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EMLÉKEZTETŐ

Készült: A VDSZ Elnöksége 2010. november 11.–én 10.00 órától a VDSZ székházában
megtartott üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak.
Hitelesítők: Balláné Daku Mária és Tósoki Géza

Napirendek:

1. A 2010. évi VDSZ képzések összesítése
A napirend keretében Baloghné Pataki Irén szakértő a kiadott írásos összefoglalóhoz szóbeli
kiegészítést tartott. Megállapítást nyert, hogy a tisztségviselők, munkavédelmi képviselők,
tagok képzésére szükség van, a mozgalom számára jó befektetés. Az elnökség tagjai közül
többen felhívták a figyelmet arra, hogy a munkahelyekről egyre nehezebb a tagok,
tisztségviselők kikérése. Ez elsősorban a minimalizált csoport-, műszaklétszámokkal
magyarázható, illetve több területen nem nézik jó szemmel a munkából való távollétet. Az
elnökség a munkavédelmi képviselők intenzívebb képzésének a jövőben nagyobb hangsúlyt
kíván adni. A távoktatás gyakorlati részét 2011-ben meg kell valósítani.

(A napirendhez hozzászóltak: Papp Zsuzsánna, Posztós Endre, Pálinkás Béla, Tósoki Géza,
Varga Mihály, Bors József, Eper Julianna, Székely Tamás)

2. A 2010. évi üdültetés összesítése
Székely Tamás elnök tájékoztatta az elnökséget arról, hogy téma azért szerepel ismét
napirenden, mert az üdülési szezon lezárult, a tapasztalatok feldolgozásra kerültek. Baloghné
Pataki Irén szakértő a kiadott írásos tájékoztatót kiegészítette az üdülő vendégek által kitöltött
kérdőívek feldolgozásával, az üdültetés tapasztalataival. A vendégek által felsorolt
hiányosságok egy része felszámolásra került, a többi észrevétel megvalósíthatóságát a 2011.
évi költségvetés elkészítésénél vitatjuk meg. Az étkeztetéssel kapcsolatos részt a szolgáltató
felé meg kell küldeni, a tapasztalatokat a 2011. évi megállapodásnál figyelembe kell venni!
Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a Balatonszemesen bevált közösségi munka a jövőben
is folytatódjon. Az elnökség az üdültetés módszerében változtatást tart szükségesnek,
melynek részeként többek között szélesíteni kell a résztvevők körét, csereüdülési
lehetőségeket kell keresni, a tagszervezetek egyenlő feltételek mellett jelentkezzenek, a
honlap jobb kihasználása, a képgaléria frissítése, stb.
A végrehajtott felújításokkal példaértékű folyamat indult el, amelynek pozitív a fogadtatása.
Kiss Béla alelnök a Miskolc-Tapolcai üdülő jelenlegi helyzetéről adott rövid tájékoztatást.

(A napirendhez hozzászóltak: Horváth László, Pálinkás Béla, Margittai Péter, Papp
Zsuzsánna, Kaluzsa Antal, Varga Gyula, Kiss Béla, Vojtela Tibor)
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3. Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács eddigi munkájáról

Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget az Országos ÉT-ben kialakult helyzetről, a
kormány 2011. évi ajánlásáról.
Az elnökségi tagok hozzászólásaikban azt erősítették, hogy a jelenlegi minimálbér,
bérminimum és bérajánlás a hozzá tartozó adó- és járulékváltozásokkal reálbér csökkenést
jelent.
Az elnökségi ülésre állásfoglalás tervezet került kiadásra az ehhez kapcsolódó számításokkal,
hatásvizsgálatokkal együtt.

Az Elnökség az emlékeztetőhöz csatolt állásfoglalást véglegesítette, és megbízta az Országos
Irodát annak közzétételére.

(A napirendhez hozzászóltak: Horváth László, Margittai Péter, Radics Gábor, Varga Mihály,
Vojtela Tibor, Kiss Béla, Gotthard Béla, Tósoki Géza, Varga Gyula, Eördöghné Pataky Irén,
Posztós Endre, Balláné Daku Mária, Margittai Péter)

4. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének időarányos teljesítéséről. Javaslat a Zánkai
Üdülő Egyesületben fennálló tagsági viszonyunk további sorsával kapcsolatban.

A napirendekhez írásos anyag került kiadásra, amelyet a költségvetés időarányos teljesítésére
vonatkozóan Székely Tamás elnök, a Zánkai Üdülő Egyesületre vonatkozóan pedig Kiss Béla
alelnök tett szóbeli kiegészítést. Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a vagyonbizottság
többek között ezzel a kérdéskörrel is foglalkozott.

A költségvetés időarányos teljesítésével összefüggésben az Elnökség egyhangúlag úgy
döntött, hogy a decemberi ülésre a felhasználást illetően új forma kerüljön kialakításra,
amelyben a bevételek és a kiadások költséghelyenként kerüljenek csoportosításra.

A Zánkai Üdülő Egyesület további sorsával kapcsolatban az Elnökség úgy döntött, hogy a
Szegedi Gumigyár Szakszervezeti Alapszervezete kérését figyelembe véve a javaslatok
nulladik változataként a nevezett alapszervezet részére biztosítsuk a magyar átadást, és az
ezzel összefüggő eljárást az Üdülő Egyesület tagjaival folytassuk le.

Székely Tamás elnök az Elnökség állásfoglalását kérte az Országos Iroda munkatársai és
vezető tisztségviselői 13. havi bérének kifizetésére vonatkozóan. Az Elnökség egyhangúan
döntött arról, hogy a kollektív szerződésnek és a pénzügyi tervnek megfelelően kerüljön a 13.
havi bér kifizetésre.

(A napirendhez hozzászóltak: Posztós Endre, Gotthard Béla, Horváth László, Margittai Péter,
Radics Gábor)

Székely Tamás elnök felhívta a figyelmet az október 18-i - fentiekkel összefüggő - VDSZ
konferenciára.

5. Különfélék

Székely Tamás elnök a napirend kapcsán tájékoztatta az Elnökséget az Ifjúsági Tagozat
szervezésében a Nyugati téri és a Blaha Lujza téri aluljáróban megtartott „villámcsődülettel”
kapcsolatban, valamint a jelenleg zajló magán-nyugdíjpénztári, a nők 40 éves munkaviszony
utáni nyugdíjba vonulási, 0,5% nyugdíjemelési ügyekkel kapcsolatban, amely az elnökségi
tagok között is heves vitát váltott ki.
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Az Elnökség egyhangúan döntött arról, hogy fel kell emelni szavunkat a párbeszédet
nélkülöző , a kormány ötleteléseit a munkavállalókkal megfizető politika ellen, melynek
módszereit a vezető tisztségviselők dolgozzák ki.

Székely Tamás elnök tájékoztatta a jelenlévőket továbbá arról, hogy megalakult egy Állandó
Ágazati Szakszervezeti Fórum 16 ágazati szakszervezet részvételével, amelyhez további
csatlakozások várhatók. November 22-én a Munka Törvénykönyvével kapcsolatos
konferenciára kerül sor a VDSZ székházában, valamint a fórumrendszer harmadik pilléreként
december 16-án adókonferenciára kerül sor szintén a VDSZ székházában, ahova minden
érdeklődőt várunk. Az Ifjúsági Tagozat felhívást tett közé a Facebookon a VDSZ
facebookjához való csatlakozásra, melynek hatásaként a honlapunk látogatottsága napi ezer
fővel nőtt. Felhívta a figyelmet a jelenleg zajló üzemi tanácsválasztások fontosságával
kapcsolatban .

Pad Ferenc tájékoztatta az Elnökséget a MAL Zrt-nél kialakult helyzetről, külön köszönve a
VDSZ és tagszervezeti folyamatos segítségét. Részletes tájékoztatást adott a kialakult
helyzetről, a szörnyű állapotokról, valamint arról, hogy a vállalatot öt évre visszamenően az
APEH vizsgálja, az ÁNTSZ és az OMMF folyamatosan ellenőrzi a térséget. A kormány által
kijelölt felügyelők folyamatosan jelen vannak. Sajnálatos módon egymásra mutogatás van a
menedzsment és a felügyelők között. Az eddig összegyűjtött 15 millió forintból 25 fő sérült,
illetve károsodott, valamint 11 fő súlyosan sérült kapott támogatást.

Eper Julianna, a Nőtagozat vezetője tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy kiválasztásra került
a tagozat lógója, javasolja, hogy a nyertes jutalmat kapjon.

Posztós Endre, a gyógyszeripari szakág vezetője arról adott tájékoztatást, hogy a MAGYOSZ
kezdeményezi a munkáltatók által fizetett rehabilitációs járulék csökkentését, amelyet a
gyógyszeripari szakszervezet is támogat. Ezt a témakört a vegyiparral közös ÁPB ülésen
tárgyalták.

(A napirendhez hozzászóltak: Margittai Péter, Radics Gábor, Balláné Daku Mária, Gotthard
Béla, Varga Gyula, Horváth László, Eper Julianna, Eördöghné Pataki Irén, Daru Sándor Papp
Zsuzsánna, Bors József, Varga Mihály, Bauer István , Pad Ferenc)

A következő elnökségi ülésre várhatóan 2010. december első vagy második hetében kerül sor.

Az emlékeztetőt összeállította: Kiss Béla alelnök

Hitelesítők:

Balláné Daku Mária Tósoki Géza


