
 

1146 Budapest, Borostyán utca 1/b. 
Telefon: 467-0388, 221-5297 Fax: 467-0387 
E-mail: info@vkdszsz.hu  *  www.vkdszsz.hu 

Adószám: 19011819-2-42 
 

Heti hírfolyam 2022. 
32 éve a munkavállalókért * VKDSZ 

(2022. május VKDSZ) 6. lapszám 
 

 

                                                 
 
Május elseje: a munkások ünnepe: Az ünnepet a 8 órás munkaidő bevezetését követelő 
sztrájkok és tüntetések sora után a II. Internacionálé 1891-es II. kongresszusa szavazta meg, s 
május 1-ét „a munkásosztály nemzetközi összefogásának  harcos ünnepévé” nyilvánította.  
Az ünnepnap a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap s a legtöbb országban május 
elsején, míg az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában  szeptember első hétfőjén 
ünneplik.  
1955 óta XII. Piusz pápa rendelete alapján  katolikus egyházi ünnep is, Munkás Szent 
Józsefet, a munkások védőszentjét (Jézus nevelő apját) tisztelve.  
1904-ben az amszterdami kongresszuson ismét egy felhívást adtak ki, miszerint „Minden 
ország összes szociáldemokrata pártja, és hasonló kötődésű bármilyen szervezete nagy 
erőkkel demonstráljon május elsején a nyolc órás munkaidő bevezetéséért, a proletariátus 
osztályszükségleteiért és az egyetemes békéért” Mivel a legkézenfekvőbbnek erre 
a sztrájk ígérkezett, elfogadtak és kihirdettek egy felszólítást is, melyben kijelentették, hogy 
„a Föld összes országában kötelező minden munkás-proletár szervezetnek május elsején 
felfüggeszteni a munkát mindenhol, ahol az a munkások testi épségének veszélyeztetése 
nélkül csak lehetséges” .  
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Ünnepi értekezlet: A Víz világnap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés munkával 
kezdődött. Á VKDSZ jelenlegi pénzügyi befektetése (51 M Ft) 2017. júniusától 13,6 M 
eredményt hozott.  A jelenlegi eredmény pozíció megkívánja a vagyonkezelő kiválasztását, 
ehhez kapcsolódó szerződés előkészítését. A szakmai javaslata a Concorde vagyonkezelőre 
vonatkozik, aki egyébként a VKDSZ Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztárának egyik pénzügyi 
tanácsadó cége. A javaslatot a Választmány elfogadta. A továbbiakban a VKDSZ 2021. évi 
szervezeti munkájáról számolt be az elnök. Fontos esemény volt a Nemzeti Vízművek 
megalakulása, valamint az Alföldvizet érintő minisztériumi szintű egyeztetések. A VKDSZ 
költségviselő képességére tekintettel az operatív szervezet  átalakításra került: Kabai Tibor 
látja el az irodavezetői feladatokat,  Balláné Pál Anita az ügyviteli feladatokat végzi,   az 
ügyvezető az Északdunántúli Regionális Vízmű Zrt-hez  visszakerült megbízásos 
jogviszonyban látja el a VKDSZ feladatait.  Ez egy átmeneti megoldás, hosszú távon 
gondolkodni kell a VKDSZ hatékony működését jelentő szervezeti forma kialakításában. A 
Nemzeti Vízművek Zrt. elkészítette a HR stratégiát, az 5 állami társaságra vonatkozóan 
kidolgozta a részletes cselekvési programot.  A regionális Társaságoknál  elindult a duális 
szakképzés.  
Az Alföldvíz Zrt. hosszú egyeztetés eredményeként, a Társaság átvilágítását követően állami 
tulajdonba került, ami jelenleg példaértékű lehet az önkormányzati tulajdonú társaságok 
működése és foglalkoztatása szempontjából.   
A 2021. szeptember 20-21-én  Hajdúszoboszlón megrendezésre került az érdekképviseleti  
ágazati konferencia, mely  sikeresnek bizonyult. Külön említést érdemel, hogy valamennyi 
jelenlévő tagszervezet nyilatkozatot tett a többmunkáltatós ágazati kollektív szerződés 
kiterjesztésének szükségéről.  
 
Elfogadták a 2021. évi mérlegbeszámolót, pénzügyi beszámolót. Elfogadtak egy 10 Ft/hó/fő 
tagdíjemelést, mely segíti a stabilabb működést. Elfogadták a VKDSZ 2022. évi I. féléves 
munkatervét, melyben a Többmunkáltató KSZ kiterjesztés, a Víziközmű ÁPB működésének 
megújítása a meghatározó. Tárgyaltak a Székház felújítási feladatairól is.  
 
A VKDSZ ünnepi választmányi értekezletén a Víz világnapi kitüntetések átadására került sor, 
mely során 2 fő vette át az Év szakszervezeti vezetője,  10 kolléga a Szakszervezeti munkáért 
kitüntetést, és  
4 kolléga  az elmúlt évtizedekben végzett közösségi munkája elismeréseként részesült 
tárgyjutalomban.  Az ünnepi értekezlet állófogadással zárult.  
 



 

 

 

                                 
 
 
 
Megbeszélések a Fürdőágazatban: A VKDSZ elnöke  Kántás Zoltán elnökkel és Balogh Zoltán 
főtitkárral tárgyaltak a  Magyar Fürdőszövetség és az ágazati szakszervezet 
együttműködéséről. Első célként határozták meg a kapcsolatok rendszeresítése mellett, hogy 
megkísérelik előkészíteni a Szakágazati Párbeszéd Bizottság újjáalakítását. Ennek feltétele a 
helyi KSZ-ek nyilvántartásának aktualizálása és új szerveztek alakítása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDRSZ választás: Az ÉDV Zrt.-nél működő szakszervezet április közepén tartotta meg 
taggyűlését, ahol az elmúlt év beszámolói és az idei év tervei megvitatása és elfogadása után 
vezető választást tartott. Eddigi tevékenységük elismerése mellett újraválasztotta Halász 
Istvánt titkárrá, Borosné Császti Mónikát pedig gazdasági felelős posztra.  Ezután 500 
Ft/hó/fő tagdíjemelést szavaztak meg, hogy a szervezet működéséhez biztosabb anyagi 
forrásokat tudjanak biztosítani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
EPSU: Jan Willem Goudriaan az EPSU főtitkára folyó hó 26-27-én látogatást tesz 
Magyarországon, ahol más programok mellett egy vacsora keretében megbeszéléseket 
folytat a magyar EPSU-tagszervezetek képviselőivel. Az aktuális szervezeti tevékenységek 
megtárgyalása mellett a fő téma a kormányzattal történő kapcsolattartás és 
érdekérvényesítés eszközeinek, lehetőségeinek áttekintése lesz. A rendezvényen György 
Attila alelnök képviseli a VKDSZ-t.  
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