
2011. évi beszámoló 

Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon szakmákban dolgozók szakszervezeti szövetségéhez tartozó 

rokon szakmák: 

1., ALTRAD-alucon Kft. Hódmezővásárhely 

2., Balatoni Hajózási Zrt. Siófok 

3., IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány 

4., SARA LEE Kávé és Tea Zrt. Budapest 

5., Vegyépszer Hungary Zrt. Budapest 

Korábban jegyzett, de megszűnt szervezetek: 

1., HANNA Instruments Hungary Kft. Szeged 

2., NORDENIA Hungary Kft. Szada 

3., Pipelife Hungary Műanyagipari Kft. Debrecen 

A szövetségünkhöz tartozó szakszervezetekkel, mint képviselő telefonon, e-mail-en, és bizonyos 

rendezvényeken személyesen tudom tartani a kapcsolatot, egyéb módja anyagi ráfordításhiányában 

nem megoldott. 

A VDSZ a rokonszakmák képviselőinek e-mail-en keresztül a szükséges információkat, anyagokat 

megküldi. 

Demonstrációra, egyéb rendezvényekre nehéz a tagságot beszervezni, többek között a váltó 

műszakbeosztás miatt. 

Az Alucon Kft. szakszervezeti képviselője Rébék Istvánné, alkalmazottak létszáma 30 fő, 

szakszervezeti tagok száma 12 fő. Építőipari alumínium és acélállvány gyártásával foglalkoznak. 

Francia tulajdonos biztosítja a kis létszám munkáját. 

Balatoni Hajózás Demokratikus Független Szakszervezete: taglétszám 280 fő állandó foglalkoztatott. 

A társaságnál két szakszervezet működik. A BHDSZ nagyrészt hajós munkavállalók és kisebb 

létszámban pénztárosok (taglétszám 69 fő). A BHSZ nagyrészt ipari dolgozók (taglétszám 64 fő). 

Jelenleg érvényes kollektív szerződéssel (továbbiakban KSZ.) rendelkeznek, mely az év végén lejár. 

Jelenleg is folynak a tárgyalások az esetleges meghosszabbításról. Várhatóan kisebb változtatásokkal 

még az év végéig aláírásra kerül és 2013-2014-ig lesz érvényben. Természetesen a folyamatban lévő 

változások miatt az elfogadott KSZ. menetközben módosíthatják. Bértárgyalásra is készülnek a 

kormány által elfogadott bérkorrekció miatt. A 2012. évről tárgyalások folynak, hiszen a társaságuk 

eredményessége nagyban függ a turizmus és a vendégszámtól. 

IBIDEN Dunavarsányi Filter Szűrő Szakszervezet 2004-ben alakult, diesel részecske szűrő gyártó 

központ három létesítményből áll, az együttes létszám meghaladja az 1500 főt, szakszervezeti tagok 

száma 150 fő. A taglétszám növelését napi feladatnak tekintik, bár elég nehéz. A munkavállalók 

részére szerveztek családi programokat, koncerteket. A Kft-nél üzemi tanács is működik. A KSZ. 



működéséhez az új munkatörvénykönyv határozata nagyban függ mivel nem reprezentatívak. Kérik a 

VDSZ hathatós segítségét a KSZ. megkötésében. Szeretnék, ha a VDSZ elnöke, elnökhelyettese 

személyesen minél előbb felkeresné Őket és a menedzsment vezetőit. Munkájuk folyamatosan van, 

várhatóan a 2012-es gazdasági tervüket április hónapban fogadják el. 

Compack Douwe Egberts szakszervezet: A Rákospalotai gyár a folyamatos beruházásoknak 

köszönhetően a cégcsoport a második legnagyobb tea ellátó központja Európában. A teljes létszám 

360 fő, szakszervezeti taglétszám 73 fő. A tagság jelenlegi megrendelése megfelelő, mennyiség 

nagysága azonban csökkenő tendenciát mutat. A bértárgyalás várhatóan december 22-én indul. A 

KSZ. a társaságnál érvényben van. A 2012. évről februárban döntenek. 

Vegyépszer Szakszervezeti Intéző Bizottsága: A szebb napokat is látott 6000-7000 fős Vegyépszer 

csődvédelembe menekült. A Fővárosi Bíróság döntése értelmében a csődvédelem 2012. év májusáig 

meghosszabbításra került, amelyet a hitelezők elfogadtak. Jelenlegi létszám alig 20 fő, a 

szakszervezeti tagok létszáma 7 fő. 29 fő a Vegyépszer szerelőkből összeállt Vetraforsz Kft.-ben 

alakult újjá. Itt 21 fő szakszervezeti taggal számolunk. A tagság Kazincbarcika telephellyel rendelkezik, 

ebből adódóan a helyi Vegyész Szakszervezethez csatlakozik. A Vegyépszernél a szakszervezet 2011 

december 31.-én megszűnik, a feni 7 fő a VDSZ-hez tartoznak. A Vetraforsz Kft.-nél Vegyépszeres KSZ. 

2012. első félévéig meghosszabbították. A Vegyépszernél az üzemi tanács megmaradt része tovább 

működik. 

2010. december 31-én nyugállományba vonultam, a munkámat az évben , mint nyugdíjas végeztem, 

lehetőségeim korlátozottak voltak, de szívesen végeztem a reám háruló feladatokat.  

 

Miskolc, 2011. december 13. 

 

        Pálinkás Béla 

        Rokon szakmák képviselője 


