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Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Balláné Daku Mária és Szabóné Fréh Zsuzsanna

1. Javaslat a VDSZ Elnökségének 2011. II. félévi munkatervére

Kiss Béla alelnök szóban kiegészítette az írásban kiadott javaslatot. A
hozzászólók javasolták, hogy a korábbi döntésnek megfelelően az ASZSZ és az
MSZOSZ vezetői esetenként kerüljenek meghívásra az elnökségi ülésre,
valamint az alapítványok tevékenységükről adjanak tájékoztatást az elnökség
számára.
Hozzászóltak:

Posztós Endre, Horváth László, Székely Tamás, Pálinkás Béla, Papp
Zsuzsánna, Eisenberger Márton.

Az Elnökség a javaslatot a módosításokkal együtt egyhangúan elfogadta.

2. Tájékoztató a Nőtagozat működéséről

Eper Julianna, a Nőtagozat vezetője a kiadott írásos tájékoztatóhoz szóbeli
kiegészítést tett, valamint a tagozat üléseiről készített képeket mutatta be.

A hozzászólók részéről felmerült, hogy a szakágazatok felelőssége a
tagozatokba történő delegálás és a munkájukra történő odafigyelés.
Javaslatként hangzott el, hogy a szakágak erősítsék meg a tagozatok munkáját.
Ez Elnökség elismerte a Nőtagozat tevékenységét. A VDSZ elnöke külön
megköszönte a balatonszemesi üdülőben a helyiségekben készített fotókat,
valamint a PKDSZ-nek a képkereteket.

Hozzászóltak:
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Székely Tamás, Posztós Endre, Eisenberger Márton, Pálinkás Béla,
Papp Zsuzsánna.

3. Tájékoztató az Ifjúsági Tagozat működéséről

Bors József, az Ifjúsági Tagozat vezetője a helyszínen kiosztott tájékoztatót
szóban kiegészítette.
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az iskolák részéről nincs fogadókészség a
gyerekek tájékoztatásának, de az éves tantervbe praktikus a szakszervezetekről
szóló tájékoztatást betenni.
Hozzászóltak:

Eisenberger Márton, Bauer István, Horváth László, Pálvölgyi Richárd,
Lajosházi István, Székely Tamás.

4. Javaslat a Vegyész Kassza Alapítvány Alapító Okiratának módosítására

Kiss Béla alelnök az írásos anyagot szóban egészítette ki azzal, hogy a
kuratóriumi elnök lemondása miatt vált szükségessé a kuratóriumi tagok pótlása,
valamint az alapszabály egy pontjának módosítása.
A javaslatot az Ügyvezető Elnökség támogatta.

Az Elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta, és megbízta a VDSZ vezetését
a szükséges bírósági eljárás lebonyolításával.

5. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének I-V. havi teljesítéséről

Székely Tamás elnök a napirenddel összefüggésben a kiadott írásos tájékoztató
kiegészítéseként bemutatta a költségvetés időarányos pénzügyi helyzetet.
Külön lapon szerepelt az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége helyiség
bérletre vonatkozó ajánlatok. Az Elnökség tagjainak az álláspontja az, hogy meg
kell állapodni a helyiség bérlet díját illetően. A VDSZ konföderációk iránti
felelőssége nagy, tekintettel arra, hogy alapítója volt ezen konföderációnak.
A szakszervezet politikai és a gazdasági vonzatát ennek a kérdésnek egybe kell
kezelni. Az Elnökség felhatalmazta a vezető tisztségviselőket arra, hogy az „A”
változatban szereplő területet a „C” változatban szereplő bérleti díjért ajánlja fel
az ASZSZ felé.

A balatonföldvári üzemeltetési szerződés felbontásra került, az elmúlt évben
kialakult gyakorlatnak megfelelően történik az üzemeltetése.
Az elnökségi tagok javasolták, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az üres szobákat
hírlevélben hirdessük meg, tekintettel arra, hogy ez jó gyakorlatnak bizonyult.
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Kiss Béla alelnök tájékoztatást adott arról, hogy zajlik a székház utca-fronti
tetőszerkezetének rekonstrukciója.
Székely Tamás elnök bejelentette, hogy Balatonszemesen elkészült a Bagolyvár
út felőli parkoló, valamint az ahhoz tartozó toló-kapu. Külön köszönetet
mondott a munkálatokban résztvevő elnökségi tagoknak.
Hozzászóltak:

Eisenberger Márton, Posztós Endre, Horváth László, Balláné Daku Mária,
Tósoki Géza, Hegyi József, Pálinkás Béla, Pálvölgyi Richárd.

Az Elnökség a napirendet egyhangúan elfogadta.

6. Különfélék

a) Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosítása:
Székely Tamás elnök elmondta, hogy a témakörhöz kapcsolódóan jelenleg t
törvény-javaslat van napirenden. Ezen túlmenően ismerté vált a Magyar
Munka Terv, amellyel összefüggésben az elmúlt év végén előre vetített
szakszervezet- és munkavállaló-ellenes elképzelések szerepelnek. A törvény-
tervezetekhez a VDSZ jogi szakértői külön anyagot készítettek, amely az
elnökségi tagok részére megküldésre került.
A hozzászólók mielőbbi szakszervezeti összefogás sürgetnek, és rendkívül
nagy kritikával illették a javaslatokat.
Hozzászóltak:

Posztós Endre, Eisenberger Márton, Bors József, Pálvölgyi Richárd,
Horváth László.

b) Az Ügyvezető Elnökség találkozott a VDSZ székházban az LMP frakció
vezetőjével és két frakció tagjával. A találkozó témája az egyes
munkavállalókat, szakszervezeteket érintő törvénytervezetek mentén történő
együttműködés. Az LMP-nek jelenleg 10 népszavazási kezdeményezése van
az Országos Választási Bizottság előtt, amellyel összefüggésben hitelesítés
esetén az aláírásgyűjtésekben kérnek segítséget. Az Ügyvezető Elnökség
ebben a tekintetben nem zárta ki az együttműködés lehetőségét.
Hozzászóltak:

Posztós Endre, Kiss Béla, Eisenberger Márton.

c) Megmozdulások, szakszervezetek működése, együttműködése:
Az elnökségi tagok megerősítették, hogy a kialakult helyzetben a
munkavállalói érdekeket - amelyek elsősorban a munkakörülmények, a
Munka Törvénykönyve módosításai, stb. - csak összefogással tudjuk kezelni.
Az érdekérvényesítés különböző formáit kell alkalmazni. A jelen helyzetben
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a leghatékonyabb a rendvédelmi szakszervezetek megmozdulásai
voltak, amelyekhez csatlakozni kell. Az Állandó Ágazati Szakszervezeti
Fórum működését néhány konföderációvezető kifejezetten rossz szemmel
nézi. A
A június 29-i tervezett sztrájkokat, félpályás útlezárásokat, figyelmeztető
sztrájkokat, másnap, 30-án egy nagygyűlés keretében lehetne értékelni,
viszont egyes ágazati magatartás miatt kétségessé válhat egy nagygyűlés
lebonyolítása, amelyről az elnökségi ülést követően döntenek az ágazatok
vezetői. Lehetséges, hogy egy országos szakszervezeti vezetői értekezlet erre
a napra történő összehívása lenne a jó megoldás. Meg kell mutatni a
szakszervezetek és a dolgozók erejét.

Az Elnökség úgy foglalt állást, hogy a június 29-i félpályás útlezáráshoz a
VDSZ csatlakozik, és felhívja tagszervezeteit az azon való részvételre.

Hozzászóltak:
Székely Tamás, Hegyi József, Bors József, Papp Zsuzsánna, Eisenberger
Márton, Posztós Endre, Pálinkás Béla, Kiss Béla,

A következő elnökségi ülésre várhatóan szeptember második hetében kerül sor.
Amennyiben a helyzet indokolja, a nyár folyamán rendkívüli elnökségi ülést hívunk
össze.

Budapest, 2011. június 23.

Összeállította:
Kiss Béla
alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

1.) …………………………………. Balláné Daku Mária

2.) …………………………………. Szabóné Fréh Zsuzsanna


