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EMLÉKEZTETŐ 

a VDSZ elnökség 2012. március 12-13-i, a VDSZ Oktatási központjában 
megtartott üléséről 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Ledács Kiss Miklós és Patakvölgyi Árpád 
 
Székely Tamás elnök: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendek kerüljenek 
megtárgyalásra, azzal a különbséggel, hogy 12-én 14.30-tól MAVESZ – Vegyipari Szakág 
bértárgyalásra kerül sor, amelynek időtartamára szünetet rendel el. A javaslatot az Elnökség 
egyhangúan elfogadta. 
 

1. Szakszervezetek helyzetével összefüggésben Dr. Czeglédi Zoltán a Republikon vezető 
elemzője tartott vitaindítót. Mi történt 2010-ben? 2/3-os kormányzás, a FIDESZ 
mindent meg tud tenni. Kapkodás, improvizálás, ez igaz a szakszervezeteket érintő 
változásoknál is. Gaskó testesítette meg a szakszervezeteket. Éger István jelenítette 
meg az orvosi kamarát. Ejtették a szakszervezeteket, Gaskót kifizették. Az országban 
a legújabb felmérés szerint a lakosság 86%-a elégedetlen. 55% senkire sem szavazna. 
Nem a választási ígéretek mentén intézkednek. Új szakszervezeti mozgalom kell, egy 
új habitus, új hozzáállás. Naponta van egy újabb jelentkező, aki meg akarja mutatni. A 
szakszervezeteknek meg kell találni maguknak a megfelelő közpolitikai szerepet. 
Ehhez össze kell állni. Ha a szakszervezetek számára a változás elérése a cél, akkor 
ehhez össze kell fogni és katalizálni a pártokat. Meg kell tanulni a technikákat, valaha 
tudta ahhoz a társadalmi rendszerhez kapcsolódóan. Értessük meg az emberekkel a 
célokat, a lehetőségeket. Technikák, amelyeket még a leggyávább emberek is 
megcsinálnak.  

 
Hozzászóltak: Hegyi József, Horváth László, Tósoki Géza, Eisenberger Márton, Varga 
Mihály, Ledács Kiss Miklós, Pálinkás Béla, Oltyán Ferenc, Pálvölgyi Richárd. 

 
2. Székely Tamás elnök tájékoztatta a jelenlévőkét a Versenyszféra Konzultatív 

Fórummal összefüggő VDSZ lépésekről, a konföderációk reagálásáról. Egyeztetés volt 
az ASZSZ, MSZOSZ elnöksége és ügyvivői között. 2 forduló volt, folytatásban 
állapodtunk meg. Az ASZSZ tagszervezeti tanácsülés, érdekes folyamat, MSZOSZ-el 
közös munkában állapodtak meg, itt más jött vissza. A VDSZ igényli a képviseletet. A 
2. fordulón már más felé megy a szekér, nem a VDSZ érdekeinek megfelelő, a János 
személye az akadály. A VKF alapító okiratából a bővítési lehetőség kikerült. 
Komolyabb együttműködési szándék a János részéről nincs, a társelnökök mást 
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mondtak. A VDSZ-en kívül a VDSZ ágazatai is tagjai az ASZSZ-nak, azon túl 2 ágazatnak 
van képviselete, a többi munkahelyi szervezet. A MAVESZ is bajban van az ASZSZ 
ágazatát illetően is. Világ és európai ipari szakszervezeti egyesülések integrálódás, 
összefogás, szövetkezés zajlik.  
 
Hozzászóltak: Eisenberger Márton, Horváth László, Eördöghné Pataki Irén, Ledács 
Kiss Miklós, Pálinkás Béla, Hegyi József, Varga gyula 
A hozzászólók azt erősítették, hogy az ASZSZ ügyeket mielőbb tisztázni kell, a 
vagyonértékesítési ügyek rendezni kell, fel kell készülni az idén esedékes 
kongresszusra. Közösen találjunk megoldást, maradjon-e a két konföderációhoz való 
tartozás. Jelenleg nincs semmi olyan szakmai anyag, amit az ASZSZ készít. Mindkét 
konföderáció VDSZ tagszervezetei igénylik, hogy a két konföderációból legyen egy 
életképes új szakszervezet, amely a versenyszféra igénye és érdeke. Az ASZSZ elnöke 
nem képviseli a versenyszféra érdekeit. A május elsejei tüntetésen a VDSZ 
tagszervezetei lehetőségeikhez mérten vegyenek részt, a szervezést a központ 
megkezdi. 
 

3. Székely Tamás elnök tájékoztatást adott az LMP népszavazási kezdeményezéséről, 
amellyel az elnökség egyetért, támogatja, viszont megítélésünk szerint szerencsésebb 
lett volna, ha előtte a szakszervezetekkel egyeztetnek. A VDSZ a honlapon és 
hírlevélen keresztül mozgósít és kéri tisztségviselőit, tagjait, hogy írják alá az 
aláírásgyűjtő íveket, amelyek a VDSZ honlapjáról letölthetőek.  
Az elnökség 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 
Hozzászóltak: Eisenberger Márton, Hegyi József, Varga Gyula, Pad Ferenc, Posztós 
Endre, Varga Mihály, Tósoki Géza, Horváth László, Bors József, Dr. Tihanyi Endre, Kiss 
Béla, Pálvölgyi Rihárd, Székely Tamás, 
 

4. Kiss Béla alelnök tájékoztatást adott a Május 1-jei tüntetés, felvonulás 
előkészületeiről. Az MSZOSZ a gyülekezési törvénynek megfelelően a lefoglalta a 
Bajza utcától a Dózsa György útig, a Városligeti Fasort, valamint az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően a Városliget Paál László út - Vajdahunyad sétány - 
Lienzen-Mayer sétány által körülzárt területet. Javasolta, hogy a VDSZ tagszervezeti 
lehetőségüknek megfelelően vegyenek részt a rendezvényen. A jelentkezések alapján 
a VDSZ megkezdi a szervezést. 
 
Hozzászóltak: Székely Tamás, Eisenberger Márton, Varga Mihály, Ledács Kiss Miklós 
 

5. Székely Tamás elnök a januári ülésen elfogadott gazdálkodási fő irányok alapján 
javaslatot tett a VDSZ 2012. évi költségvetésére, amelyhez írásos javaslat és a PEB 
állásfoglalása is rendelkezésre állt. Megítélése szerint a legutóbbi időszak 
legnehezebb költségvetése. Működési bizonytalanság, bérkompenzáció, a hatalom 
intézkedései jelentősen befolyásolják a tervezést. A munkatársi struktúra 
megváltozik, átcsoportosítások. 
Bevételek: Üdülők: nehéz a tervezés, az üdülési csekk megszűnik, a SZÉP Kártya 
nehezen indul, fogadására készen állunk. Balatonföldvár üzemeltetésére vonatkozóan 
tárgyalások vannak. Nemzetközi pályázatok tavalyi elszámolása áthúzódott. Két 
nemzetközi pályázat várható az idén, norvég alap, amely csökkentheti az oktatási 
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költségeket, segíthet az eszközbeszerzésben, valamint a svájci pályázat is, de ezek 
egyelőre beadás előtt vannak.  
Kiadások: Munka díjazása: sok számítást végeztünk, a bérkompenzációnak 
köszönhetően 7,5MFt többletköltség jelenik meg, a közüzemi díjaknál a tartozás kifut, 
a tető költsége kifutott.  
Beruházások: Mintegy 10MFt költségigény jelenik meg a kiosztott előzetes 
ajánlatkérések alapján. Továbbra is fennáll az Autonóm tagdíj visszatartás. A 
nemzetközi kongresszusokon részvétel, szakáganként 1-1 fő. Fordítási és 
tolmácsköltség megosztásra kerül a résztvevő magyar szakszervezetek között. Az 
üdülési jogok tagdíja bekerült a ktg-ek közé, de a bevételi oldalon realizálódik. 
Hatósági díjak: a PEB sem látta, építményadó, önkormányzati rendelet alapján. Ez 
tendencia lehet, akkor ez nagy gondot okoz. Az elmúlt évihez hasonlóan javasolja a 
havi ktg-vetés áttekintést, félévkor értékelés. Új helyzetet teremthet a tagdíjlevonás 
változása.  
A költségvetés jelenlegi állapotában közel 50MFt-os deficittel számol. 
 
Hozzászóltak: Posztós Endre, Eördöghné Pataki Irén, Horváth László, Tósoki Géza, 
Eisenberger Márton, Kiss Béla, Hegyi József 
 
A hozzászólók a PEB javaslatához hasonlóan alutervezettnek ítélik a tagdíjbevételt. A 
kiadási oldalon felvetik a DÉL újság finanszírozásának tisztázását, a bérkompenzáció, a 
személyügyi költségek részletezését, az őrzés költségnövekedését, valamint az ASZSZ 
gazdálkodásával összefüggő kérdéseket. A költségvetés számszaki részét illetően vita 
alakult ki, hiányolták, hogy az előző évi teljesítés nincs a javaslathoz hozzárendelve. 
Van-e az ASZSZ-tól valamilyen bevétel? 
 
Székely Tamás elmondta, hogy a DÉL újság egyelőre rentábilis, nincs összefüggésben 
a VD-vel, az utcai árusítás nő, a darabszám bővíthető.  Béren kívüli juttatások: bérlet, 
internet, nyugdíj és egészségpénztár volt, amelyeket javasol feltölteni a SZÉP 
kártyára, az EHO-t a VDSZ átvállalja. Az őrző-védőnél nem volt emelés. Az ASZSZ 
költségvetésében csak a tagdíjbevétel szerepel, az ASZ kft-nél szerepel a 
vagyonhasznosítás. 
 
Az elnökség 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2011. évi tényszámok 
ismeretében az ügyvezető elnökség tekintse át a munkaszervezetet, struktúrát, a 
hozzátartozó arányokat.  
A bérkompenzációt március hónapban január 1-re visszamenőleg végre kell hajtani. 
Március hónapban az elnök az ügyvezető elnökséggel egyeztetve tegyen javaslatot az 
egyéni béremelésre, az ügyvezető elnökség dönt.  

6. Egyebek: 

 Sportnaptár: Kiss Béla alelnök elmondta, hogy a Sportnaptárban nem tisztázott 
még az egészségnap helyszíne. A téma az ügyvezető elnökség hatáskörébe került. 

 
Hozzászóltak: Székely Tamás, Eördöghné Pataki Irén, Eisenberger Márton. 
 

 Oktatás, képzés: Székely Tamás elnök szerint az a tapasztalat, hogy komoly 
érdektelenség van, nem tudni, mi az oka? Össze kellene vonni egyes képzéseket, 
rövid határidő belül körlevél kerül kiadásra. 
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 Védettség: Székely Tamás elmondta, hogy kevés levél jött a felsőbb 
szakszervezeti szerv által megjelölhető védettséget illetően. Az elnökség úgy 
döntött, hogy a munkahelyi kollektív szerződések szakszervezeti működésével 
összefüggő tárgyalásakor fogja ezt a témakört ismét napirendre tűzni, a felsőbb 
szakszervezeti általi védettséggel rendelkezők körét megjelölni. 

Hozzászóltak: Varga Gyula, Posztós Endre, Pálvölgyi Richárd, Eördöghné Pataki Irén. 
 

 Civil törvény: Öriné Dr. Gracza Zsuzsa az írásban kiadott ismertetőt egészíti ki, ezen 
túlmenően a polgári törvénykönyv nem hivatalos várható módosításáról tartott 
összefoglalót. Ptk. szabályai az egyesületekre vonatkozóan várhatóan nem sokat 
változnak. Nyilvántartásba kell venni, de a jogerős végzéssel indul. Addig a tagokat 
lehet szervezni. Még lehetséges a távszavazás, jövőre, csak ha alapszabály rögzítheti. 
Különös tag. Szakszervezet megszűnése esetén a beolvadást célszerű alkalmazni, 
hogy ne kelljen a végelszámolási procedúrát lefolytatni. Részletesebb gazdálkodási 
szabályok, ha gazdálkodásban az alaptevékenység aránya 40%-ra csökken, 
adóhatósági eljárás alá vonják. Akinek van honlapja, ott is közzé kell tenni, a VDSZ 
felteszi a sajátjára. Közhasznú tevékenységet 2014. május 30-ig folytathat civil 
szervezet.  
A szakszervezeteket érintik az egyesületi szabályok, valamint a gazdasági 
társaságokról való szabályokat is figyelni kell. 2013 nyarán lépne életbe, jelenleg a 
kormány honlapon van fenn, „társadalmi egyeztetésen”.  Felügyelő Bizottság, 
könyvvizsgáló kell. A törvényességi felügyeletet már nem az ügyészség, hanem a 
bíróság fogja ellátni. Az alapszabályban kell rögzíteni a közgyűlés előkészítésének, 
bonyolításának valamennyi lépését. Alapszabály módosításhoz 3/4-es többség kell.  
Amennyiben az új jogszabály életbe lép – várhatóan 2013 nyarán, kellő időben 
feladattervet kell elő készíteni a szükséges módosításokra. Ezzel összefüggésben 
feladatok:  

 Alapszabály módosításának előkészítése, 

 Menetrend készítése, határidők, szükséges intézkedések, hatáskörök 
megosztása 

 Kongresszusi küldöttek tisztázása minden szinten, alapszabály módosítás, 
könyvvizsgáló, gazdasági feltételek, jogi kérdések tisztázása. 

 Alapszervezetek alapszabályainak áttekintése, jogi segédanyag készítése. 
 

 Munka Törvénykönyve általános rész: Öriné Dr. Gracza Zsuzsa ismertette az 
Mt. kapcsán letisztázott kérdéseket, illetve elmondta, hogy több száz jogszabály 
módosítás várható, de még nincsenek meg. 

 A megkötött KSZ-eket nem érinti. 

 Az évközi hatálybalépés miatt csak korlátozottan lehet alkalmazni. 

 Jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. 

 Elektronikus kézbesítés ingoványai. Papíralapú kézbesítés rögzítése a KSZ-ben. 
 

A témakörrel összefüggésben Kiss Béla alelnök elmondta, hogy 3 kiadvány lesz, sajnos 
az MSZOSZ-VDSZ közös MT kiadvány, húzódik, a KSZ minta hó végére elkészül, a 
bizalmi Zsebkönyv kiadásra kerül. 
 
Szolidaritás, Dél újság, Vegyipari Dolgozó: összefüggésben felmerült kérdések, 
vélemények: 

 Vegyipari Dolgozó példányszám igényfelmérést kell készíteni, 
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 A tagszervezetek, cégek bemutatása folyamatosan napirendre kell tűzni, 

 A Szolidaritás mozgalom a VDSZ részéről támogatható, bizonyos politikai korlátok 
között. Nincsenek egyértelmű nyilatkozatai.  

 Már két állásfoglalásunk is van, segíteni kell, de vissza kell vonulni óvatosan, mert 
kezd párt színezetű lenni.  

 A DÉL erősen politikai.  

 A tagok eredményt szeretnének. 
Székely Tamás elmondta, hogy a Szolidaritásnak helyet adunk, sok szolgáltatással segítjük 
őket. A március 10-ével a levél azért ment ki, mert várható volt a politikai csatározás. 
Kéri, hogy jelezzenek, ha a megnyilvánulásai a VDSZ ellen vannak.  
Pad Ferenc: Egy művészcsoport támogatását kéri. A MAL nehéz az ügy, napi likviditási 
gondok vannak. Nagyon egymásra épült a környezet, súlyos következmények lehetnek. 
 

Az Emlékeztetőt összeállította: 
 
 

Kiss Béla alelnök 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
1. …………………………………………………… 

Ledács Kiss Miklós 
 
 
2. ……………………………………………………  

Patakvölgyi Árpád 
 


