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Székely Tamás elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 

napirendeket tárgyalja az Elnökség azzal a módosítással, hogy a 4., 5., 6. és 7. 

napirendi pontok egyben kerüljenek tárgyalásra, tekintettel arra, hogy 

valamennyi a 2012. évi gazdálkodás fő irányaival és költségvetésének 

előkészítésével függ össze. 

 

Az Elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1.) Tájékoztató az ASZSZ és a VDSZ viszonyáról, a tagszervezetek érdekeinek 

érvényesülése a konföderációban 

Meghívott: Dr. Borsik János az ASZSZ elnöke 

 

Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy Borsik kolléga más 

irányú elfoglaltságaira hivatkozva nem vesz részt a VDSZ elnökségi ülésen. 

 

Az Ügyvezető Elnökséggel együtt azt javasolja, hogy az elnökségi ülés után az 

Elnökség autonóm tagszervezetei tartsanak rendkívüli ülést ezzel kapcsolatban. 

 

Az Elnökség több tagja hozzászólt ehhez a kérdéskörhöz, és nehezményezték, 

hogy az ASZSZ elnöke a szövetséget alkotó legnagyobb ágazatot nem tiszteli 

meg jelenlétével. Az elnök javaslatát, mi szerint az ülést követően tartsanak 

rendkívüli autonóm ülést, az Elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

Hozzászóltak: 

Tósoki Géza, Eördöghné Pataki Irén, Varga Gyula, Posztós Endre, 

Margittai Péter, Eisenberger Márton. 
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A következő napirendi pont tárgyalása előtt Székely Tamás elnök bemutatta a 

jelenlévőknek a gázipar új elnökségi tagjait: Ledács Kiss Miklóst, a Főgáz 

titkárát és Patakvölgyi Árpádot a TIGÁZ gödöllői és diósdi szakszervezet 

titkárát, valamint a gumiipar új elnökségi tagját: Hajdú Rolandot, a Makói 

Gumiipari Szakszervezet titkárát. 

 

 

2.) Javaslat a VDSZ elnökségének 2012. évi I. féléves munkatervére 

 

A kiadott írásos javaslathoz Székely Tamás elnök és Kiss Béla alelnök fűzött 

szóbeli kiegészítést. 

 

A hozzászólásokban támogatták a kiadott javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy 

fontos lenne olyan egy-két napos ügyvezető elnökségi és elnökségi ülést tartani, 

ahol a szakszervezet és a politika szerepét, a Munka Törvénykönyvét és a VDSZ 

belügyeinek részletes megbeszélését tűznénk napirendre. 

 

Székely Tamás elnök javasolta, hogy a február 27-28-át előzetesen tervezzük be 

a balatonszemesi tréningre.  

 

Az előterjesztést és a javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

Hozzászóltak: 

Margittai Péter, Pálinkás Béla, Horváth László, Posztós Endre, 

Eisenberger Márton, Eördöghné Pataki Irén. 

 

 

3.) Tájékoztató a VDSZ 2011. évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről 

 

A napirendhez írásos anyag került kiosztásra, melyet Székely Tamás elnök 

szóban egészített ki. Elmondta, hogy a tervhez képest a tagdíjbevétel pozitívan 

alakult, a tagszervezetek tagdíjfizetési fegyelme az elmúlt évben is általában 

megfelelő volt.  

 

Az üdülési várakozások részben igazolódtak, a veszteséget csökkentette az EU 

pályázatokból tartott konferenciák bevétele. Jelentős megtakarítást tudtunk 

elérni az egyszerűsített munkaszerződésből adódóan az üdülők idénymunkájával 

összefüggésben. 

 

A székház terem, és helyiségbérlet területén komoly piaci verseny alakult ki, de 

javult ezen terület kihasználtsága. Várhatóan gondot fog jelenteni a számlázási 

problémákból 2012-re is áthúzódó többlet energiaköltség, amely kiegészül a 

várható közüzemi és energia áremelkedésekkel. Az épületek karbantartása, 

felújítása – a nyílászáró csere kivételével – a terv szerint alakul, amellyel 
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összefüggésben kiemelendő, hogy mindezeket a folyó költségvetésből 

tudtuk finanszírozni, és nem kellett a VDSZ tartalékához nyúlni.  Ennek is 

köszönhető, hogy a bevételek és kiadások között jelentős pozitív szaldó 

keletkezett.  

 

Hozzászólók nagyon pozitívan értékelték a VDSZ elmúlt évi gazdálkodását. 

Külön kiemelték a bérköltségeknél jelentkező jelentős megtakarítást. Ezzel 

összefüggésben többen javasolták a többletteljesítmény jobb elismerését. 

Javasolták, hogy az üdülők egyes szakipari tevékenységeinél támaszkodjunk a 

balatonszemesi üdülőnél bevált közösségi munkára.  

 

A napirend kapcsán felmerült, hogy kevés idő áll rendelkezésre az anyag 

átnézésére, javasolja, hogy korábban kerüljön megküldésre a pénzügyi anyag. 

 

Az Elnökség megerősítette korábbi döntését arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi 

anyagok papíralapon kerüljenek a helyszínen kiosztásra, amely esetében a 

VDSZ Országos Iroda biztosítja, hogy az elnökségi ülést megelőző napon azt 

rendelkezésre bocsátja.  

 

Az Elnökség egyhangúan döntött arról is, azok az anyagok, amelyek 

elektronikus úton az elnökségi ülésre kiküldésre kerülnek papíralapon ne 

kerüljön kiosztásra. 

 

A VDSZ 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a 

közösségi munkára vonatkozó javaslattal együtt az Elnökség egy 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Hozzászóltak: 

Tósoki Géza, Margittai Péter, Radics Gábor, Horváth László, Varga 

Gyula, Eisenberger Márton,  

 

 

4, 5, 6, 7.) napirend 

Javaslat a VDSZ gazdálkodásának fő irányaira a 2012. évi 

költségvetésének elveire,  

javaslat a VDSZ üdülőinek működésével összefüggő döntések 

meghozatalára, a 2012. évi térítési díjaira,  

javaslat a VDSZ 2012. évi nemzetközi munkatervére és képzési 

programjára, valamint sportrendezvényeire és azok pénzügyi kereteire. 

 

Székely Tamás elnök kivetítőn bemutatta a 2012. évi várható politikai, 

gazdasági környezetet. Elmondta, hogy a különböző fő költségvetési tételekkel 

összefüggő elvekben szülessen az Elnökség részéről döntés, amelynek alapján 

elkészítjük a februári testületi ülésre a 2012. évi költségvetést.  
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Felvezetőjében elmondta főbb költségvetési tételenként, hogy milyen hatások 

várhatók. Még nem tisztázott, hogy az új egyesülési törvény, valamint a helyi 

adókról szóló törvény előírásai szerint a szakszervezetnek kell-e építményadót 

fizetni.  

 

Személyügyi költségek: 

 

Az Elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy a költségvetést úgy kell 

előkészíteni, hogy abban érvényesüljenek a bérkompenzációs jogszabályokkal 

összefüggő feladatok, amelyeket egyénenként kell vizsgálni. A többlet 

béremeléshez szükséges fedezetet a költségvetésben tervezni kell. A béren kívüli 

juttatások tekintetében, tekintettel arra, hogy az Internet és az üdülési csekk, 

valamint az étkezési utalvány megszűnik, a SZÉP-kártya juttatást kell 

előkészíteni.  

A személyügyi kérdéseket illetően az üdülők esetében a szezonban az 

egyszerűsített foglalkoztatást kell továbbra is alkalmazni. Az apparátust érintő 

személyi kérdéseket elő kell készíteni.  

 

Üdültetés: 

 

A napirenddel kapcsolatban írásos javaslat kerül kiadásra, amellyel 

összefüggésben Székely Tamás elmondta, hogy a beszállítók a 2%-os áfa 

növekedésnek, ezen túlmenően az általános drágulásnak köszönhetően 

nagymértékű díjemelést helyeztek kilátásba, amelyet sikerült visszaszorítani. 

Valamennyi körülményt figyelembe véve a kiadott javaslat szerinti 10%-os 

díjnövekedésre teszünk javaslatot. A VDSZ felkészült a SZÉP-kártya 

elfogadására. 

 

A hozzászólásokban ismét előtérbe került az üdülőkben végzendő közösségi 

munka. A honlapon való jobb megjelenés az üdültetés és az üdülők 

reklámozását illetően, valamint a hozzászólók szükségesnek tartják, hogy az 

üdülőkben ingyenes Internet elérés kerüljön kiépítésre a vendégek számára. Az 

országban kialakult gazdasági helyzet miatt többen aggodalmukat fejezték ki az 

üdülők töltöttségét illetően.  

 

A 2012. évi üdülési árakra vonatkozó javaslatot az Elnökség két tartózkodás 

mellett elfogadta. Az üdülési kiírásban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 

Balatonföldvár abban az esetben kerül megnyitásra, amennyiben a töltöttség a 

75%-ot eléri. 
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Képzés: 

 

Írásos javaslat került kiadásra, amelyhez Székely Tamás elnök fűzött szóbeli 

kiegészítést. A javaslatot az Elnökség egyhangúan elfogadta azzal, hogy 

ugyanazon témával foglalkozó képzésen egy fő egy alkalommal vegyen részt, 

továbbá a képzési program az első félévre vonatkozik.  

 

Sportrendezvények: 

 

Írásos javaslat készült, amelyet Kiss Béla alelnök egészített ki azzal, hogy az 

elmúlt két évben kialakult gyakorlatot megváltoztatva azokat a sport szabadidős 

rendezvényeket javasolja támogatni, amelyek nagyobb csoportok érdeklődésére 

tartanak számot. Ezen túlmenően azt a rendező elvet javasolja, miszerint a 

Vegyipari Egészségnap központi szervezésű legyen, a többi sportágakat illetően 

valamennyi kérdéskört – beleértve a szabályok kialakítását is – a rendező 

szervezet végezze saját hatáskörben. 

 

Az Elnökség az erre a területre szánt pénzügyi keretet egy tartózkodás és egy 

nem-szavazat mellett elfogadta azzal, hogy az egyes sportágak időpontjaira, 

helyszínére, rendező szervezetére vonatkozó javaslatot a költségkereten belül 

megbontással a februári elnökségi ülésre kell előterjeszteni. A február utolsó 

hétvégén esedékes Galambos Márton emléktúrát ki kell írni. 

 

 

Nemzetközi terv: 

 

Az írásos előterjesztést az elnökségi tagok kérésére Székely Tamás elnök 

kiegészítette az egyes rendezvényekhez kapcsolódó létszám vonzattal is. 

Felhívta a figyelmet, hogy ebben az évben az európai ipari szakszervezetek 

egyesülnek és ugyanez megy végbe a Világszövetség szintjén is. 

 

Az Elnökség a javaslatot a kiegészítéssel együtt egyhangúan elfogadta azzal, 

hogy mindkét kongresszuson a szakágak egy-egy képviselője vegyen részt. A 

francia szakszervezeti kongresszusra azon területek képviselői kapjanak 

kiutazási lehetőséget, ahol francia tulajdonosi érdekeltség van, a kiutazókat az 

útiköltség terheli. A 2012. februárjában Torinóban sorra kerülő képzésen az 

ÁPB-ktől egy-egy fő részvételére van lehetőség, amelyre 2012. január 27-én 

9.00 óráig lehet jelentkezni. Az írásos anyag első pontját be kell költségelni. 

 

Hozzászóltak: 

Ledács Kiss Miklós, Horváth László, Margittai Péter, Tósoki Géza, Hajdú 

Roland, Pálinkás Béla, Posztós Endre, dr. Jekő József, Eisenberger 

Márton, Eper Julianna, Eördöghné Pataki Irén, Bors József, Radics Gábor, 

Pálvölgyi Richárd.  
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8.) Különfélék 

 

a) Székely Tamás elnök javasolta, hogy a 2012. július 1-jétől hatályos új Munka 

törvénykönyv előírásaival összefüggésben kerüljön körlevél kiadásra 

valamennyi munkahelyi szervezet felé, amelyben az új szabályoknak 

megfelelő munkajogi védett létszámon túlmenően a VDSZ, mint felsőbb 

szerv további egy főt jelöljön meg, mint védett tisztségviselőt. Ezzel 

kapcsolatban várjuk a tagszervezetek visszajelzését a névre vonatkozóan. 

 

b) Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a Magyar 

Szolidaritás Mozgalom kérte bírósági nyilvántartásba vételét, amelyet az 

illetékes bíróság nem teljesített. Javasolja, hogy a Magyar Szolidaritási 

Mozgalom Szakszervezet VDSZ-hez tartozó származtatott jogi kérelmét 

fogadja el, és a Rokon Szakmák Szakágazathoz sorolja be. A MSZM 

Szakszervezet nyilvántartásba vételt követően – amelyet a bíróság nem 

tagadhat meg – átalakul és egyesületként működik tovább. Ezzel megszűnik 

a VDSZ származtatott jogi státusza. 

 

A javaslatot egy nem-szavazattal, két tartózkodás mellett az Elnökség 

elfogadta. 

 

c) Székely Tamás elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 2012. március 

12-én, szombatra a Magyar Szolidaritás Mozgalom Szakszervezet 

demonstrációt szervez, amellyel összefüggésben felveti, hogy a VDSZ, mint 

szakszervezet ezen a megmozduláson részt akar-e venni. Helyszíne: Kossuth 

tér. 

 

Az Elnökség a részvételi szándékot egyhangúan megerősítette azzal, hogy a 

demonstráción a fő jelszavak: a munkavállalói jogok megőrzése, a bér, a 

kollektív szerződés, a korkedvezmény, a tandíj, a vizitdíj, a nyugdíj köré 

csoportosuljanak. 

 

Támogatta továbbá az Elnökség azt a felvetést, hogy a fenti jelszavak 

transzparensen történő megjelenítésére kérjük fel a szakszervezeti tagságot 

is. 

 

d) Kiss Béla alelnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy az MSZOSZ a fő 

szervezője az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a budapesti központi 

Május 1-jei rendezvénynek. Ebben az évben ismét politikai jelleget kíván az 

MSZOSZ adni a nemzetközi munkásmozgalom ünnepének, és javasolja, 

hogy a VDSZ a Május 1-jei felvonuláson és nagygyűlésen a lehetőségei 

szerint vegyen részt 
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Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a demonstráción részt vesz. 

A különfélékhez hozzászóltak: 

Ledács Kiss Miklós, Horváth László, Posztós Endre, Tósoki Géza, 

Eisenberger Márton. 

 

Az elnökségi ülést követően a VDSZ-hez tartozó ASZSZ tagszervezetek vezetői 

rendkívüli ülést tartottak, ahol kialakították az első napirenddel összefüggésben 

teendő lépéseket. 

 

 

Budapest, 2012. január 27. 

 

 

     Összeállította: Kiss Béla 

        alelnök 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

1. …………………………… Eördöghné Pataki Irén 

 

2. ……………………………. Papp Zsuzsánna 

 

 


