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 EMLÉKEZTETŐ  

a VDSZ 2011. szeptember 1-i üléséről 
 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Eper Julianna, Varga Gyula 

 

Napirendek: 

 

1.) Tájékoztató a VDSZ I-VII. havi költségvetésének teljesítéséről. 

 

A kiadott írásos anyaghoz Székely Tamás elnök tartott szóbeli kiegészítést. 

Ennek során elmondta, hogy a bevételi oldalon a tagdíj befizetések a megszokott 

rendben alakulnak, a székház bérleti díjból befolyt összeg csökkenni fog, 

tekintettel az ASZSZ bérleti díj csökkentésére, amelyen fellelkesülve mások is 

csökkentési igénnyel léptek fel. Kérte a felhatalmazást a bérlőkkel kapcsolatos 

bérleti díjak újratárgyalására.  

 

Az üdültetési bevételek a terv szerint alakultak. Ezzel kapcsolatban önálló 

napirend lesz az üdülési szezon értékelése. Az előzetes számokból látszik, hogy 

a balatonföldvári üdülési igény visszaesett, a balatonszemesi jobban alakult, 

Balatonvilágoson a megszokott pozitív szaldó van kilátásban.  

 

A székház tekintetében továbbra is gond az energiaszolgáltatók hektikus 

számlázása. 

 

A napirendhez hozzászóltak: 

Varga Gyula, Posztós Endre, Margittai Péter, Pad Ferenc, Pálinkás Béla, 

Eisenberger Márton, Kiss Béla. 

 

A hozzászólások során az év közben eddig megvalósult fejlesztések, az üdülési 

csekk felhasználás, a Széchenyi pihenő kártya lehetőségei, valamint a bérköltség 

alakulása volt.  
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Az Elnökség elfogadta, hogy a Széchenyi pihenő kártya alkalmazásával, 

valamint az üdülési csekk szeptember 1-től kedvezményes adó alól történő 

kivonásával összefüggésben a helyzetet elemezni kell.  

 

A költségvetési tájékoztatót az Elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 

 

2.) Az új Munka Törvénykönyvével összefüggő helyzetértékelés 

 

Székely Tamás elnök tájékoztatta az elnökséget a napirenddel összefüggő 

előzményekről, valamint a közelmúltban lezajlott LIGA-MOSZ rendezvényről.  

 

A napirend kapcsán dr. Horváth-Lénárt Szilvia és Öriné dr. Gracza Zsuzsa 

tartottak tájékoztatót az előző napon az új Mt-vel összefüggő konferencián 

elhangzottakról. 

 

A napirendhez hozzászóltak: 

Horváth László, Eisenberger Márton, Posztós Endre, Pálvölgyi Richárd, 

Radics Gábor, Hegyi József, Margittai Péter, Gotthard Béla. 

 

A hozzászólók megerősítették azt, hogy az új Mt teljes mértékben lecsökkenti a 

jelenlegi munkavállalói jogokat, a juttatásokat a jelenlegiek töredékére 

zsugorítja, a szakszervezeti jogosítványokat, a munkavállalók szervezkedési 

lehetőségeit az országos szinthez hasonlóan ellehetetleníti. 

 

Az Elnökség pozitívan értékelte a VDSZ szakértői által elkészített szakmai 

anyagot.  

 

A napirenddel összefüggésben a VDSZ Országos Iroda munkatársa összeállítást 

készített a munkaidő-kedvezmény felhasználással, a munkahelyi 

függetlenítéssel, a szakszervezeti tisztségviselők üzemi tanácsokban vállalt 

szerepével, stb.  

 

Székely Tamás elnök kérte a jelenlévőket, hogy az elkészített szakszervezeti Mt 

anyagokkal kapcsolatban írják le a kérdéseket és juttassák el a VDSZ 

Titkárságra. 
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3.) Aktuális szakszervezeti feladatok 

 

a) 2011. szeptember 12. élő lánc a Parlament körül.  

 

Az ASZSZ, az ÉSZT, az MSZOSZ és a SZEF országos konföderációk 

szeptember 12-ére, az őszi parlamenti ülésszak első napjára megmozdulást 

hirdettek a Parlament körüli területre. Az élőlánc célja, hogy felhívja a 

parlamenti képviselők figyelmét arra, hogy nem lehet folytatni az elmúlt egy 

év törvénykezési gyakorlatát. Nem lehet minden terhet a munkavállalók 

nyakába varrni, nem lehet a társadalmi párbeszédet megkerülni, a 

törvényeket az érintettek megkérdezése nélkül meghozni. A megmozdulásra 

elsősorban a Budapest és Budapest környékbelieket várjuk, természetesen a 

távolabb lévő szervezetek is tevékeny részesei lehetnek ennek a 

megmozdulásnak.  

 

Az Elnökség a fentiekkel összefüggésben úgy döntött, hogy a VDSZ részt 

vesz a rendezvényen, az élőlánc részleteivel, a jelentkezéssel, a kapcsolódó 

feladatok koordinálásával az Elnökség Kiss Béla alelnököt bízta meg.  

 

Napirendhez hozzászóltak: 

Horváth László, Eisenberger Márton, Posztós Endre, Székely Tamás, 

Margittai Péter, Kiss Béla, Pálinkás Béla, Gotthard Béla, Varga Mihály. 

 

b) Akcióegység 

 

Székely Tamás tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a korábban 

meghirdetett szakszervezeti civil összefogás és demonstráció sorozat 

szeptember 29-én csütörtökön indul, azt megelőzően szeptember 5-én 

operatív megbeszélés, szeptember 8-án akcióegység ülés lesz. A 

nagygyűlésre október 1-jét, szombatot javasoljuk. 

 

A napirendhez hozzászóltak: 

Hegyi József, Bors József, Balláné Daku Mária, Varga Mihály, 

Eisenberger Márton, Margittai Péter, Pálvölgyi Richárd, Horváth László, 

Pad Ferenc, Kiss Béla. 

 

A hozzászólásoknak megfelelően a VDSZ a tervezett új Munka 

Törvénykönyve, a korai nyugdíjak tervezett megszüntetése, az adórendszer 

változtatásaival összefüggésben felhatalmazza a vezető tisztségviselőket, 

hogy a tárgyalásokon a VDSZ aktív részvételéről és támogatásáról biztosítsa 

a szervezőket. Az elégedetlenség kifejezésének új formáit kell megtalálni, 

amellyel minél több tagot és nem tagot tudunk mozgósítani. 
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Az Elnökség úgy döntött, hogy a VDSZ az október 23-ára tervezett esetleges 

megmozdulásokon nem vesz részt. 

 

c) 4. VDSZ Egészségnap 

 

Székely Tamás elnök, Lajosházi István a CHINOIN VDSZ Szakszervezete 

titkára és Kiss Béla alelnök tartott tájékoztatót a szeptember 3-i Egészségnap 

szervezésével, bonyolításával kapcsolatban. A szervezők nehezményezik, 

hogy a korábbiakhoz képest szűk létszám jelentkezett. Vannak szakágazatok, 

amelyek nem vesznek részt a rendezvényen. 

 

d) Európai Szakszervezetek Szövetsége nemzetközi demonstráció 2011. 

szeptember 17. Wroclaw 

 

A BIOGAL Szakszervezet részéről van részvételi érdeklődés. Az Elnökség 

úgy döntött, hogy a részvételi költséget a VDSZ egyharmad részben vállalja.  

 

e) Elnökségi tagok továbbképzésére 2011. október 20-21-én kerül sor a 

szlovák ECHOZ elnökségének találkozójára Szlovákiában, ahol norvég 

támogatással tapasztalatcserére kerül sor a munka világát érintő európai 

kihívásokról és szakszervezeti feladatokról.  

A VDSZ Országos Iroda a részletekről az érintetteket tájékoztatni fogja. 

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: 

 

 

 
Kiss Béla alelnök 

 

 

Hitelesítők: 

 

 

 

---------------------------------------------- --------------------------------------------

-- 

Eper Julianna Varga Gyula 

 


