
MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN
DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

1068 Budapest, Benczúr u.45. 1406 Budapest, Pf.29. Telefon: 4612 - 400; Fax: 4612 - 499;
E-mail: mail@vdsz.hu - www.vdsz.hu

EMLÉKEZTETŐ

Készült: a VDSZ elnöksége 2010. május 5-i ülését a VDSZ III. emelet 307.
helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint.

Hitelesítők: dr. Tihanyi Endre, Szatmári Attila

Napirendek:

1. Javaslat a korengedményes, korkedvezményes nyugdíj lépéseihez

Az Elnökség korábbi döntéseit megerősítve az alábbi határozatot hozta.

a) A korkedvezményes nyugdíjazásra vonatkozóan kérdőív készül a műszakos
munkavállalók felé a műszakos munkarend hatásaival, valamint egyéb
szakszervezeti kérdésekkel kapcsolatban.

b) Tanulmány elkészítésére kerül sor a műszakos munkavállalók élet- és
munkakörülményeire vonatkozóan.

c) A törvényes határidő betartását követően (országgyűlési választás időpontja +
41 nap) népszavazási kezdeményezésre tesz javaslatot a VDSZ az Országos
Választási Bizottság felé. (Az aláírások gyűjtésére az OVB hitelesítését
követően kerülhet sor.)

A vitában felmerült a más szakszervezeti konföderációkkal történő egyeztetés,
ezekben a témakörökben.

Tekintettel arra, hogy a VDSZ történetében ezek a témakörök nem új keletűek, az
Elnökség úgy döntött, hogy megfelelő kommunikációval kell kitölteni az
aláírásgyűjtési időt.

Az Elnökség a korkedvezményes nyugdíjazásra vonatkozó munkaanyaggal
összefüggésben a mellékelt állásfoglalást, egyhangúan elfogadta. (Hozzászóltak:
Tósoki Géza, Horváth László, Varga Mihály, Eördöghné Pataki Irén, Posztós Endre,
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Pálinkás Béla, Papp Zsuzsánna, Radics Gábor, dr. Tihanyi Endre, Eisenberger
Márton)

2. Tájékoztató a VDSZ és tagszervezetei elektronikus kapcsolattartásának
helyzetéről, javaslatok

Az írásos anyaghoz Székely Tamás elnök szóbeli kiegészítést tett. Az Elnökség tagjai
felvetették, hogy a szakágazatok és tagozatok anyagai a VDSZ-en keresztül
kerüljenek feltöltésre, legyen gazdája a témakörnek, lehetőség szerint ne az elnököt
terhelje. A hírlevéllel, a hírlevél nyelvezetével kapcsolatban módosításokat
javasoltak.

Az Elnökség a tájékoztatót a felmerült kérdésekkel együtt tudomásul vette azzal,
hogy a szeptemberi kihelyezett elnökségi ülésen a honlap használatával
összefüggésben oktatásra kerül sor. (Hozzászóltak: dr. Tihanyi Endre, Posztós Endre,
Horváth László)

3. Tájékoztató a tagozatok, szakágak ellátására vonatkozó szabályzatról

Az írásos javaslatot Kiss Béla alelnök szóban kiegészítette azzal, hogy a legutóbbi
elnökségi ülés kérésének megfelelően a befolyásolható költségek csökkentése, illetve
tervszinten tartása érdekében van szükség a rendezvények költségei megosztásának
szabályozására.
A szabályozást elsősorban a szakágak, tagozatok működéséhez, a tervezhetőségéhez
és a szükséges feltételek biztosításához kell igazítani. Fontos, hogy a rendezvények
feltételei és finanszírozása egységes elveken alapuljon.

A napirendhez több észrevétel, módosító javaslat, kiegészítés hangzott el. Az
Elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy közös szabályok mentén kell ezen
rendezvények feltételeit biztosítani. Készíteni kell egy táblázatot, amely tartalmazza,
hogy ezen rendezvényekre 2009-ben milyen összeg került ráfordításra. Ezt a
táblázatot ki kell egészíteni a tagszervezetek előző évben befizetett tagdíjával.

Elfogadásra került az az elv, hogy a fenti számok alapján a szakágak az előző évben
befizetett tagdíj hány százalékát használhatják fel rendezvényeik megtartására. Az
első változatot a szakág vezetők kapják, és a szakágak által történt javaslatok
kerülnek a következő testületi ülésen összegzésre. (Hozzászóltak: Posztós Endre, dr.
Tihanyi Endre, Bauer István, Tósoki Géza, Eördöghné Pataki Irén, Horváth László,
Eisenberger Márton, Pálinkás Béla, Szegő László, Vojtela Tibor)

4. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének időarányos teljesítéséről

Az írásos anyagot Székely Tamás elnök kiegészítette azzal, hogy a költségvetés
elfogadásakor döntöttünk arról is, hogy félévkor visszatérünk az első féléves
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tapasztalatokra, és ha szükséges, az indokolt módosításokat a költségvetésen
el kell végezni.

Székely Tamás elnök megköszönte a balatonszemesi munkálatokban résztvevők
segítségét, valamint az Ifjúsági Tagozat közeljövőben végzendő munkálatait, külön
köszönte Ungvári Levente kollégának, hogy a balatonszemesi üdülőben az
érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálatokat elvégezte.
Felmerült Balatonszemesre további komforthelyzet javító beszerzések igénye, többek
között olvasólámpa és polc felszerelése a szobákba.
A balatonszemesi közösségi munkával mintegy 1 millió forint került megtakarításra,
viszont ahhoz, hogy az év elején elhatározott komfortfokozatot elérjük, még
várhatóan 2 millió forintos költség igénybevétel szükséges.
Az Elnökség elismerte az eddigi fejlesztések zökkenőmentes lebonyolítását.

Felmerült a VDSZ alkalmazottai számára bérfejlesztés lehetőségének kérdése.

Az Elnökség a pénzügyi tájékoztatót tudomásul vette azzal, hogy a következő
elnökségi ülésre a szükséges módosításokat elő kell terjeszteni, valamint a bérezésre
vonatkozóan félév után kell a lehetőségeket megvizsgálni.

5. Egyebek

a) Székely Tamás elnök bemutatta a 2007-2010-es időszakra vonatkozóan a
VDSZ által írt pályázatok összegzését.

b) Az EVDSZ és a VDSZ közötti megállapodás mindkét fél részéről aláírásra
került. 2010.06.14-15-én Balatonszemesen a villamosipari, a víz- és
csatornázási, gázipari szakszervezeti rendezvény kerül lebonyolításra.

c) Az utazási költségtérítés új szabályozásával összefüggésben dr. Gracza Zsuzsa
írásos tájékoztatót készített.

d) Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a LIGA
Szakszervezetek elnöke több alkalommal kezdeményezett személyes
konzultációt arról, hogy felvennék a VDSZ-t a LIGÁ-ba, amely elől a VDSZ
elnöke határozottan elzárkózott.

e) 2010. évi május 1-jei rendezvényekkel összefüggésben Székely Tamás elnök
elmondta, hogy Budapesten viszonylag nagy létszámmal vettek részt a
Városligetben, amelyet a SZEF, az ÉSZT és az MSZOSZ szervezett. Részt vett
továbbá az FRDSZ. Kérte a tisztségviselőket, hogy a május 1-jei
rendezvényekről juttassanak el szöveges összegzéseket és képeket a VDSZ-be,
hogy a következő Vegyipari Dolgozóba, valamint a honlapra az összegzések
felkerülhessenek.
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f) 2010.06.07-09. között az ICEM Regionális Gyógyszeripari
Konferenciát szervez Szlovákiában, ahová 2-3 fő részvételét kell biztosítani.

g) Az ágazati párbeszéd bizottságok számára a kollektív szerződésekről készített
összeállítás vegyes képet mutat. Valószínű, hogy a munkáltatói szervezetek egy
része nem küldi be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumba a ksz-ek
bejelentését, emiatt fordulhat elő az, hogy a VDSZ-en belül például a 14.896 fő
gyógyszeripari foglalkoztatott esetében 0% a VDSZ lefedettsége, a gyógyszer
alapanyaggyártásban 793 foglalkoztatottból 40 fő tartozik a nyilvántartás
szerint a VDSZ lefedettségébe. A jelenlegi összesített állapot szerint mintegy
74.000 alkalmazottból a bejelentett kollektív szerződések alapján összesen csak
13.000 főre vonatkozik a VDSZ általi kollektív szerződés lefedettség. Kérünk
minden tagszervezeti vezetőt, hogy szíveskedjen a VDSZ-hez eljuttatni
azokat a minisztériumi visszaigazolásokat, amelyeket a kollektív szerződés
regisztrációt követően regisztrációs számmal ellátva küldenek az
alapszervezetek felé.

h) A vegyipari szakág javasolta, hogy a II. emeleti tanácsteremben a VDSZ volt
elnökeinek arckép sorozata egészüljön ki Paszternák György képével.

i) A júniusi elnökségi ülésre – annak függvényében, hogy a kormányprogram
mikor kerül nyilvánosságra – 10-én vagy 24-én kerül sor.

Budapest, 2010. május 10.

Összeállította: Kiss Béla
Alelnök

Hitelesítők:

……………………………………….. Dr. Tihanyi Endre

……………………………………….. Szatmári Attila


