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1. A 2010. évi üzemi tanácstag választás összesítése

A napirendhez Cseh János szakértő készített írásos anyagot, amelyet Székely Tamás
elnök kiegészített azzal, hogy a helyi reprezentativitáson túlmenően kiemelten fontos
az ágazati szintű választási eredményösszesítő is, tekintettel arra, hogy az új
jogszabályoknak megfelelően az ágazati párbeszéd bizottságokban történő részvétel
alapja a választásokon elért eredmény. Az Elnökség ajánlást fogadott el az üzemi
tanácsválasztásokkal kapcsolatban. A kiadott anyagokból megállapítható, hogy az
üzemi tanácsválasztás a VDSZ érdekkörében folyamatosan történik, tekintettel arra,
hogy a munkáltatói szervezetek nem egy időben alakultak, ennek megfelelően az
üzemi tanácsok megalakulása is eltérő időpontú.
A 2010-ben eddig lezajlott választások alapján a VDSZ jelöltek támogatottsága
82,6%-os, a folyamatos érvényességi idő alapján nyilvántartott adatok szerint 80,5%-
os.

A napirendhez hozzászóltak: Margittai Péter, Posztós Endre, Vojtela Tibor, Gotthard
Béla.



2. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének időarányos teljesítéséről

A kiadott írásos anyagot Székely Tamás elnök kiegészítette azzal, hogy a bevétel és
kiadás oldal a terveknek megfelelően alakult. Az elmúlt hónapokban tett szóbeli
indoklások változatlanok.

Az elnökségi tagok hozzászólásaikban pozitívnak értékelték az elmúlt időszak
gazdálkodását.

Kiss Béla alelnök arról tájékoztatta az Elnökséget, hogy a zánkai üdülővel
kapcsolatban az Egyesült tagjait írásban megkerestük, eddig három támogató válasz
érkezett.
Tájékoztatta továbbá az Elnökséget arról, hogy a székház nyílászáróinak cseréje az
engedélyeztetés elhúzódása miatt nem valósult meg. A korábbi döntésekkel
összefüggően a lift felújítása december 27-én kezdődik, és várhatóan egy hónapig tart.

Az Elnökség kéri az Egyesült tagjai nyilatkozatainak sürgetését, hogy ez év december
31-ig a tagsági viszony rendezhető legyen.

Egyes elnökségi tagok részéről felmerült a VDSZ munkatársainak egész éves
többletmunkájának pénzbeli elismerése.
Székely Tamás elnök válaszában elmondta, hogy a kollektív szerződés által biztosított
félhavi jutalmon túl további fél havi bér kerül kifizetésre valamennyi VDSZ
munkavállaló részére.

Az Elnökség döntött arról, hogy 2011. január 6-án sorra kerülő vagyongazdasági
ülésen kerüljön elkészítésre egy anyag, amely a VDSZ átfogó vagyonpolitikai
kérdéseivel foglalkozik, ebbe beleértve az ingó- és ingatlan vagyonrészeket,
személyügyi gazdálkodást is, és az anyagot a január elnökségi ülésen elő kell
terjeszteni.

A tájékoztatót az Elnökség egyhangúan elfogadta.

A napirendhez hozzászóltak: Margittai Péter, Posztós Endre, Tósoki Géza, Radics
Gábor, Gotthard Béla, Eisenberger Márton.

3. Különfélék

a) Az Elnökség úgy döntött, hogy a Hankook Tire Magyarország Kft szakszervezeti
titkárával kapcsolatos munkaügyi per II. fokú határozatát – a személyiségi jogok
védelme mellett - közé kell tenni.



b) Kormány közeli javaslatok
Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy az - elnökségi tagok
részére is megküldött – anyagokból látszik a kormány, illetve a kormány közeli
körök offenzív támadást indítottak a munkavállalók és az őket képviselő
szakszervezetek ellen. Példaként említette a sztrájktörvény módosításának, a
munkaidő-kedvezmény megváltásának, a tagdíjlevonás jelenlegi szabályainak
megváltoztatására tett javaslatokat.

Az elnökségi tagok ezzel kapcsolatos megítélése vegyes visszhangot váltott ki,
egyrészről a hatalom szakszervezetek iránti arroganciájával, az országos
egyeztetések elmaradásával, a demokratikus rend rossz irányba történő
változtatása miatt. Másrészről az elnökségi tagok egy része türelmet javasolt, és
álláspontja szerint a kiszivárogtatott előterjesztésekre a VDSZ csak azok
konkrétsága esetén reagáljon.

A hozzászólók több esetben kifejtették az országos konföderációk gyengeségét, a
VDSZ, és személy szerint a VDSZ elnökének gyors, kiszámítható reagálását az
eseményekre, az Elnökség úgy ítéli meg, hogy a VDSZ a konföderációk helyett
végzi el a munkát.
Az Elnökség megítélése szerint a 2011-es esztendő több szempontból meghatározó
lesz a Munka Törvénykönyve várható módosítása, a szakszervezeti mozgalom
működési feltételeinek változtatása, a munkavállalókat ért és várható negatív
hatások miatt is. Az Elnökség döntött arról, hogy a január havi elnökségi ülésre
koncepciót kell készíteni az egységes tag és tagnyilvántartó rendszerre, a
konföderációkkal kapcsolatos szervezeti kérdésekre vonatkozóan. Szükség esetén
a nemzetközi szakszervezeti mozgalom segítségét kell kérni.

Hozzászóltak: Hegyi József, Margittai Péter, Tósoki Géza, Varga Gyula, Posztós
Endre, Eisenberger Márton, Eördöghné Pataki Irén, Gotthard Béla, Bors József,
Papp Zsuzsánna, Vojtela Tibor.

c) Korengedményes nyugdíj
Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy az ezzel kapcsolatos
aláírások összegyűjtése a vártnál kisebb ütemben zajlik, december 20-án tervezzük
a miniszterelnök részére átadni. A VDSZ a korengedményes nyugdíjjal összefüggő
rendelet meghosszabbítása érdekében megkeresett írásban valamennyi parlamenti
képviselőt és kormánytagot.

Hozzászólt: Margittai Péter.

d) Magán-nyugdíjpénztár
Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a VDSZ dr. Kolláth
György alkotmányjogászt felkérve az Alkotmánybírósághoz fordult a magán-
nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos kormányintézkedéseket kifogásolva. Az
Elnökség tagjainak a magán-nyugdíjpénztár jelenlegi állapotával kapcsolatos
álláspontja nem egységes.



Hozzászóltak: Margittai Péter, Radics Gábor.

e) Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget az Állandó Ágazati
Szakszervezeti Fórumban zajló együttműködésről.

f) Korkedvezményes nyugdíj
Székely Tamás elnök tájékoztatta az elnökséget arról, hogy 2013-ig
meghosszabbításra kerül az ezzel kapcsolatos jogszabály. Elkészült a műszakos
dolgozók körében végzett felmérés összesítése, illetve az abból készült 100 oldalas
tanulmány. A VDSZ füzet formában fogja az összeállítást kiadni, amelyet
elsősorban a felmérésben részt vett területek számára, az országgyűlési képviselők
számára, valamint a munkaadói képviselők számára kívánjuk eljuttatni.

g) 2011. április 9-én Budapesten kerül megrendezésre a már szokásossá vált európai
szakszervezeti demonstráció. A részletekről később adunk tájékoztatást.

h) A munkaerő kölcsönzés
Kiss Béla alelnök tájékoztatta az Elnökséget a közelmúltban lezajlott ezzel
kapcsolatos konferencia tapasztalatairól. Véleménye szerint az tapasztalható, hogy
a társadalmi párbeszéd ezeken a fórumokon zajlik. Javasolja, hogy a VDSZ
képviselői felkészülten vegyenek ezeken részt, és mondják el a VDSZ álláspontját.

i) Január 6-án vagyonbizottsági ülésre, január 20-án pedig elnökségi ülésre kerül sor.

j) Székely Tamás elnök és Kiss Béla alelnök tájékoztatót tartottak a VEGYÉPSZER
Nemzetközi Zrt-nél és az AKZO-NOBEL Coatings Zrt-nél tartó csoportos
létszámleépítésről.

Az Elnökség néhány tagjának felvetésére az elnökségi ülések első napirendi pontjára
hívjuk meg az MSZOSZ és az ASZSZ vezetőit.
Az Elnökség úgy döntött, hogy a januári elnökségi ülésre meghívást kapnak a
konföderációvezetők, a többi meghívás a 2011. évi munkaterv során kerül rögzítésre.

Budapest, 2010. december 20.

Összeállította: Kiss Béla
alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

…………………………………….. Papp Zsuzsánna

…………………………………….. Szegő László


