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EMLÉKEZTETŐ 

a VDSZ elnöksége 2011. szeptember 21-i üléséről 
 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Bors József, Daru Sándor 

 

Székely Tamás elnök javaslatára az Elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a meghívóban 

szereplő első három napirendet egyben tárgyalja. 

 

1.) Állásfoglalás a munka világát érintő szabályok hatásairól, összefoglaló a VDSZ 

kezdeményezéseiről, tájékoztató az Állandó Ágazati Fórum működésének 

tapasztalatairól. 

 

Székely Tamás elnök tájékoztatót adott a napirendnek megfelelően az Elnökség számára. 

Tájékoztatójában kitért arra, hogy a tervezett új Munka Törvénykönyve, a tervezett 

nyugdíjkoncepció, illetve számos, hivatalosan még nem ismert sarkalatos törvény, vagy 

rendelet milyen várható negatív hatásokat jelenthetnek az általunk képviseltek számára. 

Részletesen kitért 2011. szeptember 29-ével kezdődő demonstráció sorozat szervezési és 

lebonyolítási kérdéseire. Szeptember 29-én 15.00 órakor indul a sorozat a Clark Ádám téren, 

amely a Várban folytatódik. Október 1-je a kiemelt demonstrációs nap, amelyen a VDSZ 

nagy létszámban vesz részt. 11.00 órától lesz a gyülekező a Batthyány mécsesnél a Hold utca 

és a Báthory utca sarkán. Ezt a területet a VDSZ a rendőrségnél befoglalta. Ezen a helyszínen 

osztjuk ki a résztvevők számára a zászlókat, demonstrációs anyagokat, illetve ásványvizet. A 

VDSZ részéről mintegy 4.000 fő részvételére számítunk. Közösen indulunk az Alkotmány 

utca sarkától a rendezvény helyszínéig, a Kossuth térig. A Kossuth térről a nagygyűlés 

végeztével közösen vonulunk át az Akadémia utcán a Lánchídon keresztül a Clark Ádám 

térig, ahol folytatódnak a hozzászólások, beszédek. Az autóbusszal érkezők a Bajcsy 

Zsilinszky út, Alkotmány utca kereszteződése környékén álljanak meg, a résztvevők itt 

szálljanak le, majd az autóbuszokkal a budai oldalon a délután rendezvény helyszínéhez 

közel, a rakparton, illetve a Batthyány térnél parkoljanak. A Clark Ádám téri rendezvény 

végeztével az autóbuszok a Lánchíd utcán keresztül a Clark Ádám térhez közeli parkolóban 

buszra tudnak szállni, és a rendőrség segítségével el tudják hagyni a helyszínt. A Clark Ádám 

teret, valamint a Lánchíd utcai parkolót a VDSZ a rendőrségnél befoglalta.  

Kérjük a résztvevőket, hogy az esetleges rendbontásokról a rendezőket azonnal értesítsék, 

valamint 50 főnként egy-egy rendező nevét adják le a VDSZ-nek. 
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Az autóbusz költségeket az MSZOSZ finanszírozza. Az ASZSZ elnöke bejelentette, hogy 

elzárkózik a rendezvénytől.  

 

Az Elnökség úgy foglalt állást, hogy a korábbi döntésével egyezően a 29-i és 30-ai 

programokra elsősorban a budapesti kollégák vegyenek részt, kiemelt rendezvényként kezeli 

az október 1-i nagygyűlést, október 3-ával kezdődően pedig az ország különböző területén 

szervezője vagy résztvevője a részleges útlezárásoknak.  

A VDSZ az esetlegesen tervezett október 23-ai demonstrációkhoz nem csatlakozik.  

 

Az ÁÁSZF működésének tapasztalatairól Székely Tamás elmondta, hogy 18 ágazati 

szakszervezet tagja, kb. 2,5 millió munkavállalót fed le, ebből az együttműködésből alakult ki 

az Akcióegység, amelynek nem áll szándékában újabb konföderációt alakítani. A közös 

fellépést az Alkotmány, a Munka Törvénykönyve, a nyugdíjazással összefüggő törvények 

alkotják. 

 

Tervben szerepel egy kétnapos konferencia keretében az új Munka Törvénykönyve 

feldolgozása. 

 

A napirendhez hozzászóltak: 

Margittai Péter, Papp Zsuzsánna, Posztós Endre, Eördöghné Pataki Irén, Varga Gyula, 

Balláné Daku Mária, Hegyi József, Tósoki Géza, Horváth László, Gotthard Béla, 

Pálinkás Béla, Bors József, dr. Jekő József, Kiss Béla, Pad Ferenc, Eper Julianna, 

Szatmári Attila. 

 

 

2.) Tájékoztató a papíripari szakágazat és a Műszaki Értelmiségi Tagozat 

tevékenységéről 

 

A napirenddel összefüggésben mindkét tagozat írásos anyagot készített. Dr. Tihanyi Endre 

szóbeli kiegészítésében kiemelte a tagozatok munkájának a lehetőségét, viszont kérte a 

segítséget abban, hogy a szakágak éljenek a delegálási lehetőségükkel a VDSZ 

Alapszabályával összefüggésben.  

 

A papíripar vezetője időközben eltávozott az ülésről.  

 

A napirendhez hozzászóltak: 

 Margittai Péter, Székely Tamás. 

 

 

3.) Különfélék 

 

a) Székely Tamás elnök röviden összegezte a 4. VDSZ Egészségnap tapasztalatait, 

köszönte a szervezőknek, segítőknek a munkáját, amelyben külön kiemelte a 

CHINOIN VDSZ Szakszervezet vezetőjének és tisztségviselőinek részvételét. Az 

egészségnap pénzügyi elszámolását az elnökségi tagok írásban megkapták. 

 

b) Kiss Béla alelnök összefoglalta az előzetesen kiküldött, a béren kívüli juttatások 

átalakítására vonatkozó írásos kormányzati anyagot. Ezzel összefüggésben több 

észrevétel volt, amely az alábbiakban összegezhető: A béren kívüli juttatások 

felhasználásának eddigi lehetőségei a munkavállalók számára pozitívak voltak, azt az 
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érintettek költséghatékonyan működtették. A 3 pilléres rendszer elfogadható, viszont 

az egészség- és nyugdíjpénztárakba történő befizetés és felhasználás – öngondoskodás 

- jelenlegi rendszerét kell fenntartani. A SZÉP kártya használata csökkenti a 

juttatásokra rakódó forgalmazási költségeket, viszont a jelenleg is meglévő 

felhasználási lehetőségeket meg kell hagyni. Egyes utalványelemeken nem szabad 

változtatni, mert a kistelepüléseken lakók számára csak az beváltható, az infrastruktúra 

hiánya miatt. Érthetetlen az internetutalvány kedvezményes adójának eltörlése. A 

témában összefoglaló szakmai anyagot kell készíteni és megküldeni az 

előterjesztőknek. 

 

A témához hozzászóltak: Papp Zsuzsánna, Margittai Péter, Bors József, Posztós Endre, 

Szatmári Attila, Horváth László, Tósoki Géza, Kiss Béla 

 

c) 2011. október 20-21-én kerül sor a Szlovák Vegyipari és Villamosipari Szakszervezet 

és a VDSZ elnöksége együttes ülésére Szlovákiában, amelynek finanszírozása a 

norvég szakszervezet által történik. Az utazáshoz szükséges személyes adatokat 

Baloghné Pataki Irén gyűjti, az üléshez külön program készül.  

 

d) Pad Ferenc rövid tájékoztatást adott a MAL Zrt körül kialakult tarthatatlan helyzetről. 

Mintegy 135 milliárdos bírságot szabtak ki rájuk első fokon, a Bakonyi Erőmű 

lecsökkentette a villamos energiaszolgáltatást, emiatt a bankok hitelezése leállt, 

gőzkorlátozást is életbe léptettek. Mintegy harmadára csökkent a termelés. A gyár 

nagy valószínűséggel rövid időn belül leáll.  

 

Amennyiben indokolt, október 14-én, pénteken tartunk elnökségi ülést.  

 

 

Budapest, 2011. október 11. 

 

 
    Összeállította:  Kiss Béla  

        alelnök 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

…………………………………… Bors József 

 

…………………………………… Daru Sándor 

 

 


