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Emlékeztető

Készült: a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége Országos Titkári Testületének 2011. március 23-án 10.00
órától megtartott üléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Hitelesítők: Posztós Endre
Vojtela Tibor

Az ülést az Elnökség az Alapszabály 9.3 pontjának megfelelően hívta össze.

Kiss Béla alelnök köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a Testület határozatképes,
javaslatára jelenlévők egyhangúan elfogadták a napirendeket, valamint a hitelesítők
személyére tett javaslatot.

Székely Tamás elnök tájékoztatást adott a VDSZ 33. kongresszusa óta eltelt időszak
eredményeiről.

1. A fegyelmezett tagdíjfizetés, a takarékos gazdálkodás volt tapasztalható. Értéknövelő
beruházások valósultak meg a Székház, Balatonszemes, Balatonföldvár esetében. A
pénzügyi helyzet stabil, a fejlesztések, beruházások saját erőből, 46,9 MFt értékben,
közösségi munka hozzájárulással, 179 MFt diszkont kincstárjegy tartalékkal, mintegy
266 MFt éves pénzforgalommal valósult meg.

2. A munkahelyeket sem kímélte a válság, 2009-ben 11%-kal csökkent a
foglalkoztatottak száma az ágazatban, amely 2010-ben 6,5%-al javult. A vegyipar
húzóágazattá vált, a tevékenység kiszervezési hullám megfordult. Az 1000 fő feletti
foglalkoztatók jellemzően a VDSZ érdekkörébe tartoznak, a 10 fő alattiak tekintetében
kevésbé érintett a VDSZ.

3. A nemzetközi tapasztalatok a szakszervezetek összefogását, egyesülését mutatják
európai és világ szinten egyaránt. A VDSZ tisztségviselői a kongresszus határozatának
szellemében mindent megtesznek a hazai együttműködés érdekében, jelenleg kevés
sikerrel. A VDSZ a 2010. évi OÉT ajánlást záradékkal látta el, a 2011. évivel
összefüggésben már korábban felhívta a figyelmet az egykulcsos szja negatív hatásait
illetően.

4. A szakágazatok, tagszervezetek működési környezete vegyes képet mutat, a korrekt
munkaügyi kapcsolatoktól egészen a rémtörténetekig fellelhető tagszervezeteink
között. A VDSZ valamennyi, a tagokat, a körülményeket érintő kérdéskörökben, kellő
időben és nyomatékkal felhívta a figyelmet a visszásságokra. Rossz üzenet az, hogy
semmilyen országos szintű párbeszéd nincs a kormány és a szakszervezetek között.
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5. A tagozatok működési tapasztalatai vegyes képet mutatnak. A képzésekre a VDSZ
nagy hangsúlyt fordított, megnőtt a jelentősége és a szerepe, viszont egyre
nehézkesebb a tisztségviselők munkából való távolléte, ezért esetenként „házhoz kell
vinni” a képzést vinni.

6. A működési környezetet jelentősen befolyásolta
 Az országos egyeztetés hiánya,
 Az adóváltozások,
 Az OÉT és az ÁPB-k működésének hiánya,
 Az egyéni képviselői indítványok szokássá válásával a munka világát érintő
törvények az érintettekkel való egyeztetés nélküli hátrányos módosítása,
 Aggodalom van a Munka Törvénykönyve esetleges módosítása miatt.

7. A VDSZ
 8 esetben jogi képviseletet biztosított a tagok számára,
 3 alkotmánybírósági beadványt készített, népszavazási és népi kezdeményezési
beadványa van a 40 éves szolgálati viszonnyal kapcsolatban,
 Példaértékű felmérést készített a műszakos dolgozók között, amelyet
szakemberek elemeztek, alapja lehet a korkedvezményes nyugdíjjogosultságnak,
 Egyedül, 40.000 magánnyugdíj-pénztári nyilatkozatot vett át és helyezett
ügyvédi letétbe sikeresen,
 Az árvíz, vihar, vörösiszap károsultjai részére segítő akciókat szervezett,
köszönet a segítőknek.
 A dolgozókat érintő kérdéskörökben több alkalommal, szakmai alapon
nyilvánított véleményt,
 Kommunikációs tevékenysége fejlődött, megjelenéseivel a szakszervezetek
közül a középpontba került, belső kommunikációnk javult, a honlapunk megújult, a
Vegyipari Dolgozó újságunk olvasottsága nőtt. A civil szférával, a magánemberekkel
napi párbeszéd alakult ki, erősödött a VDSZ iránti szimpátia.

8. A kongresszus óta eltelt időszak értékelését a Szakágak, majd a tagozatok képviselői
egészítették ki.
 Ennek megfelelően Eisenberger Márton az Alumínium ipar helyzetét mutatta
be röviden, majd Hejzer Ferenc adott tájékoztatást a vörösiszap katasztrófáról,
kifejezve köszönetét a tagok, tagszervezetek és a VDSZ gyors segítségéért.
 Posztós Endre a Gyógyszeriparban tapasztalható kettősségről, a
munkahelyteremtésről beszélt, kiegészítve a beszámolót a tagvállalatok helyzetével.
 A Gumiiparban található ellentmondásokról, a KSZ tárgyalások jelenlegi
helyzetét ismertette.
 Varga Gyula a Gázipar részéről az ÁPB tevékenységét, a szakszervezet-üzemi
tanács-munkavédelmi képviselet munkájának összehangolását emelte ki.
 A Papíripar képviseletében Hegyi József foglalta össze a KSZ tárgyalások
jelenlegi állását, a nemrég lezajlott papíripari kongresszus eseményeit.
 Eördöghné Pataki Irén a Vegyipar képviselője a kis alapszervezetek
fontosságát, a szakág tevékenységét foglalta össze, felhívva a figyelmet arra, hogy
2011. a kémia éve.
 Hidvégi Tibor a jelenlegi nyugdíjrendszer kilátástalan helyzetét vázolta fel,
kérve, hogy a VDSZ eddigi munkáját folytassa ebben a kérdéskörben is.
 Pálinkás Béla a Rokonszakmák képviseletében a felszámolás alatt álló
Vegyépszer Nemzetközi Kft-ben dolgozók jelenlegi helyzetét vázolta.
 Eper Julianna a Nőtagozat elmúlt évi munkáját mutatta be.
 Bauer István tájékoztatást adott a Nyugdíjas tagozat tevékenységéről adott
tájékoztatást, köszönve a tisztségviselők munkáját. Felhívta a figyelmet a
szakszervezeti tapasztalatok átadásának fontosságára.
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 A Műszaki értelmiségi tagozat részéről Dr. Tihanyi Endre a szellemi munka
felértékelődéséről beszélt többek között.
 Bors József az Ifjúsági tagozat tevékenységét foglalta össze.
 A napirendhez az április 9-i demonstráció szervezésében, összefüggésben Kiss
Béla szólt hozzá, ezen kívül Margittai Péter és Eisenberger Márton egészítette ki az
elhangzottakat.

9. 2011. április 9-i nemzetközi demonstráció előkészítése:
 Az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ETUC) által meghirdetett, a magyar
szakszervezeti konföderációk által szervezett demonstráció előkészítése zajlik. Az
elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően az EU soros elnökség idején,
annak fővárosában a pénzügyi-gazdasági miniszterek tárgyalásakor nemzetközi
demonstrációra kerül sor, melynek helyszíne ebben az évben Budapest, időpontja
április 9. Az európai szintű követeléseken túlmenően a magyar szakszervezetek a
sajátos, nemzeti szintű követeléseket jelenítik meg.
 A VDSZ nagy létszám részvételét várja, családi hétvégét készít elő, a
tagszervezetek szervezésére és együttműködésére támaszkodik. Egységes VDSZ
arculatot alakít ki, amely előkészítése megkezdődött. A VDSZ munkaszervezete
felkészült az ehhez kapcsolódó feladatok megoldására.

Az elnökség döntésének megfelelően a VDSZ:
 finanszírozza a csoportos utazási költségeket,
 a résztvevők számára az egységes megjelenés érdekében láthatósági mellényt,
sípot, kereplőt, luftballont, demonstrációs táblákat biztosít,
 a Benczúr utcát lezáratjuk a Rippl-Rónai utcától a Dózsa György útig, ahol
biztonsági őrökkel és rendezőinkkel biztosítjuk a gyülekezést a Székház aulájával,
belső és hátsó udvarával együtt. A Székház földszintjén gondoskodunk a VDSZ tagok
és szimpatizánsok étkeztetéséről, gyermekfoglalkozásokról,
 a kiadott felhívással összhangban kérjük a szervezést, a határidők betartásával,
 gyülekező április 9-én 11 órától a Székháznál, közösen vonulunk át a Hősök
terén a számunkra kijelölt helyre 12.45-kor.

A hozzászólásokat, kiegészítéseket Székely Tamás elnök összegezte, kiemelve az április
9. fontosságát. Kérte, hogy a tagozati üres helyeket a szakágazatok töltsék fel, valamint
hozzuk létre a rétegszervezetekhez hasonlóan az ágazati szintű Munkavédelmi
Bizottságot. Javasolta, hogy az év második felében – amennyiben a helyzet úgy kívánja -,
újabb Országos Titkári Testületi ülés kerüljön összehívásra.

Jelenlévők a javaslatokat egyhangúan elfogadták, ezt követően Kiss Béla alelnök bezárta
az ülést.

Az emlékeztetőt összeállította: Kiss Béla alelnök sk.

Hitelesítők:

------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Posztós Endre Vojtela Tibor


