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Székely Tamás elnök köszöntötte a titkári értekezlet résztvevőit, megállapította,
hogy a testület határozatképes. Ismertette a megtárgyalásra kerülő napirendeket,
amelyek

1. Tájékoztató a VDSZ által közzé tett, az esetleges demonstrációkon
történő részvétellel kapcsolatos kérdőívek feldolgozásáról

2. Tájékoztató a szakszervezeti mozgalom jelenlegi helyzetéről, a
lehetséges kitörési pontokról

3. Az Országos Titkári Testület állásfoglalása a tervezett intézkedésekkel
összefüggő országos megmozdulások vonatkozásában

1. NAPIREND

Székely Tamás tájékoztatta az Országos Titkári Testületet a VDSZ kérdőívek
feldolgozásának tapasztalatairól, amelyben megállapítható, hogy a VDSZ
ismertsége nagyobb az érdekkörébe tartozó munkáltatói szervezetek
lefedettségénél. A válaszadók kétharmada tagja a VDSZ valamelyik
alapszervezetének. A válaszolók többsége bármilyen VDSZ által szervezett
országos vagy helyi megmozduláson rész venne, viszont országos vagy helyi
sztrájkban nem.
A kérdőívek részletesebb feldolgozása a későbbiekben fog megtörténni.

2. NAPIREND

Dr. Tóth András a MTA kutatója az Országos Titkári Testületet tájékoztatta a
magyar, az európai és a nemzetközi gazdaságban végbe ment változásokról,
összehasonítva azt a XX. század eleji válság tapasztalataival.
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Kitért arra, hogy a szakszervezeteknek a jelen helyzetben milyen kitörési
lehetőségei vannak. Mik lehetnek az okai a 2011. évi társadalompolitikai
helyzetnek.

Megítélése szerint a jelenlegi válság súlyosabb, mint az 1929. évi, igaz
párhuzamosságot vélt mindkét esetben a hitelre alapozott fejlődésre
vonatkozóan, viszont a 2008-ban kezdődő válság sokkal súlyosabb
adósságcsapdát okozott, mint a század eleji.

A lakosság, illetve a vállalkozások adóssága háromszor magasabb, mint az
államadósság. Ezzel párhuzamosan demográfiai válság is zajlik,
Magyarországon 41 év az átlagéletkor, 1,41 a gyermekvállalási ráta. 2030-ra
várhatóan 7 millió lesz a magyar lakosság létszáma. Abban az időben 40%-kal
kell többet költeni egészségügyi ellátásra, 80%-kal többet, pedig a nyugdíjakra.

2010-ben a szakszervezetek a kormány, illetve a Parlament által elfogadott
lakosságot érintő megszorítások miatt is komoly kihívás előtt állnak. Nagy a
valószínűsége annak, hogy a kormány intézkedéseivel felszámolja a jelenlegi
szakszervezeti modellt.

A kormány az országos érdekegyeztetést, a minisztériumi szintű
érdekegyeztetést felfüggesztette, csak a munkaadói szervezetekkel tárgyal, a
szociális partnerek állami támogatását csökkentette.
A szakszervezetek szempontjából véget ért a kompromisszumok kora, a politikai
hatalom elvágja a politikai szerepvállalást. Nagy kérdés, hogy meddig tartható
fenn a hat országos szakszervezeti konföderáció.

Milyen kiút lehetséges?
- Szakszervezetek megtalálhatják a társadalmi célt.
- Lecsupaszított munkajogi háttér növelheti a kollektív szerződések

súlyát.
- A munkavállalói elkeseredettség radikalizálhatja a szakszervezeteket,

és ebből együttes fellépés következhet be.
- A szakszervezetek radikalizálódásával új generációk belépése is

várható. Ebből szervezeti erőt kell kovácsolni, amely új szakszervezeti
tagok belépésével az érdekegyeztetésnek új lendületet adhat.

- Nem elegendő egy-egy akció szervezése, ezekből szervezeti erőt kell
kovácsolni.

- Hosszú távú szervezetépítést kell elkezdeni, az alkalmi
együttműködést rendszeressé kell tenni, viszont egy újabb
konföderáció létrehozása nem életképes.

- Vissza kell állítani a több sávos adórendszert, be kell vezetni a
vagyonadót, csökkenteni kell a munkáltatói járulékokat a munkahely-
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teremtés érdekében, ösztönözni kell az oktatást, az élet fogytig tartó
tanulást, a gyermekvállalást.

- A jogállamiság visszaállítását a súlyok és fékek arányával kell
megteremteni.

- Igazi érdekegyeztetést kell tartani a szociális partnerekkel, ebben a
Munka Törvénykönyve kérdésköre is beletartozik

- Szakszervezeti koncepciót kell kidolgozni a helyzet megoldására.

3. NAPIREND

Székely Tamás elnök elmondta, hogy a kérdőívek feldolgozása, a kialakult
helyzet, valamint az előzőekben elhangzottak miatt került összehívásra az
Országos Titkári Testület. Jogköre, hogy döntést hozzon a VDSZ lépéseiről.
Tapasztalható, hogy az ágazati szakszervezetek kezdenek egymásra találni, az
alkotmány-módosítás mindenkire vonatkozik.

Az első napirendben tárgyalt felmérés a VDSZ kiállását bizonyítja, viszont
abból kitűnik, hogy az országos szintű sztrájkot a megkérdezettek nem
támogatják. Javasolja, hogy közös felhívás kerüljön kiadásra 2011. május 30-ára
a Parlament előtti demonstráción történő részvételre, tekintettel arra, hogy az
intézkedések ellehetetlenítik az országos érdekegyeztetést, a tervezett
alkotmány-módosítás érinti a korengedményben, korkedvezményben,
előrehozott öregségi nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, özvegyi
nyugdíjban részesülő polgárokat.
Napirenden van a Munka Törvénykönyve módosítása, illetve egy későbbi
időpontban történő új munka törvénykönyv koncepció kidolgozása, és ezek
mind-mind a szakszervezetekkel történő egyeztetés nélkül zajlik.

A napirendhez szólók pozitívan értékelték a kérdőív fogadtatását, illetve a
VDSZ szerepét. Többen megerősítették a 30-ai demonstráción való részvételi
szándékukat. Felmerül a helyi, nagyobb városokban, vagy megyeszékhelyeken
történő demonstrációk igénye is a kazincbarcikai példát folytatva.

A napirendhez hozzászóltak:
Posztós Endre, Papp Zsuzsánna, Varga Mihály, Eper Julianna, Bors
József, Szatmári Attila, Varga Gyula, Pálinkás Béla, Tósoki Géza, Sas
László, Boruzs Sándor, Eördöghné Pataki Irén, Vojtela Tibor, Varga
Virgil, Kormos Gábor, Margittai Péter, Daru Sándor, Grabant Tiborné,
Gotthard Béla.
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Az Országos Titkári Testület két tartózkodás mellett felhatalmazta a VDSZ
Demonstrációs Bizottságát a tiltakozó sorozat megszervezésével. Felhívással
kell fordulni az ágazati szakszervezetek felé a 2011. május 30-ai Parlament előtti
demonstráción történő részvételre, csatlakozva a rendvédelmi szakszervezetek
tiltakozó akciósorozatához.
A megmozdulások az országos és ágazati szintű egyeztetések elmaradása miatt,
a tervezett intézkedések ellen irányulnak.
Amennyiben ez a demonstráció nem vezet eredményre, abban az esetben ezeket
folytatni kell vidéki nagyvárosokban, megyeszékhelyeken összehangolt akció-
sorozattal, amelyhez a munkahelyeken meghatározott időpontban kékszalag
kitűzésével csatlakozhatnak a szimpatizánsok.

Székely Tamás elnök tájékoztatást adott egy bank által történt megkeresésről,
amelynek részletei a legközelebbi Vegyipari Dolgozóban lesznek olvashatóak.

k.m.f.

Összeállította: Kiss Béla
alelnök


