
Emlékeztető

Készült: a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége Elnökségének 2010. április 8-9-én Balatonszemesen megtartott
üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv hitelesítők: Horváth László, Szabóné Fréh Zsuzsanna

Napirendek:

1. Tájékoztató a szakágak helyzetéről

A szakágak képviselői az ágazatön belüli vegyes képről adtak tájékoztatást. Több területen
még erősen érezhetőek a pénzügyi-gazdasági krízis hatásai. A kollektív szerződéskötések,
bérmegállapodások megkötése folyamatban van. Több területen további létszámleépítésre,
valamint heti munkaidő csökkentésre kerül sor.

2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Egyesült Villamosenergia-
ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségével

A javaslathoz többen hozzászóltak. Hozzászólásaikban támogatták az ágazati szintű
megállapodás megkötését, viszont azzal, hogy a EVDSZSZ más konföderáció tagja, az
Elnökség a választott tisztségviselőket óvatosságra intette. A megállapodás megkötésére az
Elnökség 1 tartózkodás mellett a VDSZ elnökét felhatalmazta.

3. A nyugdíjjal összefüggő kérdéskörök

Az Elnökség hosszasan foglalkozott a váltóműszakban dolgozók egészségügyi hatásainak
korengedményes, korkedvezményes nyugdíjazásai lehetőségeinek, valamint a
munkavállalók terhelhetőségének kérdéseivel. Ezek mentén döntés született arról, hogy
aláírásgyűjtésre kerül sor a műszakos munkavállalók korkedvezményes nyugdíjazására
vonatkozóan. Erről kérdőív kerül összeállításra.

Az Elnökség döntött továbbá arról, hogy népszavazás kiírását kezdeményezi és ahhoz
aláírásokat gyűjt a legalább 40 éves szolgálati idővel rendelkezők csökkentés nélküli,
rugalmas nyugdíjba vonulásának lehetőségéért.

Az Elnökség támogatta a Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség kezdeményezését a
váltóműszakban dolgozókat ért egészségügyi és pszichoszociális hatásait illetően.

4. Javaslat az Ifjúsági, Műszakos, Műszaki-Értelmiségi, Nő és Nyugdíjas Tagozat
szervezeti és működési szabályzatára

A napirend mentén sor került az értekezletek megtartásának rendszerére, feltételeire
vonatkozóan. Hosszas vitát követően az Elnökség arról döntött, hogy a következő ülésre el
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kell készíteni az értekezletek megtartásának rendszerére és feltételeire vonatkozó
szabályzatot, valamint a VDSZ székházban található vendégszobák használatával
kapcsolatos szabályzatot is.

Vita és félreértés alakult ki az előterjesztett írásos anyagokkal összefüggésben. Ezt
követően az Elnökség a kiosztott SZMSZ-eket elfogadta 4 tartózkodás mellett azzal, hogy
a változtatási igényeket a tagozatvezetők tagozataikkal egyetértésben terjesszék elő az
Elnökség részére.

5. Székely Tamás elnök tájékoztatót tartott a VDSZ és a tagszervezetek elektronikus
kapcsolattartásának helyzetéről, valamint az Ágazati Párbeszéd Bizottságok
megalakulásáról

A tájékoztatót az Elnökség tudomásul vette.

6. Kiss Béla alelnök tájékoztatta az Elnökséget a VDSZ székházával és üdülőivel
kapcsolatos eddigi felújítási és egyéb munkálatokról.

Kérte a jelenlévőket, hogy a javaslataikat, észrevételeiket a szobákban írásban hagyják ott.

7. Tájékoztató a VDSZ 2010. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

Az elnökségi tagok fő soronként elemezték a bevétel és kiadási sorokat. Megállapításra
került, hogy a március havi felhasználásoknál a nagyarányú beruházások ellenére még a
folyó költségvetésből sikerült biztosítani a szükséges forrásokat, várhatóan az I.
negyedévben jelentkeznek a fejlesztések, karbantartások végszámlái.

A vegyipari szakág részéről felmerült, hogy hiányzik a PEB írásos anyaga, valamint a
szöveges kiegészítés igényesebb elkészítését kérik.

A PEB elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy az anyagot nem volt a PEB-nek
módjában megtárgyalni, tekintettel arra, hogy ez április 7-én került átadásra a részükre
azzal a céllal, hogy már a március 31-i állapotot is megismerje az Elnökség.

Az Elnökség a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

8. Javaslat a VDSZ 2009. évi mérlegének elfogadására

Fehér Lajosné tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy január 1-jétől a könyvelést a Magyar
Könyvelők Országos Szövetsége végzi, részletesen ismertette a tevékenységük jellemzőit,
valamint azt, hogy a VDSZ gazdasági ügyintézőjével napi jó kapcsolat alakult ki. Ígéretet
tett arra, hogy a korábbi évek zárásától eltérően olyan elemzéseket biztosít a vezető
tisztségviselők és az Elnökség részére, amelyek a gazdálkodásban lényegesen több
segítséget nyújtanak. Megítélése szerint a VDSZ-ben eddig is biztonságos működési
tendencia volt tapasztalható, viszont ez kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodással járt együtt.

Az Elnökség több tagja kritikával illette a könyvvizsgálót amiatt, hogy több éve
rendszeresen jelentősen elkésik az elnökségi ülés meghirdetett időpontjáról, és ezt az
Elnökség tagjai sértőnek érzik.
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A könyvvizsgáló elfoglaltságára való hivatkozással kimentette magát az Elnökség előtt,
viszont ígéretet tett arra, hogy a jövőben ez nem fordul elő.

A mérleggel kapcsolatban a könyvvizsgáló kifejtette, hogy a korábbi években érdemi
észrevételeket tettek az ügyvitel pontatlanságai miatt. Ez 2010. január 1-jétől pozitív irányt
vett. Az ügyviteli softver váltás kiküszöböli azokat a problémákat, amelyek az elmúlt évek
során felmerültek úgy a könyvelés, a mérlegkészítés és a bér- és társadalombiztosítási
elszámolások oldaláról egyaránt.
A könyvvizsgáló a mérleget korlátozás és megjegyzés nélkül jóváhagyta. Tájékoztatta az
Elnökséget arról, hogy sajnálatos módon a törvény nem számol azzal, hogy a
szakszervezeti alaptevékenység lényegesen eltér egyéb más vállalkozási tevékenységektől,
ezért egyetért azzal a megtakarítás megosztással, amely a mérlegben a szakszervezeti
alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység között megosztásra került.

Az Elnökség a mérleget a könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével
egyhangúan elfogadta. Az Elnökség 1 tartózkodás mellett felhatalmazta a VDSZ
elnökét, hogy a FairConto Audit Kft-t további egy évre bízza meg a VDSZ
könyvvizsgálatával.

9. Egyebek

Székely Tamás elnök
- kérte az Elnökség tagjait, hogy Május 1-jével összefüggésben, ahol szakszervezeti

rendezvényre kerül, sor, az ott készült fotókat és egy rövid összefoglalót küldjön a
VDSZ titkárságára; felvetette, hogy igény szerint – az egységes megjelenés érdekében
– biztosítsunk-e központilag anyagokat (például: léggömböt, amelyek színesítik ezen
rendezvényeket), az igényeket a titkárságra küldjék el;

- bejelentette, hogy a 3. Vegyipari Egészségnap szeptember 11-én Tiszaújvárosban kerül
megrendezésre a TVK Nyrt és a PKDSZ fő szervezésében. A részletekről időben
tájékoztatjuk az alapszervezeteket;

- tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a Payer Industries Hungary Kft-nél megtartott
üzemi tanácsválasztáson kiemelkedő részvételi arány mellett a VDSZ jelöltjei több
mint 90%-os támogatottsággal valamennyien az Üzemi Tanács tagjai lettek;

- bejelentette, hogy a következő elnökségi ülésre, terv szerint, április 29-én kerül sor.

Dr. Jekő József felhívta a figyelmet, hogy a május 15-én Tiszavasváriban megrendezésre
kerülő kispályás labdarugó tornára még egy nevezési hely rendelkezésre áll.

Pálinkás Béla és Horváth László kérték, hogy a VDSZ részéről történjen
figyelemfelhívás a munkáltatók és a munkavállalók felé az adójóváírás lehetőségeinek
kihasználására, mivel a figyelmetlenségből anyagi hátránya származhat a
munkavállalónak.
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Bauer István felhívta a figyelmet, hogy az Elnökség döntésének megfelelően az Ifjúsági
és a Nyugdíjas Tagozat április 21-én 18 órára tervezi a Tűzoltó utcai emléktábla
koszorúzását. Kéri a minél nagyobb létszámban történő részvételt.

2010. április 15.

Összeállította: Kiss Béla
alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

…………………………….. Szabóné Fréh Zsuzsanna

…………………………….. Horváth László


