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Székely Tamás elnök javaslatára az Elnökség az előzetesen kiküldött napirendi
pontokat elfogadta, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az elnökségi ülés
határozatképes.

1. Javaslat a VDSZ 2010. évi mérlegének elfogadására

Székely Tamás elnök röviden összefoglalta az elmúlt év pénzügyi műveleteit.
Megköszönte az Elnökségnek az elmúlt évi gazdálkodást érintő változásokhoz
történt támogatását.

Fehér Lajosné az MKOE könyvelő az írásban kiadott mérleghez tett szóbeli
kiegészítésében elmondta, hogy a tárgyi eszközök jelentős mértékben
növekedtek; ez a 2010. évi fejlesztéseknek, karbantartásoknak és
beruházásoknak köszönhető. Ezzel a VDSZ vagyoni értéke jelentősen nőtt.
A bevételek és a kiadások költséghelyenként kerültek csoportosításra. Ennek
köszönhetően jól elkülönül az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység
eredménye.
Jelentős összegű lejárt kötelezettség, illetve követelés nincs, egy eset
kivételével, amely követelés behajtás alatt van.

Az alaptevékenység nyereséges volt. Az üdülők közül Balatonszemesen a
legnagyobb a veszteség. A tagdíjbevétel jelentős mértékben nőtt, a bér költség
és az egyéb ráfordítások költségei csökkentek. Ebből következik az
alaptevékenység eredményességének jelentős növekedése.
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Ruszin Zsolt, a FairConto Audit Kft ügyvezetője, a VDSZ könyvvizsgálója az
írásos jelentéshez szóbeli kiegészítésében az alábbiakat mondta el:

Az elmúlt években aggodalom volt a könyvvitel-technikai munkákat illetően,
amely 2010-től pozitív irányba változott. Megállapítása szerint fegyelmezett
ügyviteli munka folyt. A bérelszámolás területén érezhető a legtöbb pozitív
változás, igaz, ez nem könyvvizsgálói témakör, viszont a könyvvizsgálói
jelentéshez már nem kellett írásos megjegyzést tenni.

A vonatkozó kormányrendelet lehetőséget biztosít a könyvvizsgálók részére a
rendelettől való eltérésre a költségmegosztást illetően. Ennek megfelelően a
tagdíjakat nem osztja meg az üdülési üzletág és az alaptevékenységek között.

Összességében megállapította, hogy a VDSZ 2010. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad az
Elnökség elé terjesztett 2010. évi mérleg.

A napirendhez két kérdés fogalmazódott meg, egyrészt a pályázatból befolyó
rendkívüli bevételekre, illetve az oktatás költségeire vonatkozóan. Az Elnökség
a 2010. évi mérleget egyhangúan elfogadta, illetve a VDSZ könyvvizsgálatára
továbbra is a FairConto Audit Kft-t bízza meg, aki a megbízást elfogadja.

A napirendhez hozzászóltak:
Posztós Endre, Horváth László, Tósoki Géza.

2. Beszámoló a Vegyész Kassza Alapítvány 2010. évi tevékenységéről, javaslat
az Alapítvány 2010. évi mérlegének elfogadására

Vojtela Tibor a kuratórium elnöke rövid visszatekintést tett az alapítvány
működését illetően. Ismertette az alapítvány célját, elmondta, hogy 2008-ban
volt az utolsó támogatás-jellegű kifizetés az alapítvány részéről, amelynek a
vagyona ennél fogva a kamatbevételekből folyamatosan gyarapodott. Az
elnökségi ülést megelőzően volt a kuratóriumi ülést, ahol a mérleg elfogadása
volt a fő napirend.
Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy rendkívül kritikus hangvételű volt a
kuratóriumi ülés, amely kizárólag abból adódott, hogy 2010-ben nem ülésezett a
kuratórium, és ez ellentétes az Alapító Okirattal. Ehhez kapcsolódóan elmondta,
hogy az elmúlt évek során munkáját a kuratóriumban a legjobb tudása szerint
végezte, de az elnökségi üléssel egy időben bejelenti a kuratórium elnöki
posztjáról történő lemondását.
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A napirendhez többen kritikusan szóltak hozzá. A hozzászólók részéről nem a
mérleggel összefüggő vélemény, hanem a kuratórium működésével kapcsolatos
hiányosságok merültek fel. A kuratórium összehívásával kapcsolatban felmerült
az elnök felelőssége, de több hozzászóló a kuratóriumi tagok ez irányú

felelősségét is felvetette. A működés hiányosságaiból adódóan az alapítvány
céljában megfogalmazottakkal összefüggésben hátrány nem keletkezett,
tekintettel arra, hogy a 2010-ben előfordult felszámolás, munkahely bezárás,
tevékenység szűkítés miatt nem volt szükség az alapítvány segítségére.
Tekintettel arra, hogy egy esetben a munkáltatóval meg tudtunk állapodni az
elhelyezkedést segítő iroda működésével összefüggő költségek
finanszírozásáról, egy másik esetben pedig a munkavállalók nem kérték az
alapítvány segítségét.

Az ülésen felmerült a fentiekkel összefüggésben az alapítvány céljainak
esetleges bővítése is.

Az ülésen kiosztásra került az elmúlt év júniusában jogerőre emelkedett
alapítványi Alapító Okirat is.

Az Elnökség megköszönte Vojtela Tibor kollégának az alapítvány
kuratóriumában hosszú évek óta végzett munkáját.

A kialakult helyzetre tekintettel a kuratóriumot újra kell alakítani, illetve az
ezzel kapcsolatos jogi procedúrát le kell folytatni.

A korábban elfogadott elveknek megfelelően a VDSZ elnöksége felkéri a
gázipari, a gumiipari, valamint a vegyipari szakágazatot, hogy a kuratóriumba
delegáljanak a legközelebbi elnökségi ülésig 1-1 főt.

A napirendhez hozzászóltak:
Vojtela Tibor, Tósoki Géza, Daru Sándor, Székely Tamás, Margittai
Péter, Pálinkás Béla, Horváth László, Kiss Béla.

3. Tájékoztató a 2011. évi szakágazati és munkahelyi kollektív szerződések
módosításának helyzetéről és a bérmegállapodások tapasztalatairól az
Országos Érdekegyeztető Tanács ajánlásának tükrében

A napirendhez kiadott írásos tájékoztatóhoz Székely Tamás elnök fűzött szóbeli
kiegészítést, illetve kérte azon területek képviselőit, akinél már történt
megállapodás, de még nem küldték el feldolgozásra a VDSZ-be, pótolják azt.
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Az elnökségi tagok részéről felmerült annak igénye, hogy a táblázat úgy
kerüljön megszerkesztésre, hogy a munkahelyeken született megállapodások
teljes terjedelemben abba beírhatók legyenek. Többen felvetették, hogy az
adatok pontosításra szorulnak.

A VDSZ érdekkörébe tartozó munkáltatói szervezetek egy részénél a
bérmegállapodásokban sikerült kompenzálni az egykulcsos adó okozta
hátrányokat, viszont ez nem minden területen jellemző.

A napirendhez hozzászóltak:
Pálinkás Béla, Margittai Péter, Tósoki Géza, Pad Ferenc, Vojtela Tibor,
Horváth László, Gotthard Béla, Posztós Endre.

4. Tájékoztató az Üzemi Tanács és a Munkavédelmi képviselő választások
tapasztalatairól

A kiadott írásos anyaggal összefüggésben Székely Tamás elnök elmondta, hogy
az Üzemi Tanács választásokon a VDSZ támogatottsága 4%-kal, 84%-ra
emelkedett, ami azt mutatja, hogy a munkahelyeken a VDSZ és a VDSZ Üzemi
Tanácstag jelöltjeivel szembeni bizalom az előző időszakhoz képest nőtt.
A választásokon való részvétel azt igazolja, hogy a munkavállalók megszokták
és igénylik az Üzemi Tanács, üzemi megbízott, munkavédelmi képviselő
jelenlétét a munkahelyeken, amelyek a szakszervezet mellett látják el sajátos
feladataikat.
Kéri az elnökségi tagokat, a szakágazatokat, hogy a területeken lezajlott
választások jegyzőkönyveit időben küldjék meg a VDSZ felé. Különös
jelentőségű ez azért, mert az Üzemi Tanács választásokon elért eredményeket
országos szinten összesítik, és ez alapja az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban
történő szakszervezeti képviselők jelenlétének.

A napirendhez hozzászólás nem volt.

5. Különfélék

A napirend keretében szó esett a Széll Kálmán terv bürokráciát csökkentő
fejezetéről, a Munka Törvénykönyve esetleges módosításáról, a
munkavállalókat sújtó újabb kormányintézkedésekről, a szociális kérdőívről.

Az elnökségi tagok szükségesnek tartják a vegyipar ez irányú összefogását, és a
dolgozókat érintő negatív változások, megszorítások elleni koordinált fellépést.
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Megállapítást nyert, hogy a VDSZ Interneten közé tett kérdőíve pozitív
visszhangot váltott ki a munkavállalók körében, amely május 20-án kerül
összesítésre.

A napirendhez hozzászóltak:
Gotthard Béla, Székely Tamás, Szatmári Attila, Posztós Endre, Szabóné
Fréh Zsuzsanna, Hegyi József, Bauer István, Pad Ferenc, Margittai Péter,
Radics Gábor, Tósoki Géza, Pálinkád Béla, Vojtela Tibor, Eper Julianna,
Bors József, Papp Zsuzsánna, Horváth László, Pálvölgyi Richárd, Balláné
Daku Mária, Varga Gyula.

Az Elnökség a napirenddel összefüggésben döntött arról, hogy a
demonstrációkkal összefüggésben a VDSZ központ készítsen országos és helyi
összeállítást, amely a munkavállalókat a részvételre hívja. Ki kell dolgozni a
különböző megmozdulások jogi- és feltételrendszerét (engedély, bejelentés,
operatív bizottság létrehozása), elő kell készíteni a demonstrációs bizottság
létrehozását. Összeállítást kell készíteni az európai tagállamok munkavállalóinak
főbb juttatásairól (szabadság, túlóra, juttatások, bér, munkaszüneti napok,
munkaidő, stb.).

Döntött az Elnökség arról, hogy azon szociális kérdőíveket, amelyeket a
polgárok nem töltenek ki, a VDSZ összegyűjti és papíripari vállalaton keresztül
értékesítve az abból befolyt összeget a gyermekétkeztetés támogatására fordítja.

Posztós Endre az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége elnökségi ülésén
elhangzottakról, valamint az általuk bérelt helyiségek sorsáról érdeklődött.

Ezzel összefüggésben Székely Tamás elnök arról tájékoztatta az autonóm
képviselőket, hogy a tagszervezeti tanács nem volt határozatképes, így a mérleg
sem kerülhetett elfogadásra.
Tájékoztatta továbbá az Elnökséget arról, hogy az ASZSZ megkereste a VDSZ
vezetőit az általuk bérelt helyiségek bérleti díjának csökkentésével, vagy a bérelt
helyiségek számának csökkentésével összefüggésben. A VDSZ vezetői ezzel
kapcsolatban három ajánlatot adtak át az ASZSZ elnöke részére, amely a IV.
emeleti bérelt helyiségek csökkentése, az I. emeletre, vagy a II. emeletre, kisebb
bérelt területre történő átköltözésre vonatkozik.

Az elnökségi tagok részére két további írásos anyag került átadásra, egyrészt a
VDSZ vagyongazdálkodásának ez évi helyzetéről, másrészt az
alkotmánymódosítás dolgozókat és szakszervezeteket érintő hatásairól készült.
Az Elnökség mindkét anyagot tudomásul vette.
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A legközelebbi elnökségi ülésre 2011. június 23-án kerül sor, amelyen a
munkatervben szereplő napirendeken kívül az Ifjúsági Tagozat munkájáról szóló
tájékoztató, valamint a Vegyész Kassza Alapítvánnyal összefüggő kérdések is
szerepelnek.

Budapest, 2011. május 18.

Összeállította:
Kiss Béla
alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

1…………………………… Hegyi József

2. ………………………….. Pad Ferenc


