
EMLÉKEZTETŐ
a VDSZ elnöksége 2010. szeptember 2-i üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv hitelesítők: Posztós Endre és Varga Gyula

1. Tájékoztató a VDSZ aláírásgyűjtési kezdeményezéseivel kapcsolatos
jelenlegi állásról.

Székely Tamás elnök ismertette az Országos Választási Bizottsághoz történő
beadványok jelenlegi állapotát, mi szerint a jogerőre emelkedést megelőzően –
ismereteink szerint - egy magánszemély az Alkotmánybírósághoz fordult
beadványainkkal kapcsolatban.

A napirenddel összefüggésben írásos tájékoztatás került kiadásra az elnökségi tagok
részére.

A VDSZ elnöke levélben kereste meg mind a 386 parlamenti képviselőt a
korengedmény, korkedvezmény mielőbbi napirendre tűzésével összefüggésben,
amelyből 11 fő válaszolt, ebből 1 fő szakpolitikus igényelt tárgyalást a VDSZ
elnökével és alelnökével.

Az Elnökség az Ügyvezető Elnökség és a hozzászólók javaslatával összhangban az
alábbi döntéseket hozta:

a) Tájékoztatni kell a közvéleményt a népszavazás és népi kezdeményezéssel
összefüggő jelenlegi helyzetről.

b) Meg kell kezdeni a felkészülést az aláírások összegyűjtésére, amellyel
összefüggésben 2010. szeptember 8-ig tervet kell készíteni, költségvonzattal
együtt a szükséges erőforrások bevonásáról, területi felosztásról. Az OVB
hitelesítésének időszakára az aláírásgyűjtés folyamatát startra készre elő kell
készíteni.

c) Szakmai anyagot kell készíteni a jelenlegi nyugdíjazási folyamatról,
költséghatásokról, stb.

d) Az aláírásgyűjtéssel összefüggésben a Vegyipari Dolgozó-ban kiemelten kell
foglalkozni a témával, az újság db számát ebben az esetben úgy kell
megállapítani, hogy más ágazati szakszervezetek számára is átadásra
kerülhessen.

A napirendi ponthoz hozzászóltak:
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Daru Sándor, Horváth László, Gotthard Béla, Margittai Péter, Szatmáry Attila,
Eisenberger Márton, Posztós Endre, Pálinkás Béla, Eördöghné Pataki Irén,
Bauer István, Tósoki Géza.

Egyhangúan elfogadták.

2. Állásfoglalás kialakítása az új Széchenyi tervvel kapcsolatban

Székely Tamás elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a terjedelmes terv az elnökségi
tagok részére korábban megküldésre került, néhány elnökségi tag írásban reagált arra..
A terv beterjesztője véleményt vár ezzel kapcsolatban.
A VDSZ érdekkörében a gyógyszeripart és a járműipart érinti közvetlenül, illetve
közvetve az előterjesztés, amelyről a Duna TV-ben lehetőség nyílt a vélemény-
nyilvánításra.

Az Elnökség olyan tervet támogat, amely növeli a foglalkoztatást, ezen belül
elsősorban szakképzett munkavállalók számára biztosítson több lehetőséget a
hiányszakmák pótlásával együtt.
Változatlanul olyan pályázati feltételeket kell előírni, amelyeknél alapvetésként
szerepelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok, a munkaügyi és munkavédelmi
előírások betartása.
A VDSZ elnöksége elvárja, hogy a szakszervezeti konföderációk ebben a kérdésben
közös állásfoglalást alakítsanak ki, de az Országos Érdekegyeztető Tanács és az
Ágazati Párbeszéd Bizottságok szerepe változatlanul meghatározó.
Az egyes iparágak tekintetében részletesebb összeállítást kell készíteni, amelyet az
érintettek részére meg kell küldeni.

A napirendhez hozzászóltak:
Margittai Péter, Varga Mihály, Posztós Endre.

Egyhangúan elfogadták.

3. A Munka Törvénykönyve módosítása és annak következményei

A napirendhez egy összeállítás került az elnökségi tagok részére előzetesen
megküldve.

Székely Tamás elnök bevezetőjében elmondta, hogy a Munka Törvénykönyve
módosítása feltételezéseken alapul, ezért azt óvatosan kell kezelni. A hírforrásokból,
illetve egyes konferenciákon tapasztalható egy új Munka Törvénykönyve készítésének
körvonalai.

Az tapasztalható, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács az új kormány felállása óta
nem működik, jellemző, hogy a munkavállalókat érintő döntések az arra jogosultak
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kikerülésével, egyéni képviselői indítványként kerülnek a Parlament elé, és azok a
szavazógépezeten visszamenőleges hatállyal elfogadásra kerülnek.
Az Alkotmánybírósághoz fordultunk a szerződési kötési szabadságot sértő és a
visszamenőleges hatályú döntések ellen.

Az Elnökség tagjai hozzászólásaikban azt erősítették, hogy fel kell készülni arra az
eshetőségre, ha az arra jogosultak megkerülésével a Munka Törvénykönyve
módosítása, vagy új Munka Törvénykönyve kerülne a Parlament elé.

Az Elnökség döntött arról, hogy a VDSZ-nek ebben a kérdéskörben is össze kell
fognia a szakszervezeti konföderációkkal, amennyiben ez nem lehetséges, akkor az
ágazati szakszervezetekkel kell az együttműködést sürgetni.

A munkaerő kölcsönzésre vonatkozó szabályok tervezett változtatásával
összefüggésben állásfoglalást kell kialakítani, amely az egyes európai országok
normáihoz és kialakult gyakorlatához igazodik.

Összeállítást kell készíteni az egyes európai országok munka világával összefüggő
szabályairól a szakszervezetek és az üzemi tanácsok működésének szabályzatairól.

A napirendhez hozzászóltak:
Margittai Péter, Hegyi József, Posztós Endre, Horváth László, Kiss Béla, Eper
Julianna, Pálinkás Béla, Gotthard Béla, Vojtela Tibor.

Egyhangúan elfogadták.

4. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről

A napirendhez írásos anyag került kiosztásra a költségvetés időarányos teljesítéséről,
az egyes költségvetési sorok szöveges indoklásáról, valamint a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság üléséről.

Székely Tamás elnök bevezetőjében elmondta, hogy az ez évre előirányzott
fejlesztések közül a nyílászáró csere kivételével, valamennyit megvalósítottuk, a lift
felújítására december hónapban kerül sor.

Az üdültetés tervezése az üdülési csekk megadóztatása miatt óvatos volt. Az előzetes
számokból az látható, hogy az üdülési bevételek előzetes számainál ez nem
tapasztalható.

Jelentős bevétel elmaradás van a pénzügyi műveletek soron, amely döntően az
állampapírok kamatainak csökkentéséből következett be.

A közüzemi számlázás továbbra is hektikus.
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A kiadási oldalon a nagy rendezvények közül az egészségnap költségei még nem
jelennek meg.

Dányi Tóth Ilona, a PEB elnökhelyettese tájékoztatta a jelenlévőket a Pénzügyi
Ellenőrzési Bizottság ülésén elhangzottakról, melynek lényege, hogy szúrópróbaszerű
ellenőrzéseket kívánnak tartani a költségvetés időarányos teljesítéséről szóló havi
tájékoztatók minősítése helyett, valamint a munka folyamatossága érdekben
kezdeményezik, hogy a PEB elnökhelyettese is részt vehessen az elnökségi üléseken.
Bejelentette, hogy a VDSZ beruházásaival összefüggésben tartanak átfogó vizsgálatot.

A PEB javasolja a terv azon sorainak módosítását, amely év elején jelentősen alul,
vagy egyáltalán nem került betervezésre.

Az Elnökség az időarányos gazdálkodásról szóló tájékoztatást egyhangúlag tudomásul
vette.
Egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy a PEB elnökhelyettese az elnökségi ülések
meghívottai között szerepelje, amelyhez az ügyrend módosítása szükséges.

A költségvetés esetleges módosítását a VDSZ számvitel-politikájával összhangban kell
elvégezni.

A napirendhez hozzászóltak
Eisenberger Márton, Horváth László, Vojtela Tibor, Kiss Béla.

5. Különfélék

a) A 3. VDSZ Egészségnappal kapcsolatban Kiss Béla alelnök adott tájékoztatást.
Az étkezéssel kapcsolatos jelentkezési határidőt szeptember 6-án hétfőn
délutánig meghosszabbítottuk

b) Székely Tamás elnök javasolta, hogy a VDSZ nemzetközi tervében
elfogadottaknak megfelelően vegyen részt a VDSZ a 2010. október hónapban
esedékes ICEM világkonferencián. Ezt az Elnökség egyhangúan elfogadta.
Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy több alapszervezetnél tapasztalható,
hogy a vezető tisztségviselő visszaél a szakszervezet bankszámlája feletti
jogával, és ezzel nagy károkat okoz az alapszervezeteknek. A származtatott
jogú alapszervezeteknél a VDSZ közvetlenül tud intézkedni, viszont az önálló
jogi személyiségűeknél nem.

c) Posztós Endre felhívta a figyelmet a szeptember 25-én megrendezésre kerülő
vegyipari horgászbajnokságra. Várják a jelentkezőket, igény szerint
gyermekprogramra, valamint esetleges szállásbiztosításra is van lehetőség.
Felvetette, hogy a rehabilitációs járadék módosítására vonatkozóan a VDSZ
érdekkörében működő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek
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fogjanak össze. Hangot kell adni ennek a regionális munkaügyi tanácsüléseken
is.
Eper Julianna által javasolt állásfoglalást az Elnökség a VDSZ vezető
tisztségviselőinek hatáskörébe utalta át.
Bauer István kérte, hogy a 2010. október 9-ére szervezett VDSZ nyugdíjas
túrára szervezzük a jelentkezőket.

A következő elnökségi ülésre 2010. október 6-7-8-án Balatonszemesen kerül sor,
ahol a csapatépítő tréning második részére is sor kerül.

Egyhangúan elfogadták.

Budapest, 2010. szeptember 3.

Összeállította:
Kiss Béla

Alelnök sk.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

………………………………… Posztós Endre

………………………………… Varga Gyula


