 
viszont már Szlovákia is megelőzött minket. 

Ugyan 28 tagállamot foglal magába az 
unió, nem minden országban van kötelező-
en, törvényileg előírt, országos szinten egy-
séges minimálbér. Ezért nincs adat például 
Ausztria vagy Németország vonatkozásában, 
utóbbi esetben viszont 2015-től bevezetésre 
kerül a minimálbér a tavaly év végi koalíciós 
tárgyalások eredményeként.

A minimálbérek tekintetében egyébként az 
élen állók és a sereghajtók között nem történt 
változás tavalyhoz képest. A legmagasabb mi-
ninálbért továbbra is a Luxemburgban dolgo-
zók kapják, 1921,3 eurót (595 ezer forint), 
ami egy év alatt 2,5 százalékos növekedést 
jelent. Ezzel szemben a rangsor végén Bulgá-
ria szerepel 173,84 eurós (54 ezer forintos) 
minimálbérrel, tehát a bekövetkezett 9,7 szá-
zalékos emelés sokat nem segített az országon 
ebből a szempontból. Bár első ránézésre igen 
jelentősnek tűnik ez a majdnem 10 százalékos 
bolgár növekedés, közel sem itt emelkedtek 
legjobban a minimálbérek, hanem az IMF-
programja alatt „megújuló” Romániában. Az 
idei 190,57 euró (59 ezer forint) ugyanis 21,2 
százalékos növekedés eredménye lett, ezzel 

pedig annyit sikerült elérni uniós viszony-
latban, hogy már nem a legkisebb, hanem 
a második legkisebb minimálbért fizetik az 
érintett román dolgozóknak. 

Érdemes megjegyezni, hogy az adatok sze-
rint Nagy-Britanniában egyedül 3,8 százalé-
kos csökkenés következett be idén, így már 
„csak” 1216,75 eurót (377 ezer forintot) kap-
nak az érintett dolgozók. Ehhez viszont nem 
kormányzati döntésnek, sokkal inkább a font 
euróhoz mért gyengülésének van köze.

Igaz, a magyar minimálbér nagyságát a fel-
dolgozott adatok jól szemléltetik, ám igazán 
pontos képet akkor kaphatnánk, ha vásárló-
erő-paritáson számolt értékekkel dolgozhat-
nánk. Valójában ugyanis ez tudná megmu-
tatni azt, hogy mennyit is ér a minimálbér. 
Hiszen lehet, hogy egy magasabb árszínvona-

lú országban hiába magas a ez az összeg, abból 
nem lehet sokkal kényelmesebben megélni, 
mint egy alacsony minimálbért biztosító, de 
jóval alacsonyabb árszínvonalú országban. 

A mostani 15. helyezésünk a minimálbé-
rek rangsorában azt jelenti, hogy lényegében 
2009 óta semmit sem sikerült előrébb lép-
nünk. Azóta ugyanis a 16-15. hely környé-
kén mozgunk. Igaz, hogy 2012-ben volt egy 
jelentős bruttó minimálbéremelés, melyre 
az adójóváírás kivezetése miatt a nettó bé-
rek megőrzése érdekében volt szükség, ez 
láthatóan nagyon sokat nem vitte előrébb 
hazánkat a forint folyamatos gyengülése mi-
att. A tavalyi 13. helyezésünk is elsősorban 
csak annak köszönhető, hogy 2013 év elején 
2012 azonos időszakához képest átmeneti-
leg sokat erősödött a forint. (mfor.hu)

méG KEVEsEbbEt ér 

magyar minimálbér az unióban
A legfrissebb adatok szerint 

hiába emelkedett tovább 
itthon a minimálbér, az uniós 
rangsor alapján ezzel a tavalyi 

helyezésünkhöz képest 
visszacsúsztunk.
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ugrásszerűen nőhet Magyarországon 
a mélyszegénység. Legalábbis ez de-
rül ki az Európai Bizottság nemrég 
közzétett jelentéséből – adta hírül a 

Népszava. Az ország lakosságának csaknem a 
fele éhezik. A bizottsági előrejelzés annak isme-
retében különösen aggasztó, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal adatai szerint csaknem 4 
millióan élnek létminimum alatt, szakemberek 
szerint pedig mintegy másfél millióan mélysze-
génységben úgy, hogy iskolázottságuk, családi 
és egyéb körülményeik miatt szinte esélyük 
sincs kitörni ebből a helyzetből. 

Eközben a munkanélküli segély időtartama 
kilenc hónapról 90 napra csökkent, s munka-
helyteremtés ügyében a közmunka tűnik az 
egyetlen „kitörési” esélynek. A legtöbben hat- 

illetve négy órában dolgozhatnak, a közmunka 
átlagos időtartama pedig 3 hónap. A fennmara-
dó kilenc hónapban szociális segélyen tengőd-
nek az emberek, ennek az összege a korábban 
28 ezer 500 forintról 22 ezer 800 forintra csök-
kent. Segélyt egy családban csak egy ember 
kaphat, de ha a házastárs dolgozik, akkor az 
sem jár. A regisztrált munkanélkülieknek több 
mint a fele, azaz 300 ezer ember egyetlen forint 
ellátást sem kap. 

A dolgozók sincsenek könnyű helyzetben, a 
legutóbb mért adatok szerint 85 ezer 960 forint 
volt a létminimum egy egyszemélyes háztar-
tásban, a kétgyermekes családoknak 250 ezer 
forintra volt szükségük ahhoz, hogy az alapvető 
dolgokat kifizessék. A minimálbérért dolgo-
zók 101 500 forintos keresete csupán bruttó 

összeg, amelyből mindössze 66 483 forintot 
kapnak meg, vagyis csaknem 20 ezer forinttal 
kevesebbet, mint amennyiből minimálisan 
meg lehet élni.

nyugdíjREndSzER-átalaKítáS: SoK HűHó SEMMiéRt

Ezzel nem spórolt Magyarország

Újra koszorúznának a nyugdíjasok

miután a kormány gyakorlatilag 
államosított mintegy 3000 mil-
liárd forintnyi magánpénztári 
vagyont, 2012-től megszüntet-

te a korhatár alatti nyugdíjasok ellátását is. 
A kormány szerint az akkori intézkedésekkel 
tartósan fenntarthatóvá vált a nyugdíjrend-

szert azzal, hogy a korhatár alatti nyugdíja-
kat nem a Nyugdíjbiztosítási Alap, hanem a 
költségvetés fizette. Az érintettek átmeneti-
leg kikerültek a nyugdíjrendszerből.

Azonban, ahogy az várható volt, a korha-
tár alatti ellátottak előbb-utóbb beleöreged-
nek a „normál” nyugdíjrendszerbe, ennek 
köszönhetően már tavaly is látványosan 
csökkent a korhatár alatti ellátásokra fordí-
tott összeg, ami idén tovább folytatódik. Az 

elmúlt két évben ezen kiadások százmilliárd 
forinttal apadtak.

Ez a nyugdíjreform nem eredményezett 
érdemi magtakarítást – erre utal az emberi 
erőforrás államtitkár írásbeli tájékoztatása, 
ami a parlament honlapján olvasható, ahol 
két képviselő írásban arról faggatta a mi-

nisztert, hogy „Mekkora kiadáscsökkentést 
jelentett a korhatár előtti nyugdíjak meg-
szüntetése?”.

A 2012-es nyugdíjreform egyrészt érintet-
te a rokkantak táborát, akiket a kormány in-
tegrálni akart a munkaerőpiacba, ám ennek 
sem a foglakoztatási, sem az egészségügyi-
rehabilitációs intézménye nem volt bizto-
sítva, így végül az eredeti elképzelésekből 
szinte semmi nem teljesült. A munkaerőpia-

ci rehabilitáció tehát elmaradt –, a korhatárt 
elérve a rokkant-ellátottak többsége viszont 
a korábbi szabályoknak megfelelően szintén 
nyugdíjas lesz.

Egyik zsebből a másikba
A 2012-es átalakítások másik csapásiránya 

a rendőrségi, katonai szolgálati nyugdíjak 
megszüntetése volt, ugyanis a régi szabályok 
szerint már 40 évesen is nyugdíjat lehet sze-
rezni a fegyveres testületeknél eltöltött akár 
már 20 év fegyveres szolgálattal. A szolgálati 
nyugdíjakat szolgálati járandósággá alakítot-
ták: az NGM adatai szerint míg 2011-ben 
42,2 ezer ember kapott átlagosan 168 ezer 
forintos havi nyugdíjat, addig 2013-ban 39,3 
ezren átlagosan 181 ezer forintos szolgálati 
járandóságban részesültek. Az átlagértékek 
annak ellenére növekedtek, hogy a szolgálati 
járandóságra 16 százalék elvonást – gyakor-
latilag szja-t – vetettek ki. Érdemi megtaka-
rítással tehát ez az intézkedés sem járt. Itt 
is csupán annyi történt, hogy az ellátásokat 
nem a nyugdíjalapból, hanem a költségvetés-
ből finanszírozzák, azaz az egyik állami zseb 
helyett a másikból költenek – írta a Napi.hu.

A nyugdíjasok és a fiatalok évekkel ezelőtt 
együttműködési szerződést kötöttek – s 
ezt azóta is rendszeresen megújítják – 
azért, hogy minél kisebb legyen a szaka-

dék a két korosztály között. Egyedülállóan sikeres 
ez a kapcsolat, mert nemcsak a hivatalos ügyekre, 
az oktatásra és a különféle megmozdulásokon való 
közös részvételre terjed ki, hanem esetenként a sza-
badidős tevékenységeken való együttes részvételre 
is. Az elnök megerősítette: a nyugdíjasok továbbra 
is aktívan és hasznosan akarnak részt venni a szak-
szervezet életében, s erre a saját üléseiken is készül-

nek. Ez idén is várhatóan 6-8 alkalom lesz. Az egyik 
nagysikerű rendezvényük a Galambos Márton em-
léktúra, amely idén is – mint hosszú évek óta min-
dig – lelkes törzstúrázókkal, de új résztvevőkkel 
kibővítve jó hangulatban zajlott (az eseményről a 
februári számunkban is beszámoltunk).

Bauer István elmondta, sok a tennivaló a nyug-
díjasok ügyében, az aktív munkából kikerültek  
pontos tájékoztatása, az információk eljuttatása 
hozzájuk folyamatos elfoglaltságot ad a tagozat 
tagjainak. Munkájuk azonban ebben még nem 
merül ki, hiszen a nyugdíjasok helyzetét érintő 

kormányzati döntésekhez is számos szakmai anya-
got, hozzászólást, észrevételt készítenek, amelyet 
eljuttatnak a döntéshozókhoz..

Bauer István emlékeztetett: a VDSZ emléktáb-
la koszorúzása március 15-én hagyományosan a 
nyugdíjasok szép feladata volt, ám néhány évvel 
ezelőtt az aktív szervezetek ezt átvették tőlük.  
A nyugdíjas tagozat azt kéri, adják vissza nekik ezt 
a lehetőséget – tolmácsolta többek kérés a tago-
zat vezetője.

Az elnök azt is elmondta, hogy terveik között 
szerepel idén egy konferencia rendezése az idős 
emberek háttérbe szorításának a problémájáról és a 
megoldási javaslatokról Balatonszemesen, a VDSZ 
Platán Oktatási Központjában, amelyre a fiatalokat 
is meg fogják hívni.

Két év alatt mintegy százmilliárd forinttal csökkent a korhatár alatti 
nyugdíjakra fordított kiadások mértéke, ám ez nem azt jelenti, hogy 
kevesebb lett a nyugdíjas, hanem azt, hogy a 2011-ben nyugdíjuktól 

ideiglenesen megvont ellátottak újra visszalépnek a rendszerbe.  
az átalakítás nem járt megtakarítással – írta a napi.hu.

a vdSz egyik legaktívabb tagozta a nyugdíjasoké, s ezen a jövőben 
sem akarnak változtatni – jelentette be a szakszervezet elnökségének 

legutóbbi ülésén bauer István, a tagozat elnöke. 

Mit jelent  
a mélyszegénység?

Mélyszegénységben élni azt jelenti, 
hogy akár 10-20 ezer forint a csa-

lád egy főre jutó havi jövedelme, nincs 
pénz ételre, fűtésre, nincs villany, vízért 
akár kilométereket kell gyalogolni. A 
szegények alig számíthatnak ma se-
gítségre, kiszolgáltatottságukat pedig 
kihasználják.

kevesebb nyugdíjra 
számíthatnak a nők
  A nők átlagosan 15 százalékkal ke-

vesebb nyugdíjra számíthatnak, mint 
a férfiak – egyebek mellett ez derült 
ki az Aegon 12 országra kiterjedt 
felméréséből.

  A magyarázatnál első helyen áll az 
a tény, hogy a nők munkabére még 
mindig 17 százalékkal alacsonyabb 
a férfiakénál. A legnagyobb hátrány 
– 23 százalék – 35 és 44 éves koruk 
között éri a nőket.

  Ennek az oka, hogy a nők maradnak 
otthon újszülött gyerekükkel, vala-
mint ők esnek ki a munkából, ha a 
gyerekük ápolásra szorul.

  A nők 29 százaléka gondolja azt, 
hogy nyugdíjas korában rosszabb 
lesz a helyzete, mint a férfiaké, egy-
negyedük viszont úgy véli, hogy ők 
vannak előnyösebb helyzetben.

  Az Aegon globális felmérésében 
részt vett országok: Kanada, Kí-
na, Franciaország, Németország, 
magyarország, Japán, Hollandia, 
lengyelország, Spanyolország, Svéd-
ország, az Egyesült államok és Nagy-
Britannia. országonként ezer-ezer 
személyt kérdeztek meg.

NÉGymillió SzEGÉNy ORSzáGA

Egyre több nyomorgó magyar
Már most is négymillió magyar él szegénységben. 

Az Európai bizottság jelentése szerint, ha nem 
lesz változás, ugrásszerűen nőhet a nélkülözök 

száma. Több településen civilek próbálnak 
segíteni a nyomorban élőknek.
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szabadidő

már LEhEt nEVEZnI

Nagy rangadó 
kispályán

Idén is megrendezi a VDSZ az 5+1 
rendszerű kispályás focit, amelyen ha-
gyományosan 12-14 csapat nevezhet.   
A népszerű rangadó Tiszavasváriban 

lesz, május 17-én. A torna fővédnöke Szé-
kely Tamás a VDSZ elnöke, a rendező pedig 
az Alkaloida Zrt. Szakszervezeti Bizottsága.

A nevezéseket április 20-ig kell bekülde-
ni, a díj 10 ezer forint, amely magában fog-
lalja az ebédet és az üdítőket is. A nevezési 
díjat a jelentkezés visszaigazolása után – 
május 1-ig – kell kiegyenlíteni. 

A rangadón tíz játékosból álló csapatok-
kal lehet részt venni, s az Alkaloida Zrt. SzB 
4440 Tiszavasvári Kabay J. u. 29. címen, 
vagy a 06-42-521-012 telefonszámon, va-
lamint a 06-42-372-512 fax számon, illet-
ve a TradeUnion.tv@alkaloida.com e-mail 
címen kell jelentkezni. A szervezők az első 
14 csapat jelentkezését fogadják el.

A nevezési lap és kiírás elérhető  
a www.vdsz.hu oldalon a  

Dokumentumok / Sport mappában.   

A VdSz balatonszemesi és balatonvilágosi 
üdülőjének 2014. évi díjai
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nőtagozat
optiMiSta StatiSztiKa éS a lEHangoló valóSág

A nők 59 napot ingyen dolgoznak

lEHEt, dE nEM EgySzERű

Nagyszülő gyesen

Európában egyedülálló mértékben 
emelkedett hazánkban az elmúlt 
időszakban a nők foglalkoztatása 
– jelentette be sajtótájékoztatón 

a KSH adataira hivatkozva Szalai Piroska. 
A nők munkaerőpiaci helyzetének ja-
vításáért felelős miniszteri biztos el-
mondta: 2013-ban 1,797 millió 
nő dolgozott, idén januárban 
már 1,83 millió, az inaktív 
nők száma pedig 1,4 milli-
óra csökkent 2013-ra, ami 
2009-hez képest 150 ezer-
rel kevesebbet jelent. A női 
foglalkoztatási ráta így összességében 52,8 
százalék.

noha január elsejétől javultak a 
szülők gyes melletti munkavégzé-
sének lehetőségei, jócskán előfor-
dulhat, célszerű – netán szükséges 

is –, hogy a nagyszülő vegye igénybe a gyer-
mekgondozási díjat. A családok támogatá-
sáról szóló törvény idevonatkozó szakasza 
szerint a  gyermek szülőjének vér szerinti, 
örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt 
élő házastársa – nagyszülő – is jogosult a 
gyermekgondozási segély igénybe vételére 
abban az esetben, ha 
  a gyerek betöltötte az első élet-

évét, 
  a gyerek gondozása, nevelése a 

szülő háztartásában történik, 
  a gyerek szülei írásban nyilatkoz-

nak arról, hogy a gyermekgon-
dozási segélyről lemondanak és 
egyetértenek a gyermekgondozási 
segélynek nagyszülő részéről tör-
ténő igénylésével, és 

  a szülő háztartásában nincs má-
sik olyan gyerek vagy ikergyerek, 
akire tekintettel gyermekgondozá-
si segélyt folyósítanak.

 A nagyszülő részére a gyermekgondozá-
si segélyre való jogosultságot az előzőekben 
említett feltételek fennállása esetén kizárólag 
akkor lehet megállapítani, ha ő maga és a 
szülők is megfelelnek a jogosultsági feltéte-
leknek. E szabály egyben azt is jelenti, hogy 
amennyiben a szülő valamilyen ok miatt el-
veszíti a jogosultságot, akkor azt a nagyszü-
lőtől is megvonják.

 A nagyszülőnek nehezebb
A nagyszülő a gyes mellett a szülőnél lénye-

gesen szigorúbb szabályok mellett végezhet 
munkát. Míg a szülő a gyerek 1 éves korától 
kotlátlanul folytathat keresőtevékenységet, 
addig a nagyszülő csak a gyerek 3 éves korát 
követően, akkor is csak heti 30 órát meg nem 
haladó időtartamban, illetve korlátlanul, ha a 
munkavégzés az otthonában történik.

Amennyiben a nagyszülő sajátjogú nyug-
díjas vagy betöltötte az öregségi nyugdíjkor-
határt, a számára folyósított gyes összegéből 
nem vonnak nyugdíjjárulékot.

A gyes tartama a biztosítási jogviszony-
ban nem álló és még aktív korú nagyszülő 

esetében szolgálati időnek minősül és egész-
ségügyi szolgáltatásra jogosít.

Egyéni vagy társas vállalkozónak a gyes 
tartama alatt nem kell minimális járulékot 
sem fizetnie, ha a tag az ellátása folyósításá-
nak tartama alatt a vállalkozásában szemé-
lyesen nem működik közre.

Ettől eltérően, a kiegészítő tevékenységet 
folytató egyéni vagy társas vállalkozó a gyes 
tartama alatt személyes közreműködése ese-
tén is mentesül az egészségügyi szolgáltatási 
járulék megfizetése alól.

Mikor jogosult gyes-re a nagyszülő és mikor nem? Mennyit dolgozhat a 
gyes mellett, beszámít-e a kereseti korlátba, vonnak-e tőle járulékot? 

Az adozona.hu összefoglalta a legfontosabb szabályokat.
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Nőtagozat
 Szalai Piroska szerint mindez a munka-

helyvédelmi akcióprogram eredménye, de a 
gyed extra még további 20 ezerrel növelheti 
a nők foglalkoztatását. 

Az Európai Bizottság legfrissebb jelentése 
szerint az Unióban 2012-ben átlagosan 16,4 
százalék volt a különbség a nők és a férfiak 
órabére között – utóbbiak javára. Vagyis 
mondhatnánk: Európában a nők 59 napot 

ingyen dolgoznak, és csak ezután 
éri el fizetésük a férfiak keresetét. 
Hazánkban ennél is rosszabb a hely-

zet: Magyarországon a 2008-as 17,5 
százalékról 2012-re 20,1 százalékra 

nőtt a bérszakadék.
 Ez Portugália után a második legna-

gyobb bérkülönbség-növekedést jelenti 
a tagállamok között, a bérszakadék mérté-
két illetően pedig – növekvő sorrendben – 

a 23. helyet jelenti.

az optimista magyar statisztikák ellenére hazánkban tovább nőtt a 
bérszakadék a férfiak és a nők között. utóbbiak Európában 59 napot 
ingyen dolgoznak, és csak ezt követően éri el a fizetésük a férfiakét.

Üdülési szezon  
2014. 06. 14–08. 29

Szállás reggelivel fő/éj

VDsZ- tag nem tag

felnőtt gyerek felnőtt gyerek

Balatonszemes 
turnus: szombattól – péntekig 4 700 Ft 3 100 Ft 6 590 Ft 4 390 Ft

étkezési lehetőség Balatonszemesen

Ebéd Vacsora

felnőtt gyerek felnőtt gyerek

1 240 Ft 940 Ft 1 145 Ft 860 Ft

3 év alatti gyerek után szállásdíjat 
nem számolunk, a gyerekkedvezmény 
a 14 év alatti gyerekekre vonatkozik.
A fenti árak az áFá-t tartalmazzák.

idegenforgalmi adó 18 év felett:
Balatonszemes: 390.-Ft/fő/éj
Balatonvilágos:  330.-Ft/fő/éj

Egyéb szervezetek rendezvényei-
nek térítési díja 
(csak elő- és utószezonban):
Szállás: 4 790.-Ft+18% áFa
étkezés: 5 120.-Ft+27% áFa

Felvilágosítást ad:  
Baloghné Pataki Irén  

06-1-4612-441;  
06-20-413-7975; 
irenkeb@vdsz.hu

Idén is lesz alkimista tábor, 
a nyári játszva tanulás 
annyira népszerű, hogy 

már 14. alkalommal hirdeti 
meg a Magyar Műszaki 
és Közlekedési múzeum 

Vegyészeti múzeuma. Egy 
kis kémia, sok, sok érdekes 

program. tartalmas nyári 
szórakozás a kémia iránt 
érdeklődő gyerekeknek.

Alkimista tábor tizennegyedszer is
JElENTkEzÉSi lAp A 14. „AlkimiSTA” TábORbA

név, osztály:  ..............................................................................................................................................................................................

Iskola megnevezése, cím:  ........................................................................................................................................................................

időpont: 2014. június 23. – 2014. június 28.

Lakcím (telefonszám): ...............................................................................................................................................................................

(mobilszám):  .......................................................................................E-mail cím:  ..................................................................................

érdeklődési kör: .........................................................................................................................................................................................

hangszerismeret (ha lehet, hozd el):  ......................................................................................................................................................

Szülő aláírása (7. 8. osztály esetén!):  ......................................................................................................................................................

2014………….......………........….hó……............…nap
_____________________________________________

jelentkező aláírása 
a jelentkezőnél marad
a szaktábor kötetlen formában szeretné minél több fiatal érdeklődését a természettudományok felé fordítani, a kémia helyét – szerepét a mindennapokban 
bemutatni, tudományunkat megszerettetni. lehetőség szerint kísérleteket, üzem- és intézménylátogatásokat, terepgyakorlatokat szervezünk. a 14. alkalommal 
meghirdetett országos tábort ebben az évben több új programmal színesítjük. légy szíves egy 3-4 perces bemutatkozást segítő „anyagot” készíteni magadról.  
Jelentkezési határidő: 2014. május 30.
Információ: e-mail: vegymuz@vegyeszetimuzeum.hu vagy levélben: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vegyészeti Múzeuma, 8100 várpalota, thury-vár, 
tel.: 06-88/575-670, Fax: 06-88/575-671, 06-30/822-3465 Kérjük, a jelentkezési lap elküldésével egyidejűleg a részvételi díj 35.000 Ft/fő befizetését igazoló 
csekk másolatát is elküldeni (a fent említett címre) és az esetleges számlaigényt pontos adatok feltüntetésével közölni. országos Műszaki Múzeum vegyészeti 
Múzeumát támogató alapítvány számlaszáma: 11748076-20008237 (Közlemény rovatban megjegyzés: alkimista tábor) étkezéssel kapcsolatos külön kérése-
ket feltétlenül kérjük előre jelezni (pl. vegetáriánus étrend).  

SZÉP kártyát elfogadunk!

Üdülési szezon  
2014. 06. 14–08. 29.

Szállásdíj  fő/éj

VDsZ-tag nem tag

felnőtt gyerek felnőtt gyerek

Balatonvilágos  
turnus: szombattól – péntekig 3 270 Ft 2 850 Ft 4 350 Ft 3 410 Ft

#


