Együttműködési megállapodás

Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének 2000 (HVD1Z 2000) és a
Yizngyi Kozszo|gáItatási Dolgozók Szakszervezeti Szovetségének (VKDSZSZ) közös a
felelőssége az ágazatokban dolgozó munkavállalók érdekeinek eredményesebb védelmében,

A

szakszery ezeti tagj aik hatéko nyabb képv i s el etében.

A

két szakmai szakszervezet áItaI létrehozott együttműködés alapja az egymás iránti
szolidaritás, a szakszervezeti tagság közös érdekeinek megjelenítéseés támogatása, a

kölcsonös

segítségnyújtás,a szakmában közösen

képviselheto álláspontok kialakítása és

megjelenítése.

együttműködés cé|ja, hogy a két szakmai területen dolgozó munkavállalók és a
nyugdíjasok érdekébenolyan szakszervezeti egységethozzanak létre, melynek erejét a tagság
érdekébenhasznáIják, figyelemme| a gazdasági, szociális, egészségügyiés munkabiztonsági

Az

feladatok összehango|ásáta, esélye gyenlőség megteremtésére.

Az együttműködésben

.
.
.
.
.
.
.

a helyi, területi, ágazati és nemzetközi munkában a szervezetek egységes álláspontot
alakítanak ki és azt kölcsönösen képviselik,
a gazdasági társaságoknál ahol mindkét szakszervezet jelen van) aZ üzemi tanácsi,
munkavédelmi képviselői és felügyelo bizottsági választásokon egymást támogat1ák,

illetve ahol lehetséges közös jeloltet állítanak,
a nemzetközi és európai szakmai szövetségekben és szociális párbeszéd szintjein
közvetítik egymás álláspontját és tájékoztatják egymást a végzett munkáról,
egyeztetett álláspontot képviselve lépnek fel a szakmai érdekegyeztetésben, makró
szinten, az önkormányzatoknál és a helyi szintű egyeztetésekben'
segítik egymást a bétátgyalásokban, a foglalkoztatás politikai álláspontok

kialakításában,
aZ ágazati kollektív szerződésék előkészítésében,a helyi kollektív szerződések és
kollektív megállapodások megkötésében,
azúj Munka Törvénykönyve hatálybalépésévela munkavállalókra és a köztulajdonban
lévő vállalatokra háruló negatív hatások elleni fellépésben.

A szervezeti életben együttműködnek
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o
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aZoktatásban'képzésben,
a kedvezményes üdültetésben,
a tagtob orzásban,
ifiúsági munkában,
anemzetkozikapcsolatok ápolásában,
konferenciák, szakmaitalálkozókszervezésében.

z

Az együttműködésben a

szerv ezetek me gtartj ák önál ló ságukat.

A

szakmai és szervezeti együttműködés távlati célja egy később megvalósuló szövetségnek
illetve fűziőnak, mely előrevetíti a régi hvdsz-es szakmák integrálódását' egy erősebb ágazatt
szakszerv e zet |étr eho zás át.

Az

tájékoztatják az ágazaÍuk
együttműködő par1nerek vállalják, hogy egymást kölcsönösen
aktuális feladatairól, egymás rendezvényein részt vesznek. Az együttműködés tapasztalatait
v ezető testületeik évente áttekintik.
A jelen együttműködési megállapodás aza|áírás időponqátó|hat.ározat|an ideig érvényes.

A két fél tudomásul veszi' hogy a két szakszervezettagságén" érintően közös területek vannak.
Ezeken a helyeken a két szakszervezet egymás érdekeit tiszteletben tartva, egymást
kölcsönösen
segítve, támogatva, akcióikat és törekvéseiket egyeztetve járnak el és végzik
tevékenységüket.
és a VKDSZSZ kijelenti, hogy együttműködési megállapodásuk nem irányul
egyetlen más szakszetvezet ellen sem, sőt arra törekednek, hogy a közszo|gáltatásban konföderációktól függetlenül- más szakszervezetek bevonásával összehangolják az
érdekvédelmi munkát és kölcsönösen együttműködjenek.
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