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Szakágazatunk – úgy gondoljuk – sajátos munkamegosztásban dolgozik, végzi feladatát. Arról 

a helyzetről, gazdaságról, politikai környezetről, melyben végeztük, végezzük mindennapi 

munkánkat a nagy elnökségi ülést megelőzően rendszeresen szakági elnökségin kapunk és 

kérünk tájékoztatást a jelenlevő elnökségi tagjainkról. 

Már most tájékoztató elején, de úgy gondoljuk, mindvégig hangsúlyoznunk kell, hogy a nem 

közvetlen elnökségi tag, tagszervezetekkel a munkakapcsolat nem megfelelő, illetőleg még 

mindig nem tudtuk őket kellőképpen bevonni a munkába. Ennek érdekében meg kell tenni 

mindent a jövőben, hogy a „kis tagszervezetek” ne vesszenek el, tagságuk megmaradjon. 

A megosztott és széttagolt szakszervezeti mozgalom úgy gondoljuk képtelen volt és jelenleg is 

képtelen megfelelő összefogást, erőt felmutatni. Szakágazatunk tagszervezetei pedig mindig ott 

vannak azokon a rendezvényeken, tiltakozó megmozdulásokon, ahol igyekeznek hangot adni a 

munkavállalók elégedetlenségének. 

 

 

A politikai környezet alakulása romlott, nyugodtan nevezhetjük szakszervezet ellenesnek. A 

Munka Törvénykönyve munkavállaló és szakszervezet ellenes módosító javaslatai által tovább 

nőtt a munkavállalók kiszolgáltatottsága a további vívmányok megőrzése. 

A vegyipari szakág területén hála égnek a Kollektív Szerződéses megállapodások a 

jellemzőek, tehát van Kollektív Szerződés. 

Nagymértékben nőtt a helyi tisztségviselők feladata, sok kollektív szerződéskötést, módosítást 

és bértárgyalást kell lefolytatni. Ma a legfontosabb feladat, hogy a helyi szakszervezetek 

működőképesen megmaradjanak. A vegyipari szakágnak van ágazati kollektív szerződése és 

bérmegállapodása is. 

 

 

Szinte valamennyi VDSZ réteg tagozatába delegáltunk képviseletet, mert úgy gondoljuk, hogy 

a rétegek munkája fontos a VDSZ-en belül. Sokat köszönhetünk a VDSZ szakértői 

tevékenységének, ami úgy gondolom példa értékű. Két konföderációhoz tartozó tagszervezetek 

működnek területünkön, de ez soha nem okozott problémát és remélhetőleg nem is fog a 

jövőben sem. 

 

 

Tagszervezeteink tisztségviselői rendszeresen részt vesznek a képzéseken, igénylik a VDSZ 

üdülési lehetőségét, hasznosnak tartják a Vegyipari Dolgozót és a VDSZ internet adta 

lehetőségeit. Úgy gondoljuk újra megerősítve, hogy az alapszervezeti szintű szakszervezeti 

munkát a kis tagszervezetek esetében javítani kell, jobban be kell vonni őket a működésbe és 

nemcsak az országos titkári értekezleten kell velük találkoznunk. 

 

 

A magyar gazdaság nincs tartós növekedési pályán, jelentősen csökkent a termelékenység, 

nem javult a kis- és középvállalkozások, vállalatok helyzete sem. A kedvezőtlen gazdasági 

eredmények ellenére a vegyipari cégek (többségükben külföldi tulajdonlásban) működnek, de 

a hasznot lefölözi a részvényesek, befektetők számára. Úgy gondoljuk azért is fontos, hogy a 

nagy vállaltoknál, de így a kicsiknél is a partnerség, meg kell, hogy maradjon, hiszen nehéz 

olyan környezetben akár bérmegállapodást, akár Kollektív Szerződést, vagy együttműködési 



megállapodást kötni, ahol nincs párbeszéd, nem tekintik az érdekvédőket tárgyaló partnernek. 

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a vegyipar területén nem jellemző, legalábbis napjainkig 

nem üldözték a szakszervezetiseket. Tudjuk azonban, hogy ez be fog következni, hiszen a 

törvény adta lehetőségeket a cégek ki fogják használni, meg fogják lépni azt, hogy a 

tisztségviselői védettség csökkenjen (számszakilag) és a hangját elnyomják majd az 

érdekvédőknek. Az gondot jelent, hogy a megélhetési költségek növekedtek, alacsony a 

foglalkoztatási ráta, a családpolitika, a fiatalok lehetősége beszűkült. Összességében 

mindezek kedvezőtlenül hatnak a szakszervezeti mozgalom egységére, a munkahelyi 

szakszervezetektől a konföderációkig bezárólag. 

 

 

Mivel a napirendi pontok (elnökségi ülés) adnak arra lehetőséget, hogy az ágazatunkhoz 

tartozó képviselők megszólalhassanak, úgy gondoljuk, megerősítik azt, hogy nagyarányú 

létszámcsökkentés nem volt, minőségi cserék voltak ugyan, és változatlanul van 

együttműködési megállapodás a cégeknél. 

 

 

A vegyipari szakág 2012. november 09.-én tisztújító kongresszust tart. Lesz lehetőség arra, 

hogy a helyzetet értékeljük és javítsuk az érdekvédelmi munkánkat, szakágazati szintet 

erősítsük. Kell lenni elképzelésnek, tudnunk kell, hol kell változtatni, és tudnunk kell azt is, 

hogy mire alapozhatunk. Gondolunk itt a tisztségviselők felkészítésére, képzésére, az 

utánpótlás kinevelésére, az információs hálózat javítására, az „elveszett” tagok összegyűjtése 

is fontos kell, hogy legyen és a nagyok kötelessége kell, hogy legyen segíteni a kicsiket. 

 

 

A munka világában rendezett munkaügyi kapcsolatokat kell kialakítani, erősíteni kell az 

alapszervezeti szintű szakszervezeti munkát. 
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