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Tisztelt Miniszterelnök úr! 

 

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dogozók Szakszervezeti Szövetsége /EVDSZ/ és a Bánya, 
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete /BDSZ/, a mai napon megalakította a 
Villamosenergia-ipari Ágazati Sztrájkbizottságot.(Elnöke:…, Tagjai:…) Egyúttal konfliktust 
jelent be a munkavállalók gazdasági és szociális érdekeinek biztosítása miatt az alább 
részletezett vitatott témakörökben és az egyeztető tárgyalás megkezdését kezdeményezi. 

A sztrájkról szóló 1989.évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a 
sztrájkkövetelésben érintett munkáltató nem határozható meg, a Kormány öt napon belül 
kijelöli az egyeztető eljárásban résztvevő képviselőjét. 

Mivel az alább részletezett követelésekben munkáltató nem határozható meg, ezért kérjük, 
hogy a konfliktus tárgyalásos úton történő rendezése érdekében, a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezés alapján öt napon belül szíveskedjen kijelölni a Kormánynak az egyeztető 
tárgyalásban résztvevő képviselőjét 

 

Követeléseink: 

1. Az villamosenergia-ipari ágazati kollektív szerződés 8, pontja szerinti 
korengedményes nyugdíjazást lehetővé tevő törvényi szabályozás továbbra is 
maradjon fenn. 

Indoklás:  

 A villamosenergia-iparban, a munkaügyi miniszter által kiterjesztett ágazati kollektív 
szerződés szabályozza a korengedményes nyugdíjba vonulás feltételeit. A szabályozás 
egyrészről lehetővé teszi, hogy a munkáltató működési körében felmerülő 
létszámcsökkentés esetén felajánlja a korengedményes nyugdíj lehetőségét. Másrészről a 
folyamatos váltóműszakban, illetve a készenléti-, ügyeleti rendszerben hosszú időt 
eltöltött munkavállalók kérhetik a korengedményes nyugdíjazást. Ezen lehetőség nem 
terheli a nyugdíjkassza kiadásait, mivel az így kifizetett nyugdíjat a munkáltatóknak kell 



állnia. Ezen munkavállalók esetében a már ilyen módon nyugdíjba vonultak 
jogviszonyának visszamenőleges megváltoztatása is elfogadhatatlan. 

 

2. A jelenleg korkedvezményre jogosító ionizáló sugárzásnak kitett, valamint a hatályos 
jogszabályok szerint korkedvezményre jogosító bányász munkakörben foglalkoztatott 
villamosenergia-ipari munkavállalók korkedvezményes nyugdíjba vonulásának 
lehetősége a jövőben is maradjon fenn. 

Indoklás: 

 A jelenleg hatályos törvények ezt biztosítják. Az egészségükre ártalmas, kockázatnak 
kitett munkakörben meghatározott ideig munkát végzők esetében a korkedvezményes 
nyugdíjazás lehetőségének fenntartása indokolt. Ezen munkavállalók esetében a már ilyen 
módon nyugdíjba vonultak jogviszonyának visszamenőleges megváltoztatása 
elfogadhatatlan. Az eddig megszerzett jogosító évek jövőbeni elismerése elengedhetetlen. 
A munkáltatók külön ezen a jogcímen befizetett járuléka fedezetet nyújt a kiadásokra, így 
az a nyugdíjkasszát nem érinti.  

A követeléseink tárgyalásos úton történő rendezése érdekében az egyeztető tárgyalások 
haladéktalan megkezdését kezdeményezzük, egyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
sikertelen tárgyalás esetén követeléseink érvényre juttatása érdekében sztrájkot tartunk. A 
sztrájktörvény szerinti, még elégséges szolgáltatás teljesítését biztosító megállapodás 
érdekében kezdeményezéssel élünk a munkáltatói szövetség és az egyes munkáltatók 
irányába. 

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy… 

Támogatjuk a LIGA Szakszervezet és az MSZOSZ alábbi követeléseinek, a munkavállalók 
érdekében történő rendezését:  

1. A T/3404. számú törvényjavaslat egyebek mellett a Munka Törvénykönyve 
módosítását is tartalmazza, mely több ponton kedvezőtlenül érinti a munkavállalókat 
és növeli kiszolgáltatottságukat. Ezek többek között: a munkavállalók könnyebb 
elbocsátását lehetővé tevő módosítások, a szabadság kiadása szabályainak kedvezőtlen 
változásai, a rendkívüli munkavégzés esetén járó pótlék helyett a munkáltató 
egyoldalú intézkedése alapján szabadidővel történő megváltása.  

2. A T/3359. számú törvényjavaslat megszüntetné az országos érdekegyeztetés eddigi 
tripartit rendszerét. A javaslat a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek 
törvényben biztosított több jogosítványát is megvonni tervezi (többek között a 
kötelező legkisebb munkabérhez, a garantált bérminimumhoz, bérajánláshoz 
kapcsolódó jogosítványok), és olyan fórumot hozna létre, amelyben a munka világát 
érintő kérdésekben, abban nem kompetens szervezetek számára adna véleményezési 
jogot.  



A tervezett intézkedések a munkavállalók számára jelentős hátrányt okoznak, ezért 
elfogadhatatlanok számunkra.  

Fentiek miatt kezdeményezzük, hogy a felek között folytatott értelmes párbeszéd 
eredményeként teljesítse a szakszervezetek követelését. 

 

Budapest, 2011. 06. 09. 
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