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Székely Tamás:   
Be a szakszervezetbe!
Újra aktuálisak Székely Tamás sze-
rint a száz évvel ezelőtti követelé-
sek: munkát, kenyeret, megélhetést. 
A Vegyipari Dolgozók Szakszerve-
zetének (VDSZ) elnökével a Népsza-
va készített interjút. 

 (8. oldal)

Szaki Club:  
Összefogás nélkül  
nem megy
A szakszervezeteknek össze 
kellene fogniuk, s erre most a 
politikai és gazdasági környe-
zet is alkalmas lenne – állapí-
tották meg a Friedrich Ebert 
Alapítvány budapesti irodája 
„Szaki Club“ sorozatának első 
rendezvényén, a VDSZ szék-
házában. 

 (9. oldal)

VDSZ kártyával olcsóbb 
Fürdőjegyekkel kívánja javítani 
tagjai romló egészségi állapotát a 
VDSZ, ezért megállapodott a SPA 
Hungary Holding Zrt.- vel, hogy 
20 százalékos kedvezményt kap-
nak három fürdő szolgáltatásainak 
igénybevételekor. 

 (12. oldal)

Élet az új Mt. után
Az új Munka törvénykönyve rész-
letes elemzése, annak gyakorlati 
alkalmazása valamint a VDSZ fel-
adatai is témái voltak a szervezet 
tisztségviselői számára tartott há-
romnapos, áprilisi továbbképzés-
nek Balatonszemesen. 

 (14. oldal)

A TAR TA LOM BÓL

 
 

A Citibank ajánlata a  VDSZ Szakszervezeti 
Szövetsége munkavállalói részére 

Igény szerin, akár egyedi megbeszélés alapján! 
 

Winkelbauer Anita 30/970 7957 (8.00 - 18.00 óra között) 
Citibank fiók:  XIII. kerület, Váci út 35. 
1 A megtakarítás a banki díjaktól és a bankszámlahasználati szokásoktól függ. 
2 A Citibank 0 Ft-os bankszámlák feltétele TOP díjcsomagban havi legalább 150 000 Ft egyösszegű, bankon kívülről érkező jóváírás. A feltételek nem teljesülése esetén az adott hónapban havi ügyfélkapcsolati díj kerül felszámításra.  
3 A CitiComfort díjcsomag havi 1,5 millió Ft-os átlagegyenleg felett díjmentesen, alatta mindössze 700 Ft havi ügyfélkapcsolati díjért vehető igénybe. Az átlagegyenleg számítására és a szerződésre vonatkozó részletes feltételeket az Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.  
Az ajánlat 2012 áprlis 25-től 2013 április 25.-ig ttart és kizárólag a Citibank a Munkahelyen Programban résztvevő vállalatok és intézmények, így a VDSZ Szakszervezeti Szövetség  munkavállalói részére szól. Jelen megjelenés kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, és nem 
minősül a Citibank részéről ajánlattételnek vagy nyilvános tájékoztatónak. A kedvezményes banki szolgáltatásokat a Citibank saját döntése alapján (valamely elérhető és az ajánlatban feltüntetett, új termék igénylése esetén) az igénylőnek az adott vállalattal fennálló munkaviszonyára 
tekintettel nyújtja. 

A rekkenő hőség ellenére is ezrek gyűltek össze a szakszervezetek 
hívására május 1-jén a budapesti városligeti napozóréten. A VDsZ ki-
tett magért: csak ebből az ágazatból legalább ezer tag érkezett az 
ország minden tájáról a fővárosi tüntetésre és az azt követő majálisra. 
sokan azért nem tudtak a többiekhez csatlakozni, mert helyben, saját 
városukban szerveztek hasonló megmozdulást, ünnepet. A ligetben a 
tömeg a tűző napon is türelmesen, sőt lelkesen hallgatta a pódiumon 
szónokló szakszervezeti vezetőket. Ezen az ünnepen a sör és a virsli 
helyett – amiből volt bőven a büfékben – a politikáé volt a főszerep. 
Talán nem véletlenül.  

Sör és virsli helyett



Saját zászlaja alá hívta május 1-jére a 
vegyipari szakszervezet a munkanélkülieket 
is, függetlenül attól, hogy korábban milyen 
ágazatban dolgoztak – jelentette be április 
végén a Vegyipari, Energiaipari és Rokon 
Szakmákban dolgozók Szakszervezeti Szö-
vetsége. A VDSZ szerint ugyanis egységesen 
kell fellépni a Széll Kálmán terv 2.0-ás vál-
tozatának bevezetése ellen, mert tömegek 
rokkanhatnak bele a tervezett újabb adóter-
hekbe. A szakszervezetnél úgy vélik, a terv 
hatása még ennél is messzebbre ér: tovább 
szűkülnek a munkalehetőségek, s nő a mun-
kanélküliség, mert az újabb adó- és járulék-
terhek a fejleszteni készülő vállalkozások 
maradék beruházási kedvét is elveszi. Ha 
életbe lép a biztosítási adót, a mobiladót és a 
pénzügyi tranzakciós adót is tartalmazó cso-
mag, akkor évente 30-40 ezer forinttal is töb-
bet kell fizetnie mindenkinek, aki bármiféle 
módon használja a pénzét, biztosításai van-
nak és telefonál. A csomag részét képezik a 
gyógyszertámogatások és az utazási kedvez-
mények csökkentése is, s ezzel a leginkább 
támogatásra szoruló rétegre, a szegényekre 
és az idős emberekre mér elviselhetetlen csa-
pást a kormány.

A VDSZ vezetői úgy vélik, az új adó-
csomag legnagyobb veszteseinek, a mini-
málbérből élő dolgozóknak és a munka-
nélkülieknek egységesen kell fellépniük a 
megélhetésükért, s tömegbe tömörülve kö-
vetelni egy igazságosabb adórendszer kidol-
gozását. A VDSZ ismét a többkulcsos sze-
mélyi jövedelemadó bevezetését javasolja, 
amely alapján a magasabb keresetűek töb-
bet is adóznak, s nem a szegények további 
megsarcolására épül. A Széll Kálmán terv 
2.0-ás változatának hatására létminimum-
ból élő családok tízezrei mehetnek tönkre 
– olvasható a szervezet álláspontjában.

Székely felhívja a figyelmet arra is, hogy 
a munkából kirekesztett embereket ma-
gukra hagyta a hatalom, s a szakszervezet 
a jogaik kiharcolására, valamint a kor-
mány által beígért munkahelyek kikénysze-
rítésére akarja ösztönözni őket. A szervezet 
bejelentette: a VDSZ kiáll a jogaikért és a 
munkahelyekért harcolók mellett, s támo-
gat egy esetleges, szerveződő munkanélküli 
érdekképviseletet.

(A május 1-jei nagygyűlésről 
és tüntetésről szóló beszámolónkat 

a 4. oldalon olvashatják.)

Enyhén szólva sem tartja szeren-
csésnek a VDSZ, hogy a július elsejétől 
hatályba lépő új Munka törvénykönyve 
(Mt.) egységesen hat hónapos felmon-
dási időt állapít meg a dolgozók szá-
mára, ellentétben a megelőző idősza-
kokban született kollektív szerződéses 
vagy munkaszerződéses megállapo-
dásokkal. Ráadásul az új Mt. szerin-
ti szabályok szerint is el lehet térni a 
felmondási idő szabályaitól. A szak-
szervezet ezért azt javasolja – sőt, kö-
veteli –, hogy a július 1-jét megelőzően 
létrejött felmondások esetén a korábbi 
szabályokat alkalmazzák a felmondási 
idő tekintetében. 

Jogszerűtlennek tartja, ezért töröl-
tetné a VDSZ azt a rendelkezést, mi-
szerint hatályát veszti az a kollektív 
szerződés, amelynek szakszervezeti 
aláírója nem jogosult szerződéskö-
tésre. Egyrészt ezek a szakszerve-
zetek még a ’92-es Mt. alapján az 
üt. választásokon megszerezték a 
jogosultságot. Az új szabály jogsze-
rűtlenül, visszamenőleges hatállyal 
vonja meg tőlük a szerződésköté-
si jogot. Másrészről az új Mt. sem 
szabályozza feltételként a kollektív 
szerződés érvényességi ideje alatt a 
10 szűzalékos támogatottság fenn-
tartását. Nem biztos, és ma már 
nem is ellenőrizhető, hogy a meg-
kötéskor a megfelelő támogatottság 
fennállt. Egyebek mellett az új Mt. 
a kollektív szerződések fontosságát 
hangsúlyozza, de ez az érthetetlen és 
felesleges rendelkezés éppen az em-
lített célkitűzés ellen hat. A kollektív 
szerződés hatályon kívül helyezése 
rendkívül hátrányos lehet egyes cé-
geknél a munkáltatóknak, a munka-
vállalóknak és a szakszervezeteknek 
egyaránt, vagyis a kialakuló helyzet 
semelyik félnek sem lesz előnyös. 

Végezetül a határozott idejű kollek-
tív szerződésekre is kiterjeszti ezt a 
szabályt a javaslat, amely végképp 
jogszerűtlen beavatkozást jelent a 
szerződéses szabadságba – olvasható 
a szakmai összeállításban. A VDSZ 
az említett bekezdéseket töröltetné, 
s azt javasolja, hogy az Mt. hatályba-
lépését megelőzően kötött kollektív 
szerződésre és üzemi megállapodás-
ra a 2012. június 30. napján hatályos 
rendelkezéseket alkalmazzák.

Indokolatlan és felesleges eljárás-
nak tartja a vegyipari ágazat vezetése, 
hogy az Mt. javaslata a szakszervezeti 
munkaidő-kedvezmény kiszámításá-
hoz a július 1-ei taglétszámot veszi ala-
pul, mert januárban ezt már a szak-
szervezetek megtették, és a számítás 
módja nem változik a korábbi szabá-
lyokhoz képest.

Elfogadhatatlan változások 

A VDSZ tiltakozik az ellen, hogy a 
javaslat nem ad lehetőséget külön a 
munkavédelmi képviselő választásá-
ra, de azt végképp elfogadhatatlannak 
tartja, hogy a munkáltató jelöljön ki 
munkavédelmi képviselőt, méghozzá 
az összes munkavállaló közül. Ez nem 
biztosítja a tisztségviselő függetlensé-
gét, ugyanis így a munkáltató a szá-
mára megfelelő és nem a munkavál-
lalók érdekeit képviselő személyt jelöli 
ki – olvasható a szakértői anyagban. 

Nem tartja kielégítőnek a szervezet 
azt a rendelkezést sem, amely szerint 
a tevékenysége miatt hátrány érheti a 
munkavédelmi képviselőt. A javaslat 
ugyanis nem biztosítja a munkavédel-
mi képviselő olyan szintű védelmét, 
mint amilyet az üzemi tanács elnöké-
nek valamint a szakszervezeti tiszt-
ségviselőknek nyújt. A munkavédelmi 
képviselő ráadásul jobban konfrontá-
lódik a tevékenysége végzése során a 
munkáltatóval, mint az üzemi tanács 
elnöke, így az ő védelme sokkal indo-
koltabb. Aggályosnak tartja a VDSZ 
azt is, hogy a javaslat nem határozza 
meg, hány munkavédelmi képviselőt 
kell választani, és azt sem, hogy milyen 
szinten: telephelyenként vagy munkál-
tatónként. 

Jogállami keretek között elfogadha-
tatlannak tartja a szervezet azt a vál-
toztatás, amely az egyszeri adatszol-
gáltatást folyamatossá tenné, s ezzel 
gyakorlatilag kontroll alatt tartaná az 
érdekvédelmet. A VDSZ töröltetné a ja-
vaslatnak ezt a rendelkezését. 

(A szakmai összeállítást 
Őriné dr. Gracza Zsuzsa 

és dr. Horváth-Lénárt Szilvia készítette)

Vélemények és javaslatok 

A munka törvénykönyvéről 

Munkanélkülieket is mozgósított a szakszervezet

Többkulcsos adót követel a VDsZ
Igazságos többkulcsos adórendszert követel a vegyipari szakszer-
vezet, s hogy ennek nyomatékot adjon, a legnyomorgatottabb réte-
get, a munkanélküliek és minimálbérből élők tömegét is mozgósí-
totta május 1-jére. A VDsZ az újabb adótervek hatására úgy véli, itt 
az ideje, hogy a munkából kiszorult, megélhetési gondokkal küzdő 
emberek megmutassák az erejüket, s egységbe tömörülve követel-
jék: ne sarcolja őket tovább a kormány.

számos ponton élesen kritizálja a VDsZ a „munka törvénykönyvé-
ről szóló 2012. évi I. törvény hatályba lépésével összefüggő átme-
neti” rendelkezéseket és módosításokat. A gyűjtemény, amelyet 
a szakszervezet jogászai dolgoztak ki a VDsZ hivatalos szakmai 
véleménye is a várható változásokról. 

Paragrafus
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106 éveS A vDSZ
106 éves a VDSZ. Ennek alkalmából 

a szakszervezet Nyugdíjas Tagozata a 
szövetség korábbi székházánál megko-
szorúzta a szervezet emléktábláját.

A vegyészeti ipar munkásai több-
ségében egymástól függetlenül a 
szervezkedés útját járták, ugyanakkor 
a szétaprózódás már ebben a szakmá-
ban sem volt előnyös. Ezt A szakszer-
vezetek égető kérdései című, 1904-ben 
megjelent kiadványban fogalmazták 
meg először a könyv szerzői, akik 
ugyanitt sürgették is a szervezkedés 
egyesítését a vegyészeti iparban. A bu-
dapesti Soroksári út 70-ben lévő Róth 
Manó-féle vendéglőben (az épület ma 
már nem létezik) 1905. április 16-án 
összejött vegyészeti munkások nyilvá-
nos gyűlésen megtárgyalták szakmá-
juk gazdasági és politikai helyzetét, 
napirendi pontjuk volt a „vegyészeti 
munkások szövetségének megalaku-
lása". Csaknem egy évtizedes vajúdás 
után megszületett az elhatározás a 
szakszervezet létrehozására. Gyakor-
latilag ezt a dátumot – 1905. április 
16-át – tekinthetjük a szakszervezet 
alapítása napjának.

A hivatalos elismertetés még egy 
évig húzódott. A vegyészeti szak-
szervezet ennek ellenére félhivata-
losan működni kezdett. A többször 
átdolgozott alapszabályt a magyar 
királyi belügyminiszter 1906. április 
22-én hagyta jóvá. Ettől az időpont-
tól tekinthető a Magyar Vegyészeti 
Munkások Szövetségének hivatalos 
működése. Ezt tekintjük tehát a 
Magyar Vegyipari Dolgozók Szak-
szervezeti Szövetsége és jogelődjei 
születésnapjának.
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Ez történt

Május 1-jén már reggel kilenc órakor gyü-
lekeztek a felvonulás részt vevői a VDSZ 
székház előtt. A Benczúr utcából 10 órakor 
indult el a csoport a Városligeti fasorba, 
ahonnan a többezres tömeg közösen vonult 
át a napozórétre. Ott a VDSZ hosszú idő 
után ismét saját sátrában fogadhatta tagjait 
és az érdeklődőket

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsé-
ge (ASZSZ), az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés (ÉSZT), a Magyar Szakszerve-
zetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) és a 
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 
(SZEF), valamint tagszervezeteik biztos 
munkahelyekért, tisztes megélhetésért, to-
vábbá jól működő közszolgáltatásokat köve-
telve tüntetettek május 1-jén.

A városligeti transzparens-erdőben egye-
bek között „El a kezekkel a korkedvezményes, 
korengedményes nyugdíjaktól!”, „Elég volt!”, 
valamint „Munkát, kenyeret, megélhetést” 
feliratokat lehetett olvasni. A szakszervezeti 
szövetségek tagszervezeteinek zászlói között, a 
tömegben a Szolidaritás lobogói is ott lengtek.

Öt szakszervezet vonult

„A kormány alattvalóként tekint  
a polgárokra”
Biztos munkahelyeket, tisztes megélhetést, 

elérhető és működő közszolgáltatásokat köve-
telve együtt tüntetett május elsején négy szak-
szervezeti konföderáció, míg a Liga Szak-
szervezetek „Európa mi vagyunk” mottóval 
külön ünnepséget tartott. Egy szakszervezeti 
fórumon mindhárom ellenzéki párt képvise-
lője ott volt, arról beszéltek, hogy a kormány 
alattvalóként tekint az állampolgárokra, mi-
közben egyértelműen a szegények felől a gaz-
dagok felé csoportosítja át a pénzeket.

A rekkenő hőség ellenére ezrek hallgatták 
türelmesen a városligeti napozó rétre szerve-
zett nagygyűlés előadóit, akik közül Borsik 
János, az ASZSZ elnöke úgy fogalmazott: 
a kormány azt ígérte, egymillió új munka-
helyet teremt tíz év alatt, ugyanakkor, ha a 
kabinet „még eredményes lesz egy kicsit”, ak-
kor a munkanélküliek száma közelíti majd 
az egymilliót. Az elnök emlékeztetett arra, 
hogy a munkanélküliek ellátását három hó-
napra szűkítették, miközben az európai átlag 
egy év. Kifejtette: az egészségügyben kataszt-
rofális a helyzet, a közlekedésben hatalmas 
feszültségek vannak, a júliusban életbe lépő 
új munka törvénykönyve (Mt.), valamint az 
új adók mind a munkavállalókat sújtják, és a 
munkaadóknak adnak szabad kezet.

Az Mt. kapcsán Borsik János kiemelte: a 
rendszerváltás óta nem volt arra példa Ma-
gyarországon, hogy törvényi úton csökkent-
sék a kereseteket. A kormány emellett „kőbe 
véste” az egykulcsos személyijövedelemadó-
rendszert, amely 540 milliárd forint kiesést 
okozott a költségvetésben, miközben a mun-
kavállalók 84 százaléka rosszul járt vele, és 
most újabb adókat akarnak kivetni.

Az elnök szerint a kormány megtámadta 
a szakszervezeteket, szétverte az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsot, és támadja az 

A VDsZ tagszervezeteinek képvi-
selői közül legalább ezren vettek 
részt május 1-jén, a budapesti 
szakszervezeti tűntetésen és ma-
jálison, mások pedig az ország 
számos városában aktívan szer-
vezték a helyi rendezvényeket.

érdekvédelmet, mert tudja, ha a munkások 
összefognak, „akkor nekik bajaik lesznek”. A 
demokrácia erősítését, tiszteletét követelik a 
tüntetők a kormánytól – mondta.

Varga László, a SZEF elnöke hangsúlyoz-
ta: a kormány, utóbbi két évben hozott intéz-
kedéseivel „még nem tette rabszolgájává a 
munkát, de már korlátozza a szabadságát”. 
Elmondta, hogy a közszolgálati bérek évek 
óta változatlanok, de értékük húsz száza-
lékát „megette” például az infláció vagy az 
adórendszer. Ő is kiemelte, hogy az új Mt. 
kiszolgáltatja a munkavállalókat a nagytő-
kének, a „zsákutcás”, érettségit nem adó új 
szakképzési rendszer pedig az élethosszig 
tartó tanulásra alkalmatlan fiatalok tízezreit 
bocsátja ki a munkaerőpiacra.

    Varga László szerint nincs jogbiztonság, 
nincs értelmes párbeszéd, csak látszattár-

gyalások és külön megállapodások vannak. 
„A munkavállalókat kiszolgáltató, a szak-
szervezeteket semmibe vevő (...) hatalomnak 
meg kell értenie, hogy nélkülünk nincs, ve-
lünk lehet” – mondta Varga László.

 „valaminek a vége és valaminek  
a kezdete”
Kuti László, az ÉSZT elnöke szerint az 

ünnep valaminek a vége és valaminek a 
kezdete. „Elegünk van abból, hogy a gazda-
goknak kedveznek, és közben a zsebünkben 
turkálnak, elegünk van abból, hogy oda a 
jövő és hogy hülyének nézik a társadalmat” 
– mondta. Az elnök szerint követelni kell az 
emberhez méltó életet, nemcsak „nyomorú-
ságosan vegetálni”, hanem XXI. századi pol-
gárhoz méltó életet élni, ehhez pedig munka 
és tisztességes fizetés kell. 

„Követeljük, hogy a népnyúzó törvényeket 
gondolják újra, a munka törvényei nem azért 
vannak, hogy egyes nagyvállalatokat nyomo-
rúságos munkásokkal segítsék” – mondta 
Kuti László. 

„Jöjjünk össze, ha kell, és követeljük, hogy 
adják meg a fiataloknak a jövőt”, tanulhas-
sanak, dolgozhassanak és legyen munka szá-
mukra – zárta beszédét.

Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke szerint 
a modern adósrabszolgaság felé visz a kor-
mány politikája, és a kabinet úgy alakította 
át a törvényeket, hogy lehetetlenné tegyék a 
kollektív fellépést. Az Mt. csökkenti a jöve-
delmeket, a munkavállalóknak többet kell 
dolgozniuk kevesebbért, a munkavállalók 
kiszolgáltatottsága nő.

A Munka törvénykönyvére utalva hang-
súlyozta: „nem hagyjuk, hogy ez a törvény 

Ezernél t öbb VDSZ-es
Tüntetés és majális a budapesti Városligetben

›››Folytatás a 6. oldalon
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Ez történt

életbe lépjen a gyakorlatban, mert nem igaz, 
hogy megtehetnek velünk bármit”. Hozzá-
tette: „nem hajolunk meg a kormány előtt, 
amikor pár tízezer forintért robotoló közfog-
lalkoztatottal akarja kiváltani a munkások 
munkahelyét”. 

Az emberekhez szólva azt mondta: „ha 
nem akartok az utcára kerülni, ha nem 
akartok a legkevesebbet keresők közé tartoz-
ni (...), ha nem akarjátok, hogy gyermekei-
tekből műveletlen ipari robotokat neveljenek, 
akkor keressetek minket”. „Csatlakozzatok 
hozzánk, hogy a kormány és a munkáltatók 
megértsék, nem csinálhatnak azt, amit akar-
nak” – emelte ki Pataky Péter.

A szakszervezetekre számítanak

A Jobbikon kívül valamennyi parlamenti 
párt képviseletcsoport vezetőjét meghívták 
közös fórumukra a Városligetben tüntető 
szakszervezetek, az invitálást azonban csak 
az MSZP, az LMP és a Demokratikus Koalí-
ció (DK) fogadta el, a Fidesz, illetve a KDNP 
„illetékesei” más elfoglaltságra hivatkozva 
utasították el azt. 

Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke a de-
mokratikus ellenzéki pártok vezetőivel kö-
zös fórum fontosságát azzal indokolta, hogy 
szerinte a nagy majálisozások közben a po-
litikának is szót kell kapnia. Az, hogy Lázár 
János, a Fidesz és Harrach Péter, a KDNP 
frakcióvezetője távol maradt, egyfajta üze-
netnek tekintik, hogy ki az, aki szóba akar 
állni a szakszervezeti tisztségviselőkkel má-
jus elsején – mondta. 

Az érdeklődők – elsősorban idősebb szak-
szervezeti tagok – főleg azt firtatták, hogy a 
demokratikus ellenzéki pártok milyen válto-
zásokat terveznek arra az esetre, ha a két 
év múlva esedékes választásokon bizalmat 
kapnak. Mesterházy Attila, Jávor Benedek 
és Molnár Csaba egyöntetűen úgy nyilat-
koztak, hogy egyetértenek a nagygyűlésen is 
megfogalmazott szakszervezeti követelések-
kel, mert úgy gondolják, hogy tisztes megél-

hetést adó, biztos munkahelyekre, valamint 
többkulcsos, igazságosabb, a költségvetésnek 
is több bevételt hozó személyi jövedelemadó 
rendszerre van szükség Magyarországon.  

Új munka törvénykönyvet ígértek

A szocialista párt elnöke, frakcióvezetője, 
Mesterházy Attila kiemelte, hogy pártja is va-
lódi társadalmi egyeztetést, munkahelyi biz-
tonságot szeretne, és azt ígérte, kormányra 
kerülése esetén az első intézkedések között új 
munka törvénykönyvét dolgoznak ki a szak-
szervezetekkel együttműködésben. Ez jobb 
lesz, mint a mostani, de ennél nem nehéz job-
bat csinálni – tette hozzá. Ugyanakkor leszö-
gezte: a szakszervezetekkel való együttműkö-
dés nem azt jelenti, hogy egyik vagy másik 
párt mellett lecövekeljenek az érdekvédelmi 
szervezetek. Ha közös célt találnak, akkor 
annak megvalósulásáért kell együtt dolgozni. 
A mai világban ez fogadható el és ez szolgálja 
a legjobban a munkavállalók érdekeit, és az 
MSZP erre nyitott lesz.  A frakcióvezető ki-
tért arra is, hogy a mostani kormány gazda-
ságpolitikája se a munkahelyek számát nem 
növeli, se gazdasági növekedést nem jelent az 
országnak. Ezért olyan gazdaságpolitikán 
dolgoznak, amely fenntartható növekedést 
generál és a munkahelyteremtésre fókuszál.    

„Nem nagyon van mit 
ünnepelni”

Az LMP-s Jávor Benedek elöljáróban 
leszögezte, hogy május elseje a munka ün-
nepe ugyan, de sajnos nem nagyon van mit 
ünnepelni. A munka világát érintő intézke-
dések katasztrofális irányba mozdultak el a 
munkavállalói jogok, a jövedelem újraelosztá-
sa, a munkahelyteremtés, a munkavállalók 
biztonsága és a közszolgáltatások minősége, 
elérhetősége tekintetében. A munkavállalók 
kétszeresen kiszolgáltatottá váltak, mert 
többségük nem tudja megvásárolni a ki-

egészítő közszolgáltatásokat. A jövedelmük 
csökkent, a közszolgáltatásokat viszont egy-
re romló minőségben érik el. A kormány 
ugyanis a szegényektől a gazdagok felé cso-
portosítja át a jövedelmeket, és mivel ez lyu-
kat ütött a költségvetésben, azóta is rémülten 
nyúlkál a különböző közszolgáltatásokhoz, 
hogy onnan szedje be a hiányzó forrásokat. 
Ezért is készül az LMP arra, hogy minden 
rendelkezésükre álló eszközt megragadjon a 
kormány politikájának megakasztására.  

Az új adókat már nem lehet 
megúszni

Molnár Csaba, a DK képviselőcsoportjá-
nak vezetője viszont úgy látja, ha vissza is 
állna a többkulcsos rendszer, már akkor sem 
lehetne az új adókat megúszni, mert elma-
radt a működő tőke beáramlása Magyaror-
szágra és kiszámíthatatlan a gazdasági hely-
zet. Azt is felvetette, hogy a Fidesz-kormány 
lehetetlenné tette a munkavállalók számára, 
hogy orvosolni tudják, ha jogsérelem éri 
őket, mert mindkét védelmi hálót, a mun-
kaügyi bíróságokat és a szakszervezeteket is 
leépítik. A legtöbb kérdés a foglalkoztatással 
kapcsolatban hangzott el. A DK politiku-
sa válaszában úgy fogalmazott: ha valami 

nagy kihívás a mostani ellenzéki pártoknak 
a programalkotás során, akkor az önmagá-
ban már nem lesz elegendő, hogy vissza kell 
állítani a többkulcsos adórendszert, ennél 
sokkal mélyebb a probléma az országban. 
Mesterházy Attila is kiemelt feladatnak ne-
vezte a munkahelyteremtést. Mint mondta, 
főként a fiatalok, az 50 év fölöttiek és az 
alacsonyabb iskolai végzettségűek vannak a 
leghátrányosabb helyzetben, ezért minden 
munkahelyteremtő programnak elsősorban 
ezekre a csoportokra kell fókuszálnia. Jávor 
Benedek szerint hiányzik az 1990-1991-ben 
eltűnt másfélmillió munkahely.

Egy másik érdeklődést kiváltó ügy az ál-
lamosítás volt, az, hogy hatékonyabbá válik-e 
ettől egy szolgáltatás színvonala. Mesterházy 
Attila szerint a mostani államosítás célja, hogy 
a haverok újabb koncot kapjanak, nem sok ide-
ológiát lát ebben. Mindenhol, ahová az állam 
be tud menni, újabb lehetőséget teremtenek a 
Simicska Zrt.-nek.  „Semmi más nem vezeti a 
felcsúti Maradonát, minthogy költsön a mi pén-
zünkből” – reagált az MSZP elnöke a kormány 
pazarló költségvetési politikájával kapcsolatos 
kérdésre. Arra az érdeklődésre viszont, hogy 
mit tesznek az oktatási intézmények államosí-
tása ügyében az ellenzéki pártok, mindhárom 
képviselő úgy válaszolt, nehéz helyzetben van-
nak ma az ellenzéki politikusok a parlament-
ben, mert a Ház falain belül nincs eszközük, 
amihez van, az a politikai nyomás, illetve az, 
hogy együttműködjenek a szakszervezetekkel.  
Molnár Csaba megjegyezte azt is, hogy akkor 
lehet kétmillió szavazatot nyerni egy választá-
son, ha hatmillió lapít, ha összefogásra képte-
len és nincs benne az az erő, civil kurázsi, hogy 
azt mondja: szembe tudok menni a világgal. 

Májusfa állítás Ajkán 

Még él a felvonulás hagyománya
Ajkán – mint számos városban – még él a 

felvonulás hagyománya, idén is sokan részt 
vettek az ünnepen. A programsorozat május-
faállítással indult, a kisbíró vezényletével. A 
hangulatot fokozta a fúvósok és a néptáncos 
diákok műsora. 

A felvonulást követően politikusok, a köz-
élet szereplői és a szakszervezetek barátságos 
focija zajlott, majd a színpadon felléptek a 
gyermek néptánccsoportok, kulturális műsort 
adott a Nyugdíjasklubok Egyesülete, látvá-
nyos hastáncot lejtettek a Bahar Táncegyesü-
let tagjai. Bemutatkozott a Veszprém Tánc-
együttes és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes 
közös néptánc adással, ropta a Flowers, a 
Forma Fitt aerobikos csoport és a Dinamik 
Rock and Roll Klub csapata. Nagy sikert 
aratott műsorával a Hangadók zenekar, de 
volt gazdag vidámpark is a gyerekeknek. Dr. 
Horváth József alpolgármester beszédében 
kiemelte annak fontosságát, hogy az ajkaiak 
megint nagy számban ünnepelnek.

Pad Ferenc, az Ajkai Alumíniumipari 
Szakszervezet elnöke sajnálkozását fejezte 
ki, hogy a kormány folyamatosan csök-
kenti a szakszervezetek mozgásterét, az 
új törvények nehezítik a munkavállalók 
helyzetét. 

Az első május elseje

122 évvel ezelőtt
A magyarországi szervezett dolgozók 122 

éve ünnepelték először május elsejét a mun-
ka ünnepeként. 1890. május elsején a Nép-
szava tudósítója szerint hatvanezer ember 
vonult végig a Kálvin tér, Kiskörút, Andrássy 
út, Városliget útvonalon, hirdetve a „nyolc 
óra munka, nyolc óra alvás, nyolc óra szó-
rakozás” hármas követelését. A Magyar 
Néprajzi Társaság korabeli Értesítőjében a 
vonulók sokféle „munkás-typusai” az egyko-
ri Aréna-tér előtti téren, a mai Dózsa György 
út – Ajtósi Dürer sor kereszteződéséig mene-
teltek követeléseiket hangoztatva. 1990-ben, 
az első magyarországi május elsejére emlé-
kezve, emlékkővet állítottak ezen a helyen a 
magyar szakszervezeteket.
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Fórum

Szaki Club: Szakszervezetek ma

Összefogás nélkül nem megy

– A szakszervezetek nem politikamentes 
övezetben tevékenykednek, hanem részei, sőt 
aktív alakítói a demokráciának és a munka vi-
lágának – egyebek mellett ezekkel a szavakkal 
vezette fel a Friedrich Ebert Alapítvány Szaki 
Club sorozatának áprilisi, első rendezvényét 
Krén Ildikó a budapesti „munkaügyi kapcso-
latok, szociális párbeszéd és szakszervezet” 
projektvezetője. A VDSZ székházában tartott 
beszélgetésen a szervező felhívta a megjelentek 
– érdekvédelmi vezetők és szakértők – figyelmét 
arra, hogy a szakszervezeti munka gazdasági 
és politikai keretfeltételei folyamatosan változ-
nak, s ennek sodrában a szakszervezeteknek 
is mindig újra kellene definiálniuk szerepüket 
és korszerűsíteni munkaeszközeiket, valamint 
módszereiket. Ennek népszerűsítésére és elmé-
lyült vitákra ad lehetőséget a szakmai fórum-
sorozat – ismertette a rendezvény célját Krén 
Ildikó, aki azt is elmondta, hogy a meghirdetett 
témákban minden alkalommal elismert szak-
emberek előadásai lesznek a vitaindítók, véle-
ménycserére alkalmas témák.

Az első konferencián Tóth Andrást, az MTA 
Politikai Tudományok Intézetének főmunka-
társa, szakszervezetkutató ismertette az ér-
dekvédelmi mozgalom kialakulásának okát és 
folyamatát, az elmúlt évek változásait, valamint 
a lehetőségeket, amelyeket szerinte most meg 
kellene ragadniuk a vezetőknek. Az új Munka 
törvénykönyvének korlátozásaival kapcsolatban 
Tóth András reális változásnak tartja, hogy a 

közintézményeknél, állami tulajdonú közüzemi 
vállalatoknál ellehetetlenülnek a szakszerve-
zetek, megszűnik a tisztségviselők munkaidő-
kedvezménye. Okkal merülhet fel a kérdés 
ezek után – vetette fel az előadó –, hogy mi-
ért is létezik nálunk hat konföderáció, hiszen 
az apparátusok és a székházak működtetése a 
tagdíjfizetések elmaradása valamint a beígért 
kormányzati apanázs késlekedése miatt egyes 
szövetségeknek már ma is súlyos gondot okoz. 
Bár van némi vagyonuk, azt lassan fel fogják 
élni. Szakszervezetek nélkül viszont a munka-
vállalók minden eddiginél kiszolgáltatottabbak 
lesznek – latolgatta az érdekvédelem lehetséges 
jövőjét a szakértő

A legfontosabb a nagy szervezetek egyesülése 
lenne, hogy egy több szakértőt, több szervezetet, 
több tagot mozgósítani tudó, vagyis nagyobb 
nyomásgyakorló erővel rendelkező rendszer le-
gyen. Erre most, a jelenlegi helyzetben kizáró-
lag a meglévő konföderációk és szervezetek egy-
beolvadása lehet a megoldás – jelentette ki Tóth 
András. A szakértő azonban elismerte, nehéz 
elképzelni, hogy a Liga és az MSZOSZ „össze-
álljon”, a célok elérésének módszeréről ugyanis 
nagyon eltérően gondolkodnak. Míg a Liga a 
radikális lépések híve, az MSZOSZ inkább a 
tárgyalóasztalt tartja jó terepnek egy-egy konf-

liktus elrendezésére, vagy követelései, javasla-
tai ismertetésére. A megosztott szakszervezeti 
mozgalom fenntartása azonban a mindenkori 
hatalom érdeke – hangsúlyozta az előadó. 

Értékelését követően élénk vita és vélemény-
nyilvánítás kezdődött. A jelenlévők többsége 
egyetértett abban, hogy csak egységben lehet 
a jelenlegi hatalom ellen megerősödni – hiszen 
az minden eszközt bevet az érdekvédelem ellen 
–, de a folyamatban többen, többféle fontossá-
gi sorrendet említettek. A tanácskozás során 
többször is elhangzott a karizmatikus, hiteles 
vezető hiánya, mert a szakemberek egybehang-
zó véleménye szerint – is – ilyen ember nélkül 
a legerősebb szakszervezet sem lehet sikeres. A 
rendezvény „hivatalos” része után, a szervezők 
eredeti elképzelése szerint jó hangulatú beszél-
getés kerekedett.

– van még ok az ünneplésre?
– Ez az ünnep több mint száz éve 

a munkásoké, ám az utóbbi években 
a mindenkori kormányok sokat tettek 
azért, hogy a különböző intézkedésekkel, 
megszorításokkal elrontsák ezt a napot. 
Május elseje az ünneplésen túl alkalmat ad 
arra is, hogy a munkavállalók kifejezzék 
ellenérzésüket a kormányzati döntések-
kel szemben. Sőt, arra is jó 
alkalom, hogy a különböző 
ágazatok érdekképviseletei, 
tagjai párbeszédet folytassanak 
egymással.

– Az idei majálison már 
a sorokat rendezik egy til-
takozó akcióhoz?

– Szembesíteni kell a 
kormányzatot azokkal a hi-
bákkal, melyeket elkövetett a 
munkavállalókkal szemben és meg kell 
mutatni, hogy a dolgozók és a szakszer-
vezetek között erős szövetség alakult ki 
a munkavállalói jogok védelméért. Van 
erőnk és merszünk kiállni. Az idei május 
elsejének fordulópontnak kell lennie, vissza 
kell nyúlnunk az egy évszázaddal ezelőtti 
munkásmozgalmi gyökerekig és a MUN-
KÁT, KENYERET, MEGÉLHETÉST 
jelszavakhoz. A századforduló követelései 
sajnos ismét nagyon aktuálisak. Csak a 
saját területemről hadd hozzak egy példát: 
száz éve a gyógyszer-, illetve a vegyipar fej-
lődése követelt meg előrelépést a munka-
védelem területén. Ez ma is fontos területe 
tevékenységünknek.

– Ha már vegyipar, nemrég készült 
el a kormány boszorkánykonyhájá-
ban az újabb Széll Kálmán terv...

– A dilettáns adó- és gazdaságpolitika 
oda vezet, hogy Magyarország egyre in-
kább leszakad a térség más országaitól, és 
kevésbé kedvező befektetési területté válik. 
Így viszont értékteremtő új munkahelyeket 
nem lehet létrehozni, sőt, egyre több szű-

nik meg. Soroljam? A kötelező bérkompen-
zációt a kis- és középvállalkozások nem 
tudják kigazdálkodni, ahogy a bérből és 
fizetésből élők sem az újabb adóterheket.

– Mennyire alkalmazott-barát az 
új munka törvénykönyve?

– Sok mindent lehet rá mondani, de 
ezt nem. Ráadásul az új szabályozással a 

munkavállalói és a szakszerve-
zeti jogok is sérülnek, márpedig 
az érdekképviseletek hatékony 
eszközök nélkül – mint a 
sztrájkjog – nehezebben tudnak 
kiállni a munkavállalók érdeke-
iért. A szakszervezeti jogosítvá-
nyok csorbítása, az érdekkép-
viseleti munka ellehetetlenítése 
tarthatatlan állapotokhoz vezet. 
Mindezek miatt a VDSZ kezde-
ményezi, hogy a szakszerveze-

tek közösen dolgozzanak ki egy alternatív 
munka törvénykönyvét, amely a munka-
vállalói és érdekképviseleti jogokat érvénye-
sítheti egy kormányváltás után.

– Miben lenne más ez?
– Vissza kellene térni az eredeti szelle-

miséghez. Egy demokráciában a munka 
törvénykönyvének az a feladata, hogy ki-
egyenlítse a munkavállaló és a munkáltató 
erőviszonyai közötti egyenlőtlenségeket. A 
nyáron hatályba lépő kódexet a kormány 
úgy alakította, hogy a felerősödő egyen-
lőtlenségek a munkáltatónak kedveznek. 
Már ez is elfogadhatatlan, az viszont egye-
nesen nonszensz, hogy az állami tulajdonú 
cégek eltérhetnek akár negatív irányba is 
a szabályozástól, azaz a törvénykönyvhöz 
képest rosszabb helyzetbe kerülhetnek a 
munkavállalók.

– Lenne miért küzdeni a szak-
szervezeteknek, csak éppen ennek fő 
terepét, az Országos érdekegyeztető 
Tanácsot felszámolták...

– Nincs is érdemi érdekegyeztetés, 
csupán látszatcselekvés. A szociális pár-
beszéd teljes hiányát tapasztaljuk, mióta 
megszűnt a korábbi háromoldalú érdek-
egyeztetés a kormány, a munkaadók és a 
munkavállalók között. Ráadásul az, hogy 
a kormány felszámolta a tanácsot és egy 
látszat-szervezettel helyettesítette, rossz 
példát mutat a munkaadói oldalnak: ne 
vegye komolyan a helyi érdekegyeztetést, 
ha kormányzati szinten is semmibe veszik.

– Szakszervezeti vezetőként kiállt 
a többkulcsos szja mellett. ez megol-
dás lenne a pénzügyi problémákra?

– A már-már heti rendszerességgel 
felbukkanó és egyre komolytalanabb új 
adóötletek legalábbis elkerülhetők lennének 
a progresszív adóztatással. Nem lenne szük-
ség a milliós tömegeket érintő telefon- és 
banki tranzakciós adó bevezetésére, de nem 
kellene állandóan lecsípni a gyógyszerkasz-
szából sem a költségvetési lyukak befolto-
zása miatt. Nem ártana harmonizálni az 
egész adó- és járulékrendszert, hiszen ilyen 
magas, 27 százalékos áfánál nem csoda, 
hogy csökken a lakossági fogyasztás, ami 
így nem is tudja felpörgetni a gazdaságot. 
Az is érdekes, hogy az szja mértékével azo-
nos kulccsal adóztatják a tőkejövedelmet, 
miközben a munka becsületét hangsúlyozza 
a miniszterelnök. A szociális segély Erzsébet 
utalványban való kiadása is érthetetlen.

– Hogyan tud a szakszervezeti 
mozgalom hatékonyabban fellépni?

– Mindenekelőtt egységesnek és erősnek 
kell lenni, vagyis erőt kell mutatni – főkép-
pen igaz ez a hat konföderációra. Többen 
erősebbek vagyunk! Ezért: Be a szakszer-
vezetbe! Szervezkedni kell, az érdekérvé-
nyesítésben új eszközökhöz kell nyúlnunk, 
a sikeres közös fellépéshez nemcsak a 
szakszervezetek, hanem valamennyiünk 
hozzáállásán is változtatni kell. Gyakran 
mondják, hogy az emberek akkor hajlan-
dóak csak összefogni, ha a zsebükön érzik 
a megszorításokat. Most ezer okunk van 
arra, hogy összefogjunk és kiálljunk a 
jogaink védelmében. Május elsején ezt is el 
kell mondani.

Lengyel Tibor

Újra aktuálisak székely Tamás szerint a száz évvel ezelőtti kö-
vetelések: munkát, kenyeret, megélhetést. A Vegyipari Dolgozók 
szakszervezetének (VDsZ) elnöke úgy véli, május elseje mai üze-
nete, hogy egységesnek és erősnek kell lenniük a munkavállalók-
nak és az érdekképviseleteknek. Ezért új munka törvénykönyvét 
készítenek elő, készülve a kormányváltásra.

A szakszervezeteknek össze kellene fogniuk, s erre most a politikai 
és gazdasági környezet is alkalmas lenne – állapították meg a Fri-
edrich Ebert Alapítvány budapesti irodája „szaki Club“ sorozatának 
első rendezvényén. A szakszervezetek ma című helyzetértékelés-
sel az alapítványi kezdeményezés kötetlen hangulatban, esetenként 
parázs szakmai vitával debütált.

8

Interjú

Székely: Be a szakszervezetbe!

A NÉPsZAVA interjúja a VDsZ elnökével 
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Gazdaság

Félmillióan állás nélkül 

Megtévesztő aktivitás

A KSH adatai szerint a foglalkoztatottak szá-
ma egy év alatt csaknem 59 ezerrel, 3,791 mil-
lióra bővült, míg a munkanélkülieké 14 ezerrel 
gyarapodott. Ebből következik, hogy a gazdasá-
gilag aktívak száma is nőtt, méghozzá 73 ezer-
rel. Ennek egyszerű a magyarázata: egyfelől a 
nyugdíjkorhatár kitolása százezreket kényszerít 
„túlórára”, másfelől a kormány a rokkantnyug-
díjból és a kedvezményes nyugdíjból tízezreket 
terelt vissza a munkaerőpiacra, és hasonló cél-
zattal a szociális ellátások folyósítását is mun-

kavégzéshez kötötte – olvasható a Népszabad-
ságban. A kínálat emelkedett, a kereslet viszont 
a gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága miatt 
nem tartott ezzel lépést. A korábban rokkant- 
vagy kedvezménnyel nyugdíjba került, de ismét 
aktívvá nyilvánított emberek pedig nagyon 
nehezen találnak maguknak képességeiknek 
megfelelő állást. Gyors javulás nem várható – 
véli a napilap – , a „kényszerfoglalkoztatottak” 
közül sokan – megélhetési okokból – a helyi köz-

munkaprogramoknál kötnek ki, onnan tovább-
lépniük azonban rendkívül nehéz lesz.

Az első Orbán-kormány mérlege egyébiránt 
205 ezres foglalkoztatás bővülés volt – a 2002-
es kormányváltáskor 3,867 millión állt a mutató 
–, ezzel párhuzamosan 91 ezer fővel, 229 ezerre 
sikerült csökkenteni a munkanélküliek számát. 
A második Orbán-kormány félidőben mindkét 
területen mínuszban áll: a foglalkoztatottak 
száma 12 ezerrel, 3,791 millióra, a munkanél-
külieké 12 ezerrel, 504 ezerre nőtt, amióta át-

vették a stafétabotot a Bajnai-kabinettől. Ebben 
persze az euróövezeti adósságválság és a világ-
gazdaság lassulása is közrejátszott.

 A nemzetgazdasági tárca most is talált po-
zitívumot a jelentésben, ehhez az éves össze-
hasonlítású adatsort vették alapul. Eszerint 
„2012 első negyedévében tovább folytatódott 
a foglalkoztatottak számának dinamikus 
emelkedése az előző év azonos időszakához 
viszonyítva” – idézik a KSH közleményét, a 

„dinamikus” jelzőt önkényesen beszúrva a 
mondatba. Az igazsághoz tartozik az is, hogy 
a 2011 januárjában megindult lassú foglalkoz-
tatás bővülés decemberben megtört, azóta 
folyamatosan csökken a dolgozók száma. A 
tárca a negatív munkanélküliségi adat értéke-
lésétől ezúttal eltekintett.

 Egyes szakértők számára pozitív meglepe-
tést okozott a foglalkoztatásban elért 59 ezer 
fős éves előrelépés és a dolgozók számának 
vártnál kisebb csökkenése az előző negyedévi-
hez képest. Vezető elemzők a foglalkoztatás 
gyorsabb növekedését nagyrészt a közmunka-
programokra vezetik vissza, de javult a helyzet 
a mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban is. 
Szezonális hatásoknak köszönhetően a követ-
kező hónapokban nőhet a foglalkoztatás, míg 
a szigorúbb feltételek miatt ennél kisebb mér-
tékben csökkenhet a munkanélküliség. Az éves 
átlag a tavalyi szinten alakulhat.

 Forrás: Népszabadság

Újra AB előtt a manyup-ügy

VDSZ: soron kívüli megsemmisítést!

Makacsul kitart véleménye mellett a 
vegyipari szakszervezet: alkotmányellenes 
a magánnyugdíjpénztárak (manyup) meg-
szüntetése, s az emberi méltóságot, valamint 
az önrendelkezési jogot sértő volt az állami 
rendszerbe való visszalépéssel vagy mara-
dással kapcsolatos eljárás, többek között a 
személyes megjelenéssel járó nyilatkozatté-
telre kötelezés. A VDSZ-nél úgy döntöttek, 
megismétlik tavalyi alkotmánybírósági be-
adványukat, ám ezúttal a megváltozott jog-
szabályoknak megfelelően nem a szervezet, 
hanem magánszemélyek kérik a grémiumtól 
a manyup-törvény soron kívüli, visszamenő-
leges megsemmisítését – jelentette be a kö-
zelmúltban a szervezet. Az AB-hez címzett 
beadványnak fontos eleme néhány egykori 
pénztári tag írásbeli nyilatkozata, miszerint 
annak idején nem önként, hanem a megfél-

említésre alapozott kormányzati kommu-
nikáció hatására döntöttek az állami rend-
szerbe való visszalépésről. Féltek – írják a 
nyilatkozatokban –, hogy a magánrendszer-
ben maradva munkahelyi hátrányok érik 
őket, s hogy el fogják veszíteni a későbbi 
nyugdíjukat, de legalábbis annak jelentős ré-
szét. Az átlépésről való nyilatkozat módja, a 
személyes megjelenés, a hosszas sorban állás 
megalázó, az emberi méltóságot sértő mó-
don zajlott – jelentik ki a nyilatkozattevők. 

A VDSZ emlékeztet arra is, hogy 40 ezer 
olyan jogfenntartó nyilatkozatot helyeztek 
ügyvédi letétbe, amelyben a megfélemlített 
emberek hasonló okokra hivatkozva kijelen-
tették, hogy kényszer hatására léptek vissza 
az állami rendszerbe, s a körülmények ked-
vező változása esetére fenntartják magán-
tagsági viszonyukat.

A szakszervezet strasbourgi jogorvoslatra 
készül, mintegy kétezer panaszos „megbízá-
sából”. A hír hallatára ugyanis néhány nap 
alatt ennyi magánszemély állt a szervezet 
mellé. Ügyükben első lépésként Szabó Máté 
ombudsmannál tett panaszt a szervezet a 
közelmúltban.

A VDSZ elnöke emlékeztetett arra is, 
hogy szakszervezetük a közelmúltban tör-
vényjavaslattal fordult a miniszterelnökhöz 
és a parlamenti frakcióvezetőkhöz: a meg-
maradt manyup-tagok a megtakarításaikat 
illetékmentesen átvihessék az önkéntes nyug-
díjpénztárba. A személyre szóló levelekre 
összesen egyetlen válasz érkezett, „megfon-
tolandó” megjegyzéssel Lázár János frakció-
vezetőtől.

Viszlát, Erzsébet?

Egy utalvány tündöklése és …

Sokak szerint nem feltétlenül siker-
sztori az utalványpiacra bevezetett Er-
zsébet-rendszer, írja a Napi Gazdaság. 
Matolcsy György nemzetgazdasági mi-
niszter egy parlamentben elhangzott 
képviselői kérdésre adott válaszában 
megjegyezte, a kormány is tisztában 
van vele, hogy az utalványpiac a jelen-
legi formájában nem felel meg az uniós 
irányelveknek, ezért a mostani formájá-
ban biztosan nem marad meg.

Erre a tényre a piac válaszul viszony-
lag gyorsan kitalálta, hogy 2013-ban már 
nem is lesz Erzsébet utalvány, ám a plety-
ka inkább az ellenérdekelt felektől indul-
hatott. Ők pontosan tudják, nehéz lesz 
visszaszerezni az Erzsébettől a piacaikat, 
ezért kapóra jött a hír, amelyet saját ér-
dekük szerint kissé fel is „turbóztak”.

Az utalvány kibocsátóját, a Nemzeti 
Üdülési Szövetkezetet (NÜSZ) korábban 
többen is bírálták a kialakított jutalék-
rendszer miatt, ám mindig azzal vágott 
vissza, hogy az összes ügyfele az Erzsé-
bet utalvány publikus szerződési felté-
teleivel megegyezően szerződött és nem 
kíván ezen a feltételrendszeren változtat-
ni. Ám a nagy magyar üzletláncok, mint 
például a CBA, még az előtt felkerült az 
elfogadóhelyek listájára, hogy az Erzsébet 
utalvány szerződési feltételei megjelentek 
volna – állítja a Napi Gazdaság.

Bármennyire is szerették volna a Ma-
gyarországon jelen lévő nemzetközi keres-
kedelmi láncok, Brüsszel nem az Erzsébet 
utalvány jutalékrendszerét vizsgálja, ami 
ugyancsak összeesküvéselmélet-gyanús, 
hanem azt, hogy a kibocsátók és az elfo-

gadóhelyek között miért nincs nemzetközi 
vállalkozás. Vagyis az Erzsébet utalvány 
kibocsátója miért is van monopolhelyzet-
ben, és ennek van-e köze ahhoz, hogy az 
elfogadók 99 százaléka magyar. Ez utób-
bit a Nemzeti Üdülési Szolgálat (NÜSZ), 
mint kibocsátó orvosolta. Kemény menet 
volt, de bekerült a Tesco áruházlánc is az 
elfogadói körbe.

A magánnyugdíjpénztári törvény soron kívüli megsemmisítését kéri 
újabb alkotmánybírósági beadványában a vegyipari szakszervezet. 
A VDsZ makacsul kitart korábbi álláspontja mellett, miszerint a tör-
vény és annak betartatása súlyosan sérti az emberi méltóságot és 
az önrendelkezési jogot. A szervezet a strasbourgi bírósághoz ké-
szül, több ezer manyup-tag megbízásával. 

Most még van, jövőre viszont nem biztos, hogy lesz, és ha 
meg is marad, a jelenlegi formájában biztosan nem él tovább 
az utalványpiac. Az Erzsébet-rendszer jelenlegi működését 
Brüsszel is vizsgálja.

A munkanélküliségi ráta a tavaly decembertől február végéig tar-
tó három hónap 11,6 százalékos átlagához képest 11,7 százalékra 
nőtt. Az arány csupán 0,1 százalékponttal marad el a 2010 elején 
felállított negatív csúcstól, ám ami az állástalanok számát illeti, az 
először haladta meg a félmilliót nőtt – derül ki a KsH adataiból. 
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VilágSZErTE PuSZTíTó  
TAkArÉkoSSág

Az idén hatmillióval, 202 millióra nö-
vekszik világszerte a munkanélküli-
ek száma a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ilo) közelmúltban publikált 
elemzése szerint. 
Az ilo szakértői úgy látják, a növeke-
dés elsősorban annak tulajdonítha-
tó, hogy a világ számos országában 
takarékossági intézkedéseket, illetve 
munkaerőpiaci reformokat vezettek be. 
Ezek „pusztító következményekkel” jár-
tak – főként Európában – ráadásul nem 
is mindig eredményezték az államház-
tartási hiány csökkenését, a gazdasági 
növekedést viszont visszavetették.
A tanulmány szerint a 2008-as pénz-
ügyi válság kirobbanása óta 50 millió 
munkahely szűnt meg világszerte. Az 
ilo az idén 6,1 százalékos, jövőre 6,2 
százalékos munkanélküliséget prog-
nosztizál a világon, kiemelve, hogy a 
leginkább a 25-49 éves korosztály ve-
szélyeztetett: ebben a korcsoportban 
a fejlett ipari országokban a munka-
nélküliek 40 százaléka több mint egy 
éve nem talál munkát. Az ilo elemzői 
felhívják a figyelmet arra, hogy ha a 
kormányok a megszorításokat nem 
kombinálják munkahelyteremtő in-
tézkedésekkel, akkor növekszenek a 
társadalmi feszültségek, és fennáll a 
zavargások veszélye. 

(MTi)
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Szabadidő

A Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége (MSZOSZ) kezdeményezésére 
emlékmű készült a munkahelyi balesetben 
elhunytak és megrokkantak emlékére. Az 
Európában egyedülálló emlékművet (Cse-
pel, Dunasor 18. szám – Csepel Művek II. 
Főkapu) 2012. április 26-án este az érintett 
családtagok, kollégák, munkavédelmi szak-
emberek, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal – 
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság, 
az önkormányzat, az MSZOSZ és tagszerve-
zeteinek képviselői koszorúzták meg.

 A Kanadai Közalkalmazottak Szakszerve-
zete kezdeményezésére 1984 óta április 28. a 
Munkahelyi Balesetben Megsérültek és Elhuny-
tak Nemzetközi Emléknapja, s 1996-ban emel-
kedett e nap a nemzetközi események közé az 
ENSZ-nél is. Ekkor a Szabad Szakszervezetek 

Nemzetközi Szövetségének kezdeményezésére 
egy emlékgyertyát gyújtottak azok tiszteletére, 
akik munkájuk következtében vesztették életü-
ket. E napon emlékezünk meg mindazon mun-
katársainkról, családtagjainkról, ismerősinkről 
akik munkahelyükön szenvedtek rokkantságot, 
halált okozó 
balesetet.

Minden év-
ben több mint 
százan halnak 
meg, és több 
mint húszezer 
munkavállaló 
szenved sérü-
lést Magyaror-
szágon mun-
kabalesetben.

Évente száznál több halálos kimenetelű munkahelyi baleset 

április 28: nemzetközi emléknap

Az Európai Szakszervezeti Szövetség 
(ESZSZ) számára a foglalkoztatás, külö-
nösen a fiatalok foglalkoztatása kiemelt 
fontosságot élvez. Ma 24 millió európai 
polgár él munka nélkül (Eurostat), s kö-
zülük 5,5 millióan fiatalok. Ez a május 
elseje is lehetőség volt arra, hogy vá-
doljuk a bizonytalan foglalkoztatást  a 

munkaerőpiacon. Nő az atipikus mun-
kaszerződések aránya, s ez különösen a 
fiatalokat érinti. A bizonytalan munka 
gyakran együtt jár az alacsony fizetés-
sel és szegénységgel, s lehetetlenné teszi, 
hogy a fiatalok tervezhessék jövőjüket, 
miközben komoly mértékben lassul a 
gazdasági fellendülés.

Az ESZSZ továbbra is elutasítja a 
megszorító politikák megvalósítását, 
melyek súlyosbítják a munkanélküli-
ségi helyzetet, az egyenlőtlenséget és 
a társadalmi kirekesztést. Az ESZSZ 
főtitkára Bernadette Segol kijelentette: 
„A foglalkoztatás bizonytalanná tétele, 
különösen ami a fiatalok foglalkozta-
tását illeti, nem megoldás a válságra. 
Az ESZSZ olyan gazdasági kilábalási 
tervet javasol, amely támogatja a minő-
ségi foglalkoztatást. A populizmussal 
szemben létfontosságú, hogy egy szoli-
dáris Európát építsünk.”                                                                                                                                  

Fordította: György Károly

Fürdőjegyekkel a tagok egészségéért

VDsZ kártyával olcsóbb 

 A vegyészek romló egészségi állapotát 
jelzi az a nemrég készült szakértői jelen-
tés, amiből kiderült, hogy a több műszak-
ban dolgozók szervezetét olyan mértékben 
viseli meg az éjjel-nappali munka, hogy az 
öregségi nyugdíj elérésére egyre kevesebb 
az esélyük. A VDSZ felmérése szerint a 
munkavállalók harmada jelezte, hogy mun-
kabalesetet szenvedett. Az elemzés azt mu-
tatta meg, hogy a szokatlan munkaidőben 
foglalkoztató vállalatoknál a hétvégi mun-
ka miatt 1,3-szer, az éjszakai és műszakos 
munka miatt 1,6-szer gyakoribbak a beteg-
ségek és a hiányzások.

 A felmérés riasztó eredményei talán ráéb-
resztik a döntéshozókat, hogy a korengedményes 
és korkedvezményes nyugdíj végleges eltörlése 
milyen következményekkel jár – figyelmeztetett 
a VDSZ elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a 
korkedvezményes nyugdíj fenntartása – a mun-
kaadók egyszeri szociális járulék befizetése nyo-
mán – jelentős költségvetési bevételt generál.

 A szervezet minden olyan lehetőséget 
megragad, amellyel segítséget nyújthat tag-
jai egészséges életmódjának kialakításához, 
ezért megállapodott a fürdőket üzemelte-
tő SPA Hungary Holding Zrt.- vel, hogy 20 
százalékos kedvezményt kapnak három für-

dő szolgáltatásainak igénybevételekor azok, 
akik felmutatják a plasztik alapú tagkártyá-
jukat. Az árkedvezmény a makói, az agárdi 
és a győri létesítménybe érvényes – mondta 
Kovacsics Imre, az üzemeltető cég elnök-ve-
zérigazgatója. Hozzátette azt is, hogy ezekbe 
a fürdőkbe az átlagos belépőjegy ára 2 ezer 
forint, egy négytagú családnak 5 000-6 000 
forint, ebből jön le a kedvezmény. A családi 
kedvezmény júliustól augusztus 12-ig tart, 
a szakszervezeti tagok egyéni kedvezménye 
szeptembertől tovább él.

átadták az MSZoSZ díjakat és érdemérmeket

Az MSZOSZ díjazottak közül Pekarek János 
a munka világában zajló folyamatok feltárásá-
ért, a szakszervezeti érdekvédelem sikeréért 
végzett, kiemelkedő újságírói munkásságáért, 
a MOFÉM Fúvószenekar a több mint 60 éves, 
eredményes zenei tevékenység elismeréseként 
kapta az elismerést. Hernádi Juditot „a de-

mokratikus értékek mellett elkötelezett közéleti 
tevékenységéért, a nők egészségvédelmére irá-
nyuló kampányok védnöki feladatában vállalt 
részvételért”, a Klubrádiót pedig a VDSZ javas-
latára „a szabad és demokratikus nyilvánosság 
biztosításáért, a munkavállalói érdekek, a szak-
szervezeti vélemények megjelenítését szolgáló, 

magas színvonalon elkészített műsoraiért” dí-
jazták. Kimagasló szakszervezeti munkájáért 
MSZOSZ Érdemérem kitüntetést kapott Ba-
csuri Istvánné, Balogh József, Csanádi József, 
Matlák József, Somogyi László, Szabó Lajos 
és Zawadil István.  Az MSZOSZ immár több 
mint két évtizede – május elsejéhez kapcso-
lódóan – ad kitüntetéseket olyan közéleti sze-
mélyiségeknek, szakszervezeti érdekvédőknek, 
akik tevékenységükkel, szakmai munkájukkal, 
a közösség érdekében a szakszervezeti érték-
rendnek megfelelő tevékenységet folytatnak – 
olvasható a közleményben.

Fürdőjegyekkel kívánja javítani tagjai romló egészségi állapotát a 
VDsZ vezetése, ezért megállapodott a fürdőket üzemeltető sPA 
Hungary Holding Zrt.-vel, hogy tagjai 20 százalékos kedvezményt 
kapnak három fürdő szolgáltatásainak igénybevételekor – közölte 
székely Tamás, a VDsZ elnöke.

A Magyar szakszervezetek Országos szövetsége (MsZOsZ) díját 
kapta május elseje alkalmából Hernádi judit színművész, Pekarek 
jános újságíró, a Klubrádió, valamint a MOFÉM Fúvószenekar, – 
közölte az MsZOsZ.

A válság idején, amikor a munkanélküliség elfogadhatatlan szinte-
kig ér, az európai szakszervezeti mozgalom ezt a május elsejét – a 
munka világának szolidaritási napját – a fiatalok foglalkoztatásá-
nak és a társadalmi igazságosságnak szentelte.

Söpörtünk 
a házunk táján

Társadalmi munkában közö-
sen kitakarította és növényekkel 
csinosította a VDSZ budapesti, 
Benczúr utcai székházának hátsó 
udvarát a szakszervezet, valamint 
a Magyar Szolidaritás Mozgalom 
néhány tagja.

kÉT ÉVTiZEDES HAgyoMáNy

Mozaik

A szolidaritás napja

A foglalkoztatásért és társadalmi igazságosságért
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Oktatás

Első nap délelőtt fejest ugrottak az új 
Munka törvénykönyve (Mt.) részletes elem-
zésébe a VDSZ tisztségviselői a szokásos 
továbbképzésen, amelyet ezúttal is a szak-
szervezet oktatási bázisán, Balatonszemesen 
tartottak április közepén. Az elsőre talán 
száraznak tűnő anyagot cseppet sem tartot-
ták unalmasnak a hallgatók, ehhez nagyban 
hozzájárult az előadó, dr. Horváth-Lénárt 
Szilvia, a VDSZ jogásza, aki érthetően, szí-
nesen ecsetelte a július elsejétől várható vál-
tozásokat. A résztvevők sűrűn jegyzetelték a 
hallottakat, hiszen mindenki azzal a céllal 
érkezett, hogy „otthon”, a munkahelyeken 
felkészítse majd tagjait a változásokra, ame-
lyek jelentősen befolyásolják majd a min-
dennapjaikat. A jogásznő ezért azokkal az 
újdonságokkal ismertette meg a hallgatókat, 
amelyekkel a törvény hatálybalépésének már 
az első napján szembesülhetnek a dolgozók. 
A jogásznő elmondta egyebek mellett, hogy 
változás várható a munkaszerződések és a 
kollektív szerződések terén is, ezért a jövő-
ben az eddigieknél is fontosabb lesz, hogy a 
cég vezetése és az érdekképviseletek rendsze-
resen konzultáljanak egymással. A jelenlévők 
egy része csak most, a jogásznő előadásából 
tudta meg például azt, hogy néhány alapve-
tő, a dolgozók érdekeit szolgáló rendelkezés a 
munkáltató javára módosul. 

A terhességről, írásban

Döbbenten hallották azt is a csoport tag-
jai, hogy a munkavállaló tájékoztatási köte-
lezettsége a terhességre is kiterjed, ezt akár 
írásban is kérheti a munkáltató. Abban az 
esetben, ha ezt a kismama nem teszi meg, a 
jövőben ezért fel is mondhatnak neki. Az új 
Mt. erre is felhatalmazza a munkaadót. Rá-
adásul ezt július elsejétől már e-mailben is 
megteheti, igaz a dolgozó is levelezhet elekt-
ronikus úton a munkaadójával, mert ez is 
hivatalos formának számít majd. Nem védi 

a felmondástól a táppénzen lévőket sem, leg-
feljebb annyiban, hogy az elbocsátásról szóló 
közlést meg lehet tenni a betegség ideje alatt, 
ám a felmondási idő az ismételt munkába 
állástól számít.

A csoport tagjai különösen sok kérdést tet-
tek fel a végkielégítéssel kapcsolatos változá-
sokról is, hiszen a jövőben a számítás alapja 
már nem az átlagkereset, hanem a távolléti 
díj lesz, de az is csak a felmondás idejéig ér-
vényes. A hallgatók számára – is – újdonság 

volt a fizetési felszólítás, amelyet akkor kap 
a dolgozó, ha kárt okoz a cégnek. Ez esetben 
akár a minimálbér (93 ezer 300 forint) há-
romszorosát, 300 ezer forintot is fizettethet-
nek a „vétkes” dolgozóval. 

A háromnapos oktatás első foglalkozásán 
szó esett még – egyebek mellett – a munka-
ügyi vitákról, a munkaügyi kapcsolatokról, a 
munkajogról, az üzemi tanácsok és a szak-
szervezetek szerepéről, az üt. választások-
ról, a kollektív szerződések megkötéséről, a 
munkaidő kedvezményről, a tisztségviselői 
védelemről, valamint az új munkaszerződé-
sekről is.

A legnagyobb ipari 
szakszervezet

A Munka törvénykönyve után a VDSZ 
életéről, eredményeiről, és aktuális felada-
tokról tartott előadást Székely Tamás el-
nök. Elmondta, hogy a VDSZ a legnagyobb 
ipari szakszervezetté nőtte ki magát, tagja-
inak száma meghaladja a 30 ezret, össze-
kovácsolva az alu-, gáz-, gumi-, gyógyszer-, 
papír-, és vegyiparban dolgozók tömegét. 

Székely ismertette a szervezet széleskörű 
támogatottságát és markáns politikáját.

Az oktatás második napján Őriné dr. 
Gracza Zsuzsa, a VDSZ másik jogásza tar-
tott előadást a munka- és pihenőidőről, a 
munkaidő keretről, s a rendkívüli munkáról

A harmadik napon Kisgyörgy Sándor, az 
ÉTOSZ elnöke tartott tájékoztatót az új Mt. 
gyakorlati alkalmazásáról. Előadásában az 
elnök főleg a szakszervezetek és az üzemi 
tanácsok mai helyzetét taglalta, valamint az 
új Mt.-nek az érdekképviseletekre vonatkozó 
szabályozásait ismertette.

Lejegyezte: Rucz Aranka

Tisztségviselők az iskolapadban

Élet az új Mt. után
Az új Munka törvénykönyve részletes elemzése, annak gyakorlati 
alkalmazása, valamint a VDsZ feladatai is témái voltak – többek kö-
zött – a szervezet tisztségviselői számára tartott háromnapos, ápri-
lisi továbbképzésnek Balatonszemesen.
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Hirdetés

„A Citibank Magyarország szilárd ala-
pokon áll. 2011-ben is kiemelkedő teljesít-
mény mellett értünk el pozitív működési 
hatékonyságot, és a lakossági banki, a 
kkv-, valamint a nagyvállalati üzletágak-
ban egyaránt az előző évhez képest je-
lentős növekedéssel zártuk az évet. Ha-
tékonyan optimalizáltuk költségeinket, és 
megfelelően kezeltük hitelkockázatainkat 
minden üzletágban. Megőriztük erős lik-
viditásunkat, és a hazai bankszektorban 
a legalacsonyabbak között számon tartott 
hitel/betét arányunkat” – mondta Batara 
Sianturi, a Citibank Magyarország elnök-
vezérigazgatója.

„2011-ben ünnepeltük magyarországi 
működésünk 25. évfordulóját, ugyan-
akkor 2012 is izgalmas év számunkra, 
hiszen világszerte együtt ünnepeljük 
ügyfeleinkkel és a közösségekkel a Citi 
fennállásának 200. évfordulóját. Egy két 
évszázados történelemmel, egyedülálló 
földrajzi lefedettséggel és szaktudással 
rendelkező globális bank tagjaként ma-
gyarországi ügyfeleink számára világ-
színvonalú termékekhez és szolgáltatá-
sokhoz, valamint banki innovációkhoz 
biztosítunk hozzáférést” – tette hozzá 
Batara Sianturi.

Díjak és elismerések: A bank elkö-
telezettségét a szolgáltatás színvonalának 
növelése és a rendszerfejlesztések iránt az 
iparág szereplői és az ügyfelek több ipar-
ági, illetve ügyfél-elégedettséget jelző díjjal 
is elismerték tavaly:

•  egymás után immár negyedszer is 
a Citibank 0 Ft-os bankszámlája 
nyerte el Az év lakossági számlacso-
magja díjat a 2011 MasterCard – év 
bankja versenyen, továbbá a zsű-
ri a Citibankot a top három hazai 
legjobb bank közé is beválasztotta, 
illetve a társadalmi felelősségválla-
lást értékelő díjkategóriában is újra 
díjazta;

•  a  Global  Finance  magazin  immár  5. 
éve a Citibanknak ítélte oda a Legjobb 
Vállalati és Intézményi Internet Bank 
Magyarországon díjat;

•  az  emeafinance  magazin  harmadik 
alkalommal, 2011-ben is a Citibankot 
díjazta a Legjobb Befektetési Bank 
Magyarországon díjjal;

•  az ügyfelek választása alapján a Ci-
tibanknak ítélték a Legjobb bank a 
pénzforgalmi szolgáltatások terén dí-
jat Magyarországon az Euromoney 
2011. évi pénzforgalmi szolgáltatások-
ra vonatkozó felmérésén, immár má-
sodik éve;

•  ezenkívül a Global Custodian magazin 
feltörekvő piacok letétkezelőinek 2011. 
évi teljesítményét vizsgáló felmérésében 
a Leading és a Cross-Border/Non-Affi-
liated ügyfél-kategóriában egyaránt a 
legmagasabb, „Kiemelkedő Minősítés” 
értékelést kapta a Citibank.

Innovációk 2011-ben: 25 éves hazai in-
novációs hagyományaira építve a Citibank 
2011-ben is számos új terméket és szolgál-
tatást vezetett be ügyfelei számára, illetve 
több esetben bővítette a már meglévőket:

•  az Ultima hitelkártya, a világon a leg-
nagyobb presztízsű hitelkártya, amely 
világszerte 600 reptéri VIP-váróba biz-
tosít belépést;

•  a  Citi  Life  hitelkártya  PayPass  érin-
tés nélküli fizetési funkcióval, a hoz-
zá kapcsolódó innovatív multipartner 
programmal, amelynek keretében a 
Citibank 20 partnerének 700-nál több 
üzletében vásárolhatnak az ügyfelek 
különböző kedvezményekkel;

•  a Citibank Mobilbank, amely biztonsá-
gos, kényelmes bankolást tesz lehetővé 
az ügyfelek számára bármikor, legye-
nek a világ bármely táján;

•  a  Citi  Globális  Utalás,  amely  a  világ 
több Citi országában a Citi bankszám-
lák közötti valós idejű online átutalást 
szolgálja;

•  a bankpiacon az első CitiChat élő cse-
vegő szolgáltatás, amely azonnali infor-
mációval segíti az ügyfelek tájékozódá-
sát és az online termékigénylést;

•  a  CitiPlanner  elemzőprogram,  amely 
támogatja a magasan képzett Citigold 
személyi bankárok munkáját az egyedi 
ügyféligényekre épülő portfóliókialakí-
tásban és –kezelésben;

•  a  Citi  Plusz  csomagajánlat,  amelyben 
az ügyfelek a Citibank legnépszerűbb 
és leginkább versenyképes termékeit 
egyszerűsített és gyorsított, egyablakos 
igénylési folyamatban kaphatják meg;

•  az  ingyenes  internetes  biztonságikód-
szolgáltatás, amely a hitelkártya-bir-
tokos ügyfelek számára megnövelte az 
internetes vásárlások biztonságát;

•  a J.P. Morgan Asset Management alap-
kezelő 16 befektetési alapjának befekte-
tési jegyeinek forgalmazás, Magyaror-
szágon elsőként;

•  a  CitiDirect® BE Mobile  szolgáltatás, 
amelynek segítségével a bank magyar-
országi vállalati ügyfelei céges számlá-
ikhoz kapcsolódó értesítéseket fogad-
hatnak, és tranzakciókat hagyhatnak 
jóvá okostelefonjukon;

•  valamint a kkv-ügyfelek számára hoz-
záférés biztosítása a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség által meghirdetett Kom-
binált Hitel Garanciával elnevezésű 
programhoz.

(x)

16,44 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el a Citibank 
Magyarország 2011-ben a magyar számviteli szabályok sze-
rint, ami 26,4 százalékos növekedést jelent a 2010. év végi-
hez képest. A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 
adózott eredménye 10,84 milliárd forint volt 2011-ben, amely 
tartalmazza a banki különadót, míg a 813,35 milliárd forint 
mérlegfőösszeg alapján számolt eszközarányos nyereség 
(ROA) 1,5 százalékot tett ki. 

jó évet zárt a Citibank 2011-ben


