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Kiss Béla levezető elnök javaslatára az Országos Titkári Értekezlet egyhangúan 

elfogadta az alábbi napirendek tárgyalását: 

 l. A 2011. évi munka értékelése 

  Előadó:  Székely Tamás elnök 

 2. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvéről 

  Előadók: Őriné dr. Gracza Zsuzsanna 

    Dr. Horváth-Lénárt Szilvia 

 3. A VDSZ 2012. évi kihívásai 

  Előadó:  Székely Tamás elnök 

 

1.) A 2011. évi munka értékelése 

 

Székely Tamás elnök diákon keresztül mutatta be a VDSZ elmúlt évi 

tevékenységét, amelynek során érintette a munka, a foglalkoztatás, a szervezeti 

megoszlás, a szakszervezeti tagság, az ágazat, az európai- és a világszintű 

tevékenységünket, kitért a szövetség jogi eseteire, a bérek alakulására, a VDSZ 

támogatottságára, kollektív szerződéses lefedettségére, a tagozatok munkájára, a 

képzési és szolgáltatási területekre. Érintette a konföderációkhoz, a 

környezethez való viszonyt, a VDSZ társadalombiztosításban, és más 

területeken, többek között a magánnyugdíj-pénztár ügyben végzett munkáját. 

Elemezte a 2011. évi VDSZ és más szervezetek által szervezett akciókat, 

demonstrációkat, érintette a VDSZ kommunikációs tevékenységét, pénzügyi 

helyzetét.  

 

Több kérdéskörben – többek között a Munka Törvénykönyvével összefüggő 

munkaadói, kormány és egyes konföderációk részéről aláírt év végi 

megállapodás, a Magyar Szolidaritási Mozgalomhoz való viszony, stb. -, kérte a 

Titkári Értekezlet véleményét. 

 

Sajnálatosnak tartotta, hogy a 40 éves szolgálati viszonnyal összefüggő népi 

kezdeményezésünkhöz nem sikerült a kellő számú aláírást összegyűjteni. 
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A hozzászólásokban megköszönték a VDSZ választott tisztségviselőinek és 

munkatársainak az elmúlt évi feszített munkáját. Elemezték az országban 

kialakult társadalmi, gazdasági és politikai helyzetet. Támogatólag szóltak a 

VDSZ együttműködési törekvéseihez. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a VDSZ 

képzési tevékenységének. 

 

A napirendhez hozzászóltak:  

Varga Gyula, Margittai Péter, Hegyi József, Eisenberger Márton, Posztós 

Endre, Eper Julianna, Eördöghné Pataki Irén, Pálinkás Béla, Horváth 

Dénes, Daru Sándor. 

 

Székely Tamás elnök reagált a felvetett észrevételekre és kérdésekre. 

 

Az Országos Titkári Értekezlet az elhangzott beszámolót a szóbeli 

kiegészítésekkel együtt egy tartózkodás mellett, megerősítve a VDSZ és 

tisztségviselőinek 2011. évi tevékenységét elfogadta. 

 

 

2.) Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvéről 

 

A VDSZ jogászai: Öriné dr. Gracza Zsuzsanna és dr. Hováth-Lénárt Szilvia 

tájékoztatót tartottak az új Munka Törvénykönyvéről. Felhívták a figyelmet arra, 

hogy a törvény a Parlament által elfogadásra került, viszont nincs kihirdetve. Az 

előadók az Mt fejezeteit összehasonlították a hatályos Mt fejezeteivel, és dia-

formában tartották a különbözőségekről tájékoztatójukat a jelenlévők részére. 

 

Általánosságban megállapítható, hogy az új Mt kedvezőtlenebb szabályokat 

tartalmaz az egyéni és a kollektív jogok vonatkozásában egyaránt, azzal, hogy a 

Polgári Törvénykönyv több eleme beemelésre került, a munkavállalók 

kiszolgáltatottsága a korábbiakhoz képest jelentősen megnőtt. A kollektív jogok 

tekintetében a szakszervezetek munkahelyi szerepét az új Mt próbálja 

csökkenteni, illetve a korábban megszokott jogosítványait megnyirbálta. A 

tisztségviselők munkaidő-kedvezménye kevesebb lesz, a munkaidő-kedvezmény 

fel nem használt részét nem lehet pénzben megváltani, csökken a munkajogi 

védelem alá eső tisztségviselők száma. A törvény kihirdetését követően az 

esetleges változások átvezetésre kerülnek. A cél, hogy az első félévben esedékes 

tisztségviselői képzések során az új Mt teljes mértékben feldolgozásra kerüljön. 

 

 

3.) A VDSZ 2012. évi kihívásai 

 

Székely Tamás elnök diákon mutatta be a 2012. évi VDSZ előtt álló 

kihívásokat. Előadásában felvázolta a szervezetépítésből, a szervezeti struktúra 
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átalakításából, a tagozatok működéséből, a képzésből, a nyugdíjkérdésekből, az 

ágazati konföderációs ügyekből, az akcióegységből, a gazdálkodásból, 

nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokat. Kiemelte, hogy az európai és a 

világ szakszervezeti szövetség (EMCEF, ICEM) területén a vasas, vegyész és a 

textilipari szakszervezetek fúzióra lépnek.  

Az új Mt-re hat hónapos felkészülési idő van, amely idő alatt intenzív 

szervezetépítést, tagszervezést és képzést kell megvalósítani. El kell indítani a 

korábban is felvetett regionális együttműködéseket.  

A január elnökségi ülésre a munkatervben ki kell emelni a képzés, a 

tagszervezés, a szervezeti struktúra, a konföderációkhoz való viszony, az 

újonnan létrejött szerveződésekkel való kapcsolatot (MSZM). 

Az OT hatalmazza fel a VDSZ-t és vezetőit a Magyar Szolidaritás 

Mozgalomban megkezdett tevékenység folytatására. 

A VDSZ továbbra is az érdekképviseleti tevékenységet tartsa elsődleges 

feladatának, nem pedig a politikait. 

Törekedjen munkáltatókkal, a civilekkel való együttműködésre és mielőbbi 

megállapodásra, különös tekintettel a bérkompenzációra, valamint a várható 

kollektív szerződés módosításokra. 

Kiemelt feladat legyen az új Mt feldolgozása a tisztségviselők számára, a 2012. 

I. félévben képződött munkaidő kedvezményeket és képzési szabadságokat az új 

Mt-vel összefüggő képzésre kell felhasználni. Meg kell vizsgálni a helyi 

regionális képzési igényeket és azok lehetőségeit. 

Folytatni kell a magánnyugdíj-péztárral, korengedménnyel, korkedvezménnyel 

összefüggő, megkezdett akciókat. 

 

A hozzászólásokban megerősítették és kiemelték az elnök által felsoroltak 

szükségességét. Igényként merült fel egy olyan honlapon fellelhető kalkulátor 

elkészítése, amely hasonló más portálokon fellelhetőkkel, viszont elsősorban a 

VDSZ érdekkörébe tartozó sajátosságokat tartalmazza (alapbér, pótlékok, béren 

kívüli juttatások, stb.). Fontosnak tartották és megerősítették a VDSZ 

összefogásra, együttműködésre épülő eddigi tevékenységét.  

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége működésével, jelenlegi helyzetével 

összefüggő kérdéseket mielőbb rendezni kell, a január 26-án esedékes elnökségi 

ülésre a konföderáció vezetőjét meg kell hívni. 

A résztvevők részéről igény fogalmazódott meg egy rövid szórólap kiadására, 

amely a jelenlegi helyzetben a szakszervezetünk fontosságára, a kollektív jogok 

szakszervezetünk által történő érvényesíthetőségére, az összefogásra hívja fel a 

figyelmet. 

 

Hozzászóltak: 

 Tósoki Géza, Margittai Péter, Kiss Béla. 
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Kiss Béla levezető elnök javaslatára, a Székely Tamás elnök által felvázolt és a 

hozzászólók által kiegészített 2012. évi feladattervet az Országos Titkári 

Értekezlet egyhangúan elfogadta.  


