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1. Tájékoztató a Nemzetgazdasági Minisztérium, három munkáltatói 

szervezet, három országos szakszervezeti konföderáció vezetője által 2011. 

december 2-án aláírt megállapodás körülményeiről 

A napirend előadója Pataky Péter az MSZOSZ elnöke 

 

Pataky Péter vázolta az új Munka Törvénykönyve tervezetéhez kapcsolódó 

előzményeket. A tagság részéről igény volt a szakszervezetek egységes fellépése 

és állásfoglalása, de ez sajnálatos módon nem tudott megvalósulni. Az év nyarán 

olyan „háromoldalú” egyeztetés volt, ahol a kormány három munkaadói 

szervezettel, valamint a LIGA és a Munkástanácsokkal, mint szakszervezettel 

volt hajlandó érdemben tárgyalni az Mt tervezetről. Az MSZOSZ elnöke 

„bekérezkedett” a tárgyalásokra, tekintettel arra, hogy a tagszervezet vezetői 

értekezlet őt ezzel megbízta.  

A tárgyalásokon a négy konföderáció (ASZSZ, ÉSZT, SZEF, MSZOSZ) közös 

álláspontját képviselte. A tárgyalásokon az egyéni jogról volt érdemi tárgyalás, a 

kollektív jogról politikai kérdés lévén nem volt egyezség, azt nem a kormány 

képviselői döntötték el.  

Pataky Péter részletesen ismertette a tárgyalások tartalmát és körülményeit. A 

december 2-án aláírandó megállapodás időpontjáról a sajtóból értesült, ezt 

követően másnap új alapokon történő egyeztetés volt az NGM-ben. Megítélése 

szerint nem volt az aláírásnak alternatívája, tekintettel arra, hogy egyrészt 

politikai zsarolás történt, másrészt ezen megállapodás hiányában július 1-jétől a 

munkahelyi szakszervezetek működése ellehetetlenedett volna. Kitért a 

megállapodás sokak által vitatott 1., 2. és 7. pontjára is. Tájékoztatta a VDSZ 

elnökségét arról, hogy az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa előtt elismerte 

felelősségét a megállapodás aláírását illetően, az SZT őt funkciójában 

megerősítette. 

 

Az Elnökség tagjai a megállapodást eltérő módon ítélik meg.  
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Az Elnökség a napirend kapcsán úgy foglalt állást, hogy fontos, hogy a 

tisztségviselők számára hiteles információk álljanak rendelkezésre. Sürgetni 

kell, hogy országos szinten egy konföderáció legyen. Az Mt feldolgozását 

illetően az MSZOSZ és a VDSZ tartson egységes közös képzést, közösen 

összeállított füzet kerüljön kiadásra az ágazati szakszervezetek logójával. 

 

A napirendhez hozzászóltak:  

Székely Tamás, Posztós Endre, Margittai Péter, Papp Zsuzsánna, Horváth 

László, Hegyi József, Vojtela Tibor, Varga Mihály, Pálinkás Béla, Kiss 

Béla. 

 

2. Különfélék: 

 

Székely Tamás elnök tájékoztatta a jelenlévőket a 2012. január 5-i Országos 

Titkári értekezlet témáiról. Felhívta a figyelmet arra, hogy az előző napi 

adókonferencián túlmenően január hónapban a „szokásos” gazdasági felelős 

felkészítés lesz, amelynek időpontjáról és előadójáról kellő időben tájékoztatjuk 

a tagszervezeteket.  

Bejelentette, hogy az elnökségi ülést követően 14.00 órától az MTVA 

Kunigunda utcai székházához az Elnökség átvonul, szolidaritását kifejezve az 

éhségsztrájkoló szakszervezeti vezetők iránt.  

 

Szakmai összefoglaló készül a béren kívüli juttatásokról, valamint visszajelzést 

várunk arról, hogy a bértárgyalások során hol tervezik a béren kívüli juttatásokat 

az alapbérbe beépíteni. 

 

Margittai Péter arról adott tájékoztatást, hogy a béren kívüli juttatások 

keretösszegét 410-ről 480 ezer Ft/fő/évre emelték. Hegyi József elmondta, hogy 

a DUNAPACK Kft-nél a nettó értéke maradt meg a VBK-nak. Posztós Endre az 

„Erzsébet utalvány” körüli problémákról beszélt. 

 

Székely Tamás elnök nyugdíjba vonulásuk alkalmából  

Balláné Daku Mária 

Gotthard Béla 

Pálinkás Béla 

Vojtela Tibor 

kollégák részére VDSZ emlékplakettet adott át. Nyugdíjas éveikhez erőt, 

egészséget, hosszú életet kívánt. 

 

A TAURUS Gumiipari Vállalat Szakszervezeti Intéző Bizottsága azzal a 

kéréssel fordult a VDSZ elnökségéhez, hogy a taglétszám tartós, nagymértékű 

csökkenése miatt vegye tudomásul a SZIB jogutód nélküli megszűnését. Az 

Elnökség egyhangúan döntött a megszűnésről.  



 3 

 

Kiss Béla alelnök tájékoztatta az Elnökséget az étkezési utalványokkal 

összefüggő jelenlegi helyzetről. Kéri, hogy amennyiben az elfogadó helyeken 

probléma adódik a beváltással, abban az esetben vagy az utalványon található 

telefonszámot hívják, vagy az MSZOSZ segít a probléma megoldásában. A 

jelenlegi jegykibocsátók 2013. I. negyedév végéig állnak szerződésben az 

elfogadó helyekkel. 

 

3. A gázipari szakágazat tájékoztatója: 

 

Varga Gyula a szakágazat elnöke a kiadott írásos anyagot kiegészítve elmondta, 

hogy nem minden területen sikerült a bérezést illetően érdemi eredményeket 

elérni. Az ÁPB megszűnt a munkáltatói oldal heterogén összetétele miatt, ebből 

következően a gázipari egyeztetés megszűnik.  

 

Hozzászóltak: 

 Horváth László, Daru Sándor, Balláné Daku Mária, Bauer István. 

 

 

4. A Rokon Szakmák szakágazat tájékoztatója 

 

Pálinkás Béla a szakágazat elnöke az írásban kiadott anyaghoz tájékoztatásul 

elmondta, hogy nagyon nehéz összefogni a széttagoltsága miatt a területet. 

Elmondta, hogy 2010. december óta nyugdíjas.  

 

Az Elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy felkéri Pálinkás Béla kollégát, hogy 

2012. június 30-ig a szakági elnöki ügyeinek vitelére, az ehhez kapcsolódó 

költségeket (utazás, telefon) a VDSZ fedezi. 

 

Kiss Béla alelnök az Elnökség tagjainak kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog 

újévet kívánva bezárta az ülést. 

 

Budapest, 2011. december 19. 

 

     Összeállította:  Kiss Béla 

         alelnök 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

1. ……………………….. Eper Julianna 

 

2. ………………………. Varga Mihály 


