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1. Tájékoztató a VDSZ I. negyedévi pénzügyi helyzetéről

Székely Tamás elnök az írásban kiadott táblázatot az alábbiakkal egészítette ki:

A PEB kérésének megfelelően került átalakításra a pénzügyi kimutatás, amely a
főkönyv költséghelyenkénti számait tartalmazza. Külön kiemelésre került az
április 9-i demonstrációval kapcsolatos pénzügyi teljesítés az eddig beérkezett
autóbusz számlák ismeretében.

Hozzászóltak:
Pálinkás Béla, Eisenberger Márton, Tósoki Géza (vegyipari szakág
részéről), Varga Gyula, Balláné Daku Mária, Posztós Endre, Eördöghné
Pataki Irén, Margittai Péter, Hegyi József, Vojtela Tibor, Kiss Béla.

Az elnökségi tagok részéről vita alakult ki a kimutatás struktúráját,
áttekinthetőségét illetően. Többen javasolták, hogy egy leegyszerűsített bevétel-
kiadási táblázat kerüljön elkészítésre, amely tartalmazza a sorazonosítókat, az
előző évi tényt, valamint a tárgyévi tervet és tényt költségvetési tételenként. Az
egyes tételekhez felmerült kérdések kerüljenek ilyen részletességgel kibontásra.

Az Elnökség megerősítette korábbi döntését, mi szerint az Ügyvezető Elnökség
havonta, az Elnökség negyedévenként tűzze napirendre a VDSZ időarányos
pénzügyi helyzetét. Az Elnökség továbbra is igényli, hogy a PEB ezzel
kapcsolatos álláspontja kerüljön ismertetésre.

Az Elnökség a tájékoztatót 6 tartózkodás mellett elfogadta.
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2. Tájékoztató az Ifjúsági Tagozat tevékenységéről

Tekintettel arra, hogy a napirend előadója az ülésre nem érkezett meg, az
Elnökség a témát elnapolta.

3. Egyebek

a) Az április 9-i demonstráció tapasztalatainak összegzése

Székely Tamás elnök elöljáróban elmondta, hogy a VDSZ meg tudta mutatni,
hogy mekkora erőt képvisel. A VDSZ részvételének pozitív a visszhangja.
Külön köszönetét fejezte ki a vidéki szakszervezetek képviselőinek a nagy
létszámú részvétel miatt is.

A napirendhez hozzászólt:
Marek Mária, Posztós Endre, Margittai Péter, Eisenberger Márton,
Balláné Daku Mária, Vojtela Tibor, Tósoki Géza, Horváth László, Hegyi
József, Pad Ferenc, Pálinkás Béla, Eper Julianna.

A hozzászólók részéről is pozitív visszhangot keltett a részvétel,
elismerésüket fejezték ki a VDSZ munkatársainak a szervezésért és a
lebonyolításért.
Az egyes területeken sajnos érdektelenség tapasztalható. Volt olyan terület,
ahonnan a 12 pont miatt léptek ki tagok a szakszervezetből.
A munkavállalók várják a demonstrációk eredményét, a jelenlegi helyzetben
figyelemfelhívás, figyelemkeltés volt, amely az elégedetlenség kezdeti
hangja.

b) A további várható demonstrációk

Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget az FRDSZ és a BRDSZ
vezetőivel folytatott konzultációkról, amely az esetleges április 29-i, május 6-
ai megmozdulások szervezetését érinti. Ebben az érintett szakszervezetekkel
és az általuk képviseltekkel közös fellépés szükséges a korkedvezményes
nyugdíj eltörlésével összefüggő sérelem, amelynek a részletei kerültek
ismertetésre.

Az Elnökség úgy foglalt állást, hogy a VDSZ vezető tisztségviselőinek
koordinálásával részt kívánnak venni ezeken a megmozdulásokon.
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Hozzászóltak:
Eisenberger Márton, Margittai Péter, Pálinkás Béla, Eper Julianna, Tósoki
Géza, Eördöghné Pataki Irén, Varga Mihály.

c) Alkotmány összefoglaló

Eöriné dr, Gracza Zsuzsa készített összeállítást a témakörben, amelyet
minden résztvevő írásban megkapott.

Az Elnökség állást foglalt abban, hogy a munkavállalói és a szakszervezeti,
valamint a szociális jogok csorbítása ellen a VDSZ-nek reagálni kell.

d) Műszakos felmérés

Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a műszakos
felmérés átadásra került valamennyi parlamenti képviselőnek a Parlament
központi postázóján keresztül, és sajnálatos módon egyes frakcióvezetők
nem továbbították a frakciótagoknak ezeket.

A Széll Kálmán tervben megfogalmazottak szerint várható a Munka
Törvénykönyve módosítása, amely egyértelműen a szakszervezetek
kijátszására, a munkavállalók jogainak csorbítására utal.

e) Munkaerő kölcsönzés

Kiss Béla alelnök tájékoztatta arról az Elnökséget, hogy a Munkaerő
Kölcsönzők Egyesületének vezetőjével folytattak konzultációt, ahol a vasas
és a vegyész szakszervezet képviselői átadták a munkaerő kölcsönzéssel
kapcsolatos EU jogharmonizációra vonatkozó állásfoglalásukat.
A munkaerő kölcsönzők Egyesülete részéről az elnökségi tagok számára
kiosztott anyag került elkészítésre, amelyből megállapítható, hogy a
munkaerő kölcsönző vállalkozások igen tág keretek között szeretnék a
harmonizációs ügyeket rendezni.

Az Elnökség megbízta Horváth Lászlót és Kiss Bélát, hogy az ezzel
kapcsolatos VDSZ álláspontot ismertesse az előzőekben említett egyesület
képviselőivel.
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Az Elnökség megállapította, hogy a VDSZ érdekkörében működő
munkáltatói szervezeteknél sok a munkaerő kölcsönzéssel összefüggő rossz
helyi példa.

Hozzászóltak:
Horváth László, Szatmári Attila, Hegyi József, Posztós Endre,
Eisenberger Márton, Margittai Péter, Balláné Daku Mária, Vojtela
Tibor.

f) Balatonföldvár

Kiss Béla alelnök röviden tájékoztatta az Elnökséget a VDSZ
vagyongazdálkodásának jelenlegi állásáról, melynek keretén belül elmondta,
hogy az Elnökség korábbi döntésének megfelelően keressük a befektetőt a
Balatonvilágos, illetve a Balatonföldvár működtetésével összefüggésben. Van
jelentkező a balatonföldvári üdülő működtetésére, amelynek a konstrukciója
hasonló a miskolc-tapolcai üdülő működtetéséhez.

Az Elnökség részére a szerződés-tervezet aláírás előtt ismertetésre kerül.

g) Posztós Endre tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy rendkívüli gyógyszeripari
szakági ülés volt, amely a MAGYOSZ és a kormány közötti, a különadóra
vonatkozó tárgyalások miatt került megtartásra. Elmondása szerint a
Magyarországon működő magyar piacra gyártó gyógyszeripari vállalkozások
versenyképességét a kormány tervezett különadója nagymértékben rontja,
amellyel munkahelyek sokasága kerül veszélybe.

Ezzel kapcsolatban VDSZ szintű tiltakozást kért megjeleníteni, amelyet az
elnökség 1 tartózkodás mellett támogatott.

h) Pálvölgyi Richárd felvetette a VODAFONE-val fennálló szerződés közeli
lejártát, amelyre Székely Tamás elnök azt a tájékoztatást adta, hogy 2-3 héten
belül a szerződés megkötésre kerül.
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Székely Tamás elnök bejelentette, hogy a korábbi jelzésnek megfelelően a
következő elnökségi ülésre május 12-én a székházban kerül sor.

Budapest, 2011. április 26.

Összeállította:
Kiss Béla
alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

1.) …………………………………. Eördöghné Pataki Irén

2.) …………………………………. Margittai Péter


