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Politikai helyzet

A Fidesz  2010 tavaszán nagy fölénnyel 
megnyerte a választásokat és 2/3-os 
parlamenti többséggel kormányoz.

- ez az alkotmányos többség, olyan kísértésnek 
van kitéve, amelynek nem tud ellenállni



A kormány eddigi jelentősebb 
intézkedései, törvényei (1)

megszületett a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata
kettős állampolgárság lehetősége
egykulcsos adórendszer 
bankadó, válságadó, különadó bevezetése
adózáson kívüli jövedelem bevezetése
új Széchenyi-terv
az Alkotmánybíróság jogainak megkurtítása
a magán-nyugdíjpénztári vagyon államosítása
munkanélküli ellátás 9 helyett csak 3 hónapig
a Szabálysértési törvény módosítása
az Alkotmánybíróság jogainak megkurtítása



A kormány eddigi jelentősebb 
intézkedései, törvényei (2)

új Médiatörvény
a Sztrájktörvény módosítása
munkanélküli ellátás 9 helyett csak 3 hónapig
új Munka Törvénykönyve
új Alaptörvény
a korkedvezményes nyugdíj eltörlése
egyes választási törvények módosítása
törvény a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról 
(megszűnt az OÉT)
törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának 
rögzítéséről 
törvény a közoktatásról 



Magyarország ma (1)
Az Orbán-kormány tavaly novemberben jelentette be, hogy a korábbi 
elutasítás ellenére mégis az IMF-hez fordul hitelkeretért, de ezzel sem 
kerülhette el az ország adósosztályzatának többszöri leminősítését. 
Azóta kiderült, hogy az elővigyázatossági hitelkeret megítélése 
valószínűtlen, egy szigorú feltételekhez kötött hitelprogram jöhet csak 
szóba.

December közepén az IMF és az EU közös tárgyalódelegációja idő
előtt hazautazott az előzetes egyeztetésekről, miután a 
kormánytöbbség olyan törvényeket terjesztett be, majd fogadott el 
amelyek az Európai Központi Bank szerint sértik az MNB 
függetlenségét.

Az utóbbi napokban több jel is utalt arra, hogy a befektetők egyre 
kevésbé bíznak Magyarországban. Csúcsra emelkedett az 
országkockázati felár  és történelmi mélypontjára gyengült a forint. 



Magyarország ma (2)

Az Európai Bizottság elvárása, hogy a magyar kormány 
megváltoztassa azokat a törvényeket, amelyek 
ellentétesek lehetnek az uniós joggal

a jegybank függetlenségét,
a bírók idő előtti nyugdíjazását 
és az adatvédelmi hivatal függetlenségét vizsgálják. 

A brüsszeli döntés értelmében a magyar GDP 1,7%-ának 
megfelelő (480 milliárd forintnyi) uniós forrást veszthet 
el Magyarország 2013-tól. 



EUR/HUF 2011 oct - dec



CHF/HUF 2011. oct - dec



Makrogazdasági mutatók

3.0%1.9%-2.4 %Reálkeresetek

10.2%11.2%10.0 %Munkanélküliség

4.3%4.9%4.2 %Infláció

1.5%1.1%-6. 5 %GDP növekedése

2.94%3.8%3.6 %Költségvetési hiány 
(GDP arányában) 

201120102009



Lakossági hitelek

Magyarországon néhány évvel ezelőtt a svájci frank alapon nyújtott 
hitelek bizonyultak a legnépszerűbbnek. A gazdasági válságot 
követő időszakban a jelentős árfolyam ingadozás hatására 
azonban a svájci frankban eladósodott ügyfelek hiteltörlesztése 
óriási mértékben megnövekedett.

2011 júliusában hatályba lépett az a törvény , amely lehetőséget 
nyújt a devizakölcsönnel rendelkezőknek arra, hogy 
gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést kössenek, 
valamint rögzített árfolyamon törlesszék devizahitelüket. 
Az Országgyűlés 2011. szeptemberében elfogadta a rögzített 
árfolyamon történő egyösszegű végtörlesztést lehetővé tévő
törvényt. 
A munkaadók 7,5 millió forintig adómentes támogatást adhatnak 
dolgozóiknak a rögzített árfolyamú végtörlesztésre.



Magánnyugdíjpénztár

csaknem 3 millió Pénztártag, 
több mint 2700 milliárdos vagyon 

A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGOT választók (~5%)
személyes nyilatkozat 2011. január 31-ig;

Az állami nyugdíjrendszerbe VISSZALÉPŐK (~95%)
a tag amennyiben nem nyilatkozik 2011. március 1. napjával 
automatikusan visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe;
a visszalépéssel a személy lemond a magánpénztárban eddig 
felhalmozott vagyonáról és a jövőben csak a TB-ből kap majd nyugdíjat; 

A kormány döntése alapján:
azok a magánnyugdíjpénztári tagok, akik teljes társadalombiztosítási nyugdíj 
szolgáltatásban kívánnak a későbbiek során részesülni, az idén újra 
visszaléphetnek a TB-be, amennyiben erről 2012. március 31-ig írásban 
nyilatkoznak magánnyugdíjpénztáruk felé.



Minimálbérek ( HUF & € )

2008 2009 2010 2011 2012

2008 – 69000 HUF – 276 €

2009 – 71500 HUF – 275 €

2010 – 73500 HUF – 256 €

2011 – 78000 HUF – 283 €

2012 – 93000 HUF – 292 €

2008: 1€=250 HUF
2009: 1€=260 HUF
2010: 1€=278 HUF
2011: 1€=276 HUF
2012: 1€=318 HUF



Garantált bérminimum
(középfokú végzettség vagy szakképesítés esetén)
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2008:
-2 év szolgálati időig 

75 325HUF= 331€
-2 év felett 86300HUF= 345€
2009

87 500HUF= 336€
2010

89 500HUF= 311€
2011

94 000HUF= 341 €
2012

108 000HUF= 340 €

2008: 1€=250 HUF
2009: 1€=260 HUF
2010: 1€=278 HUF
2011: 1€=276 HUF
2012: 1€=318 HUF



A VASAS SZAKSZERVEZET
ALAPÍTÁS éve: 1903

MAGYARORSZÁGI VAS- ÉS FÉMMUNKÁSOK SZÖVETSÉGE

Jelenleg: Az MSZOSZ tagszervezete 
(HAT KÖNFÖDERÁCIÓ MŰKÖDIK MAGYARORSZÁGON)

Nemzetközi kapcsolatok:IMF, EMF TAGSÁG, 
MEMORANDUM CSOPORT, VISEGRÁDI ORSZÁGOK, 
PRO-GE, IG Metall, OS KOVO, OZ KOVO, SKEI VASAS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

TAGLÉTSZÁM: 23 000 AKTÍV, 8 000 NYUGDÍJAS, 

Dokumentumok: 
ALAPSZABÁLY, KONGRESSZUSI PROGRAM, SZMSZ

TAGDÍJ: a bruttó bér  1 % -a



A VASAS felépítése
SZAKMAI BIZOTTSÁGOK (SZMSZ-ekkel)
• KOHÁSZ-ÖNTÉSZ
• GÉP- ÉS JÁRMŰIPARI 
• ELEKTRONIKA, HÍRADÁS, MŰSZERIPARI, VILLAMOS-GÉP 

ÉS KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ SZAKMAI BIZOTTSÁG
• SZAKKÉPZÉSI BIZOTTSÁG

REGIONÁLIS, MEGYEI KÉPVISELETEK (19 MEGYE, 7 RÉGIÓ)

RÉTEG SZERVEZETEK (SAJÁT SZMSZ-ek)
• NŐBIZOTTSÁG
• IFJUSÁGI BIZOTTSÁG
• NYUGDÍJASBIZOTTSÁG

SZÖVETSÉGI TANÁCS (46 fő)
ELNÖKSÉG (16 fő + 10 állandó meghívott)
SZÁMVIZSGÁLÓ (PÉNZÜGYI) BIZOTTSÁG
EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG

KONGRESSZUS 5 ÉVENKÉNT (UTOLSÓ 2010. NOV.)



A VASAS szolgáltatásai

SZAKÉRTŐK 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
SZTRÁJKALAP
VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁR 
(SZÜLÉSI, TEMETÉSI,  BALESETI, KÓRHÁZI ÁPOLÁSI SEGÉLY)
ÚJSÁG, HONLAP, HÍRLEVÉL
OKTATÁS
CIB BANK
VODAFON
KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉS



Legfontosabb feladataink
Munkahelyek megőrzése
Új munkahelyek elősegítése
Kollektív megállapodások (ehhez ajánlás elkészítése)
Bértárgyalások (ehhez ajánlás készítése)
Képzések (új Mt.)
Tagtoborzás folytatása 
Munkaerő-kölcsönzés irányelv átültetése 
Szociális párbeszéd folytatása
Integráció előkészítése
Szerepvállalás önkéntes tevékenység szervezésében 



Munkaerő-kölcsönzés
Az EU irAz EU iráányelv alkalmaznyelv alkalmazáása Ksa Köözzéépp-- éés Kelet Eurs Kelet Euróóppáábanban

MegfelelMegfelelőő jogi keret ljogi keret léétrehoztrehozáása a rugalmas sa a rugalmas 
munkavmunkavéégzgzééshezshez

Az egyenlAz egyenlőő bbáánnáásmsmóód elvd elvéének a kialaknek a kialakííttáásasa

A kA köözvetzvetííttőő irodirodáák elk előősegsegííttéése a se a FlexicurityFlexicurity éés a s a 
munkaermunkaerőő--piaci szabpiaci szabáályozlyozááshozshoz



Jogi keretek Magyarországon
A távmunka, a határozott idejű munkaszerződés 

és a munkaerő-kölcsönzés szabályait a Munka 
Törvénykönyve tartalmazza
számos tekintetben eltérő a szabályozás a 
hagyományos munkaviszonyhoz képest, 
szigorításokat tartalmaz, melyek gyakorlati 
tapasztalatok, szakszervezeti kezdeményezések
alapján születtek, 
illetve az Alkotmány Bíróság döntése értelmében 
szűnt meg néhány diszkriminatív szabályozás. 



Szakszervezetek  viszonya a 
munkaerő-kölcsönzéshez

Nem az ilyen foglalkoztatási formát ellenezzük, 
hanem az alkalmazás során a „kiskapukkal” való
visszaéléseket!
Sokszor a normál foglalkoztatás helyett alkalmazzák 
Gyakori a jogszabályok megkerülése (bérmunkások)
A szakszervezetek szerint kell a rugalmasság, de 
kell a védelem is! (flexicurity)

Kollektív megállapodásban rögzített rugalmas 
szabályok helyett az atipikus foglalkoztatás 
növelése kerül előtérbe



Számokban
A kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatási aránya 
alacsony Magyarországon (2,5 -3% ).
2008-ig növekedett (948 kölcsönző cég, kb. 117 000 
fő dolgozó, kb. 6400 kölcsönbevevő cég )majd a 
válság miatt csökkent (2009-ben 916 kölcsönző cég 
kb. 79 000 főt kb. 4800 kölcsönbevevő cég 
foglalkoztatott), ezután 2010-től ismét a felvételük 
került előtérbe.
Az a korlátozás, hogy csak belföldi munkaerő-
kölcsönzők működhetnek Magyarországon 
megszűnt - mert ebben az EU Bíróság döntött -
ebből újabb problémák lehetnek!
Az ellenőrzés ez irányú jogköreit erősíteni kell!  



MeglepMeglepőő statisztikstatisztikáákk
Csak VCsak Váállalatok 5 % szerint kllalatok 5 % szerint kööltsltséégmegtakargmegtakarííttááss
ÁÁtlagban ~ 2%tlagban ~ 2%--a az a az öösszlsszléétsztszáámnak a kmnak a köölcslcsöönznzöötttt
KKöölcslcsöönvevnvevőők ~ 80% hazai tulajdonk ~ 80% hazai tulajdonúú ccéégg
50% 2050% 20--30 30 éév, 30% 50v, 30% 50--60 60 éév kv köözzöötttt
10% dolgozik 10% dolgozik éévekig kvekig köölcslcsöönznzööttkttkéént (nem ugyanott)nt (nem ugyanott)
KKöölcslcsöönznzööttek 60% ugyanolyan, 11% jobbak a feltttek 60% ugyanolyan, 11% jobbak a feltéételektelek
20% nem akar saj20% nem akar sajáát t áállomllomáányba menni, de 86% lnyba menni, de 86% láátna rtna ráá
eseséélytlyt
75% k75% köölcslcsöönznzöötteknek ajtteknek ajáánlannlanáá a bara baráátainak a formtainak a formáátt
67% szerint a k67% szerint a köölcslcsöönbeadnbeadóó mindent megtesz, hogy mindent megtesz, hogy 
munkahelyet talmunkahelyet talááljonljon



Egy ma is aktuális 
idézet…………

"A munkaerőpiac előtt álló kihívás a rugalmasság és 
biztonság közötti megfelelő egyensúly megtalálása. 
Ennek megtalálása a munkavállaló és munkaadó, 
valamint a kormány és társadalmi partnerek közös 
felelőssége.
A feladat a biztonság új formáinak megteremtése, 
továbblépve az egy életre szóló munkahely korlátozó
paradigmájától egy új paradigma felé, amelyben a cél 
az emberek azon képességének kialakítása, hogy 
megmaradjanak és előrelépjenek a munkaerőpiacon." 

(Wim Kok 2004-es jelentésének részlete) 



Благодаря ви за вниманието!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gracias por su atención!

Köszönöm a figyelmet!


