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Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv hitelesítők: Daru Sándor és Pálinkás Béla

Az Elnökség a napi programok változására figyelemmel a meghívóban szereplő napirendi
pontokat a meghívóban szereplőtől eltérő sorrendben tárgyalta az alábbiak szerint.

1. Különfélék

Nyugdíj ügyek összefoglalása

Székely Tamás elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a korengedményes
nyugdíjhoz kapcsolódó 20 ezer aláírást hosszas huza-vona után a Miniszterelnöki Hivatal
nem vette át, ezért azt postán továbbítottuk.

A nők 40 éves jogviszonyával összefüggésben sok az elkeseredettség figyelemmel arra,
hogy nem ezt várták az érintettek.

A magánnyugdíjpénztár törvénnyel összefüggésben dr. Kolláth György alkotmányjogászt
bízta meg a VDSZ az alkotmánybírósági beadvány elkészítésére, amely beadásra került.
Ezen túlmenően nyilatkozatok leadására van lehetőség a VDSZ felé, amely ügyvédi
letétbe kerül. Ennek lényege az, hogy azon jelenlegi magánnyugdíj-pénztártagok, akik a
törvény erejénél fogva átkerülnek az állami nyugdíjrendszerbe, és az Alkotmánybíróság
ezt a törvényt megsemmisíti, ezen nyilatkozatok birtokában tudja igazolni, hogy törvényi
kényszer miatt történt az átlépés, és így nem veszítik el a megszerzett jogosultságaikat. A
nyilatkozók részére visszaadjuk a nyilatkozatokat és a pénztártag önmaga dönti el, hogy
marad-e magánnyugdíj-pénztártag, vagy az állami nyugdíjrendszerben marad.
Amennyiben az Alkotmánybíróság nem semmisíti meg ezen törvényt, abban az esetben a
nyilatkozatokat megsemmisítjük. A VDSZ gondoskodik arról, hogy az ide leadott
nyilatkozatok más, harmadik személy számára nem válnak ismertté.

Az Elnökség több tagja nehezményezte, hogy nem volt tudomása a nyugdíjjal kapcsolatos
VDSZ intézkedésekről, és kérik az Elnököt, hogy ezekbe a dolgokba kerüljenek
bevonásra.

Az elnökségi tagok tapasztalatai szerint pozitív a fogadtatása az utóbbi időszak VDSZ-es
megnyilvánulásainak a társadalomban pozitív a megítélése.

A napirendhez hozzászóltak:



Radics Gábor, Posztós Endre, Eisenberger Márton, Horváth László, Tósoki Géza,
Eördöghné Pataki Irén, dr. Jekő József, Varga Gyula, Gotthard Béla, Lajosházi István,
Margittai Péter.

2. Tájékoztató a VDSZ 2010. évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről

Székely Tamás elnök a kiadott táblázatot és szöveges anyagot szóban egészítette ki, az
alábbiakkal.

A jó tagdíjfizetési morálnak is köszönhetően a VDSZ tudta tartani a 2010. évi bevételi tervét,
hogy az üdülők és a székház tervezett felújításait a tervezett 70 millió helyett 40 millió
forintból tudtuk megvalósítani.
Az Elnökség úgy döntött, hogy a februári elnökségi ülésre ismét elő kell terjeszteni
ugyanezen napirendet egy áttekinthetőbb, költséghelyekre lebontott kimutatással.

A napirendhez hozzászóltak:
Tósoki Géza, Eper Julianna, Horváth László.

3. Javaslat a VDSZ üdülőinek 2011. évi térítési díjaira

A kiadott írásos javaslatot Székely Tamás elnök kiegészítette azzal, hogy a javaslatot a
Vagyonbizottság és az Ügyvezető Elnökség is tárgyalta, melynek alapján 150,- Ft-os térítési
díjemelést javasol. Az új elem az üdülési lehetőségeknél Gyula Várfürdő, valamint a Benczúr
utcai vendégszobák igénybevételi lehetősége is feltüntetésre kerül. Javasolja, hogy
amennyiben időközben a rekreációs kártya bevezetésre kerül, arra a technikai feltételeket
alakítsuk ki. Ezt a javaslatot az Elnökség egyhangúan elfogadta.

Hosszas vitát követően az Elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy az üdülők teljes
kapacitásának kihasználása érdekében – 5 napon belül - üdülési szabályzatot kell készíteni,
amelyben meg kell határozni az üdülésre történő jelentkezési határidőt, a turnusok
időtartamát, a minden tag számára történő hozzáférés lehetőségét, stb. A szabályzatot az
Elnökség tagjaival elektronikus úton kell véleményeztetni úgy, hogy az üdülési kiírást február
1-jével március 15-ei jelentkezési határidővel kell megjelentetni.

A napirendhez hozzászóltak:
Balláné Daku Mária, Vojtela Tibor, Papp Zsuzsánna, Margittai Péter, Tósoki Géza,
Eisenberger Márton, Eördöghné Pataki Irén, Pálinkás Béla, Pálvölgyi Richárd, Hegyi
József, Lajosházi István.

4. Javaslat a VDSZ 2011. évi nemzetközi munkatervére

Székely Tamás elnök a kiadott írásos anyaghoz tett szóbeli kiegészítést, amelyben kiemelte a
VDSZ-t érintő 2011. év főbb eseményeit.
A VDSZ szövetségi és multilaterális kapcsolatai ÁPB pénzből -, az ÁPB rendezvények EU
pénzből -, a nemzetközi oktatások pályázati pénzből -, az elnökségi konzultációk szintén
pályázati pénzből kerülnek finanszírozásra. A nemzetközi ifjúsági szövetség balatonszemesi
programjának szállásköltsége a VDSZ költségből kerül finanszírozásra. Az ágazati párbeszéd
bizottságok körében a vegyipart, illetve a gázipart érintően 2-2 hely volt biztosítva, jelenleg a
gázipari ÁPB-ben 2 hely, a papíripari ÁPB-ben 2 hely két alkalomra, a vegyipari ÁPB-ben
1(egy) nevesített hely van a VDSZ elnöke számára.



A napirendhez hozzászóltak:
Horváth László, Margittai Péter.

Az Elnökség a javaslatot 2 tartózkodás mellett elfogadta.

5. Javaslat a VDSZ 2011. évi gazdálkodásának fő irányaira

Székely Tamás elnök részletes tájékoztatót tartott a szövetség előtt álló politikai, gazdasági
kihívásokról, várható szakszervezeti változásokról, a VDSZ jövőjéről, az ágazati
együttműködésről, a VDSZ túlélési lehetőségeiről, tagokkal való kapcsolattartás
lehetőségeiről, a költségvetés készítés kérdéseiről, a munkaszervezet működéséről.
A javaslat az Ügyvezető Elnökséggel is megvitatásra került.

Az Ügyvezető Elnökséggel történt konzultációt követően - tekintettel arra, hogy 2010-ben a
munkaszervezeten belül nem volt alapbérnövelés - javasolja, hogy a személyi jövedelemadó
hatások csillapítása miatt ne százalékos, hanem fix összegű béremelés történjen 15.000,-
Ft/fő/hó összegben a munkaszervezeten belül. Ezzel el lehet érni azt, hogy a nettó bér oldalon
a 300.000 forint alatti jövedelműek esetében a nettó bér nem csökken. A béren kívüli
juttatások körét 6.000,- Ft/fő/hó mértékkel javasolja növelni.

A munkaszervezetet érintően elmondta, hogy egy kolléganő nyugdíjba vonulása miatt a
székház hivatalsegédi, sokszorosítási, vendégház működtetési, takarítási, stb. feladatait át kell
gondolni, amely alapján ezen feladatok ellátását saját munkaerővel kívánjuk a jövőben ellátni.

A székházzal, az üdülőkkel, azok további állagmegőrzési feladatairól adott tájékoztatást.

Az Elnökség hosszas vitát követően megbízta a VDSZ elnökét, hogy az itt elhangzottak
figyelembevételével készítse el a VDSZ 2011. évi költségvetését, és a februári elnökségi
ülésre azt terjessze elő.

A napirendhez hozzászóltak:
Radics Gábor, Margittai Péter, Tósoki Géza, Eisenberger Márton, Gotthard Béla,
Pálinkás Béla, Vojtela Tibor, Posztós Endre.

6. Javaslat a VDSZ elnökségének 2011. I. féléves munkatervére

Az írásos anyagot Kiss Béla alelnök szóban kiegészítette azzal, hogy az elmúlt évi jó
gyakorlatnak megfelelően féléves üléstervet javasol elfogadni, amelyben az aktualitásoknak
megfelelő napirenden túl egyes témakörök rendszeresen szerepeljenek. Javasolta tovább az
ügyvezető elnökségi ülésen elhangzottaknak megfelelően, hogy az I. félévben ne kerüljön sor
a szakágak beszámolóira, hanem február 28-ig rövid írásos összefoglalót készítsenek a szakág
tevékenységéről, azt a VDSZ összeszerkesztve a március hónapban esedékes országos titkári
értekezleten kiosztja.

Az Elnökség egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a költségvetés időarányos
teljesítéséről szóló tájékoztatót havi rendszerességgel az Ügyvezető Elnökség tárgyalja, az
Elnökség részére a korábban már elfogadott új szerkezetű negyedéves tájékoztatókat kell
készíteni.



Az Elnökség az első féléves üléstervet egyhangúan elfogadta.

A napirendhez hozzászóltak:
Pálinkás Béla, Tósoki Géza, Horváth László, Vojtela Tibor, Eisenberger Márton.

7. Javaslat a VDSZ 2011. évi sportrendezvényeire

Kiss Béla alelnök az Ügyvezető Elnökség által előzetesen tárgyalt anyagot kiegészítette azzal,
hogy a rendezvények sorában a korábbiakhoz képest nagyobb összegű támogatást javasol
azon rendezvényekre, amelyek minél szélesebb szakszervezeti tagságot mozgatnak meg.
Javasolja, hogy az Egészségnap Budapesten, vagy Budapest közeli helyszínen kerüljön – a
jobb megközelíthetőség miatt – megrendezésre, amelyre vonatkozóan várjuk a jelentkezőket.
Ennek megfelelően az egészségnap, a TEKE-KUPA verseny, a horgászverseny rendezéséhez
– az előző évihez képest – magasabb összegeket javasol. Javasolja tovább, hogy az elmúlt
években kialakult gyakorlatnak megfelelően a VDSZ központ az egészségnapot szervezze a
helyszínt biztosító szakszervezettel közösen, míg a többi rendezvényt illetően az odaítélt
keretösszeg teljes mértékben kerüljön a rendező szakszervezet számára átadásra, és a teljes
szervezési, rendezési és díjazási feladatokat a rendező szervezet lássa el.
A rendező szervezetek a rendezvényükről rövid beszámolót készítsenek, amelyben szerepel a
résztvevői létszám is.

A 2011. évi sportnaptárt az Elnökség egyhangúan elfogadta.

A napirendhez hozzászóltak:
Bauer István, Horváth László, Eördöghné Pataki Irén, Eisenberger Márton, Posztós
Endre, Pálinkás Béla, Marek Mária.

Budapest, 2011. január 24.

Összeállította: Kiss Béla
alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

1.) …………………………….. Daru Sándor

2.) ……………………………… Pálinkás Béla


