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EMLÉKEZTETŐ 
a VDSZ elnöksége 2012. május 10-i üléséről 

 
 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint. 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Hegyi József, Radics Gábor 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Javaslat a VDSZ 2011. évi mérlegének elfogadására 
 
Ruszin Zsolt könyvvizsgáló a kiadott írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést tett, 
amelyben a következőket mondta el: 
 

- A VDSZ 2011. december 31-i fordulónapra készített mérlege az eszközök- és a 
forrásoknak megfelelően 513.005 eFt, az eredmény-kimutatásban az 
alaptevékenységek eredménye 57.147 eFt nyereség, vállalkozási eredménye 
25.109 eFt veszteség. 

 
- A 2002. óta az üdültetéssel összefüggésben nem kellett iparűzési adót fizetni, ez 

év január 1-jétől az építményadónak megszűnt az adómentessége. 
 

- Az ez év januárjától érvényes új szabályok alapján a mérleget illetően közzétételi 
kötelezettség terheli a civil szervezeteket. 

 
- Az üdülők értéke nőtt, a VDSZ eszközállománya nőtt. 

 
- 2013-ban közhasznúsági jelentést kell készíteni az egyesületeknek, amelyben 

arról kell nyilatkozniuk, hogy nem közhasznúak. 
 
Az átadott írásos anyagok, valamint a szóbeli kiegészítés alapján a könyvvizsgáló 
megállapította, hogy a VDSZ 2011. évi egyszerűsített beszámolója a fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ennek megfelelően 
javasolja a mérleg elfogadását. 
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A napirendhez hozzászóltak: 
Tósoki Géza, Margittai Péter, Radics Gábor, Horváth László, Erőss Mária, 
Székely Tamás, Eisenberger Márton. 

 
A vitában tisztázásra került, hogy ebben az évben kerül aktiválásra a Nitrokémia Fűzfői 
Vegyész Szakszervezet által letétbe helyezett összeg, ennek tudható a rendkívüli 
eredmény. 
 
A napirenddel összefüggésben felmerült a civil törvény azon rendelkezése, mi szerint a 
mérleget az Országos Bírói Hivatalhoz be kell küldeni, aki ezeket nyilvánosságra hozza. 
Az Elnökség álláspontja szerint sérti a szakszervezetek önrendelkezési jogát, valamint 
rontja a munkaadókkal történő tárgyalási pozíciót a szakszervezetek mérlegének, ezzel 
együtt vagyonának, pénzeszközeinek, sztrájkalapjának nyilvánosságra hozatala. Ezért a 
VDSZ Alkotmánybírósághoz, valamint az Adatvédelmi Biztoshoz fordul. 
 
A mérleget – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az Elnökség két tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 Az Elnökség egyhangúan további egy évre megbízta a FairConto Audit Kft-t a 
VDSZ könyvvizsgálatával. 
 
 
2.) A Signal Biztosító Zrt tájékoztatója 
 
Reményi Zsuzsanna üzleti igazgató tájékoztatót tartott a Biztosító jelenlegi piaci 
pozíciójáról, terveiről, a szakszervezetekkel való kapcsolatrendszeréről, a jövőbeni 
tervekről. Bemutatta a szakszervezetek, szakszervezeti tagok felé javasolt új egyéni és 
csoportos biztosítási formákat, felhívta a figyelmet az új termékek előnyeire. Elmondta, 
hogy újból életre hívták a szakszervezeti tanácsadó testületet, amelyben a VDSZ is 
képviseleti lehetőséget kapott. A tájékoztató anyagokat a Vegyipari Dolgozóban, a 
honlapon is megjelentetjük, valamint kiküldjük a tagszervezetek részére. 
 
A napirendhez hozzászóltak: 
 Horváth László, Székely Tamás, Tósoki Géza, Ledács Kiss Miklós 
 
 
3.) ASZSZ tájékoztató a VDSZ érdekeinek érvényesülése a konföderációban. 
 
Dr. Borsik János az ASZSZ elnöke rövid bevetőjében tájékoztatta az elnökséget a 
jelenlegi gazdasági, politikai helyzetről, a Munka Törvénykönyve, az adórendszer 
változásainak várható hatásairól.  
 
A napirendhez hozzászóltak: 

Posztós Endre, Margittai Péter, Varga Gyula, Pálinkás Béla, Tósoki Géza, Radics 
Gábor, Bauer István, Eisenberger Márton, Horváth László, Varga Mihály, 
Patakvölgyi Árpád  
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A hozzászólók részéről sok kérdés fogalmazódott meg a vezetők közötti kapcsolat-, a 
gazdálkodás-, a vagyonértékesítés-, a taglétszám-, a versenyszféra érdekeinek 
képviselete, megjelenítése-, a munkavállalói érdekek-, nyugdíjas érdekek képviselete-, 
az új Munka Törvénykönyvének hatásaira történő felkészülés és több, a konföderációkat, 
ágazatokat, a munkavállalókat érintő ügyekben. 
 
Dr. Borsik János elmondta, hogy az ASZSZ válság az állami források megszűnése 
miatt következett be. Az AÉSZ Kft által történt vagyonértékesítésből fedezték a 
konföderációk működési költségeit, amely éves szinten 120-124 MFt-ot tesz ki.  Nem 
minden tagszervezet fizet tagdíjat, ezt súlyosbítja, hogy a taglétszám folyamatosan 
csökken. A konföderációvezetők és ágazati vezetők közötti vélemény-különbségeket 
normálisnak tartja, a nyilvánosság elé nem viszik az ellentéteket, vitákat. Véleménye 
szerint meg kell fontolni valamikor, hogy a konföderációknak együtt kell működni. Viszont 
erősen kritizálta az Mt-hez és a Versenyszféra Konzultatív Fórumához (VKF) kapcsolódó 
MSZOSZ aláírást, véleménye szerint ezek a dokumentumok nem segítik a 
szakszervezeti mozgalmat. Hibának tartja a dokumentumok aláírását.  
A Magyar Szolidaritás Mozgalomnak – véleménye szerint – a munkavállalók számára 
nincs jelentősége. 
 
A hozzászólók nem fogadták el teljes mértékben az ASZSZ elnök válaszát. Védelmükbe 
vették az Mt-hez és a VKF-hez kapcsolódó MSZOSZ elnök által történt aláírást. 
Megítélésük szerint ennek nemléte esetén a munkahelyeken július 1-től megszűnne a 
szakszervezetek munkahelyi működése. 
 
Nem fogadják el a vagyonfelélésnek ezt a formáját. Megítélésük szerint elemezni kell az 
ASZSZ működési körülményeit, felül kell vizsgálni a költségvetését. Az Elnökség 
egybehangzóan az erők egyesítése iránti igényt fogalmazta meg, amelyben sürgették a 
mielőbbi konföderáció szintű szorosabb, a munkavállalói érdekeket előtérbe helyező 
együttműködést. 
 
 
4.) Beszámoló a Vegyész Kassza Alapítvány 2011. évi tevékenységéről, az 

alapítvány 2011. évi mérlegének elfogadása. 
 
Radics Gábor kuratóriumi elnök az írásban kiadott anyaghoz  szóbeli kiegészítésként 
elmondta, hogy a Kuratórium megtárgyalta az előző évi működést, a mérleget, és az 
Elnökség részére azt elfogadásra javasolja. A Kuratóriumhoz nem érkezett támogatási 
igény az elmúlt évben, ebből következően pénzmozgás sem keletkezett. A VDSZ 
elnökség korábbi döntésének megfelelően a VDSZ pénzeszközeit csak állampapírba 
lehet befejtetni. Ebből következően az alapítvány 2011. évi pénzbeni vagyonnövekedése 
a kamatbevételekből következett be.  
 
A napirendhez hozzászóltak: 
 Horváth László, Székely Tamás, Posztós Endre. 
 
Az Elnökség az Vegyész Kassza Alapítvány 2011. évi mérlegét egyhangúan 
elfogadta. 
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5.) Tájékoztató a 2012. évi szakágazati és munkahelyi kollektív szerződések 

módosításának helyzetéről és a bérmegállapodások tapasztalatairól. 
 
Székely Tamás elnök diasoron mutatta be a rendelkezésre álló adatok alapján az 
ágazati kollektív szerződések és a munkahelyi kollektív szerződések jelenlegi helyzetét.  
Elmondta, hogy a vegyiparban van érvényes kollektív szerződés, a gáziparban a gázipari 
munkaadói szervezet megszűnt, helyette egy új szervezet alakult, ettől függetlenül 
érvényes a gázipari kollektív szerződést. A gyógyszeriparban május 22-én lesz ágazati 
kollektív szerződés tárgyalás, ahol a munkaadók külön akarnak tárgyalni a bér és ksz 
témákról.  
 
Kiss Béla alelnök a Munka Törvénykönyvét életbe léptető átmeneti törvényekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy a VKF keretében folynak az egyeztetések, a VDSZ és az 
MSZOSZ javaslattételi lehetőségeivel élve külön írásos javaslatot készített. Sikerült 
néhány kérdésben a munkaadókkal és a kormány képviselőivel olyan álláspontra jutni, 
amelyben nem az Mt hatályba lépéséhez kapcsolódó törvények nem 2012-ben, hanem 
2013-ban lépnek hatályba. Az egyeztetések zajlanak, várhatóan május végén terjeszti a 
Parlament elé a Nemzetgazdasági Minisztérium a törvény-tervezetet. 
 
A napirendhez hozzászóltak: 
 Horváth László, Margittai Péter. 
 
6.) Különfélék. 
 

 Radics Gábor elnökségi tag levele 
Székely Tamás elnök a témakörrel kapcsolatban ismertette az előzményeket, és azt 
javasolta, hogy első körben a Radics kolléga felvetéseire az Elnökség hallgassa meg 
az elnök tájékoztatóját, és azt követően bocsátja vitára a témakört.  
 
A javaslatot az Elnökség elfogadta. 
 
a) Bér 

Bemutatta a munkaszervezet 2012. évi bérfejlesztésével összefüggő 
előzményeket, körülményeket. Elmondta, hogy volt helyi tagszervezeti 
egyeztetés, a bérkompenzáció és a bérkifizetés elnökségi határozat alapján 
valósult meg, amelyet az Elnökség két körben tárgyalt. A bérfejlesztést csak 
elfogadott költségvetés után lehet kifizetni, de a döntésnek megfelelően január 1-
jét visszamenőleges hatályú volt. A munkatársak egy részével a személyes 
elbeszélgetés megtörtént. A bérkompenzáción felüli bérfejlesztésnél 0-18% 
közötti differenciálást alkalmazott. A kafetéria (225.000,- Ft/fő/év) többletadóját a 
VDSZ átvállalta.  
A jelenlegi költségvetési helyzetben nincs mód a munkatársak bérével egyesével 
foglalkozni. A 60.000,- Ft/hó bérfejlesztési keretből 7.000,- Ft mozgó bér céljára 
havonta tartalékolásra került.  
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Az Ügyvezető Elnökség javaslatára a pénzügyi ügyintéző bérrendezését a 
bérfejlesztési kereten felül oldja meg.  

 
b) Székház irodáinak bérbeadása 

A Magyar Szolidaritás Mozgalom 2012.december 31-ig lelakja a négy iroda 
festését. A HTFSZ-szel a szerződés Árok Kornél távozása miatt módosításra 
került. A volt nyomda helyiség és a hozzá tartozó szociális helyiség 
magánvállalkozó részére kiadásra került.  
A Magyar Szolidaritás Mozgalom felé a VDSZ költségátvállalást nem tett, viszont 
az Elnökség részéről döntés van az Magyar Szolidaritás Mozgalom működésének 
segítésére. 
Nem keverendő a VDSZ és az MSZM. 
 
2012-től a VI. kerületi önkormányzat mintegy 2 millió forint építményadót vetett ki 
a VDSZ Székház esetében. 
 

c) Kommunikáció, jövő 
A VDSZ megjelenése a médiában visszaesett, leszűkült a médiafelület. A Rubikon 
Intézettel közösen stratégiai terv készül a VDSZ és elnöke média megjelenésének 
javítására. Ez költségben kiváltja a jelenlegi megjelenési költségeket. 
 
A DÉL újság 2011 szeptemberében alakult, cél az, hogy a „Munka-Lap”-hoz 
hasonló szakszervezeti újság legyen. A lap értékesítésére vonatkozóan több elvi 
lehetőség van. A lap felfüggesztése esetén az előfizetési díjakat vissza kell fizetni, 
vagy a termékeket valakivel ki kell fizettetni. 

 
A tájékoztatóhoz hozzászóltak: 

Radics Gábor, Papp Zsuzsánna, Margittai Péter, Eördöghné Pataki Irén, Pálvölgyi 
Richárd, Eisenberger Márton, Varga Mihály, Pálinkás Béla, Horváth László, Hegyi 
József, Varga Gyula, Hajdu Roland, Daru Sándor, Pad Ferenc, Ledács Kis Miklós, 
Kiss Béla. 

 
A hozzászólók többsége a felvetett témák megtárgyalásának szükségszerűségével 
egyetértett, viszont ezt a fajta módszert és stílust nem tartotta elfogadhatónak. 
Felmerült, hogy amennyiben a legutóbbi elnökségi ülésen kellő türelmet és időt fordított 
volna az Elnökség a fenti témák átbeszélésére, illetve kellő információval 
rendelkeznének, abban az esetben Radics Gábor levele sem született volna meg. 
Abban is többen egyetértettek, hogy ha nem ilyen provokatív a felvetés, akkor az 
elnökség ismét elsiklik a probléma felett. 

 
Az Elnökség fontosnak tartotta, hogy a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos bizalom 
változatlanul fennáll. Viszont igényli, hogy a VDSZ működésével összefüggő lényeges 
kérdésekben előzetesen kérje ki az Elnökség véleményét, illetve ennek elmaradása 
esetén utólagosan tájékoztassa az Elnökséget. A munkatársak bérezésével 
összefüggésben az Elnökség szükségesnek tartja, hogy a munkaerőpiaci értékeknek 
megfelelő bérezési szisztéma és mérték kerüljön megvalósításra, amelyre az előző 
elnökségi ülés határozatának megfelelően a vezető tisztségviselők javadalmazásával 
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együtt az első félév gazdálkodásának ismeretében vissza kell térni. Az Elnökség 
megerősítette az Ügyvezető Elnökség javaslatát, mi szerint az esetleges 
bérfelzárkóztatást nem az éves bérfejlesztés sikere terhére kell megvalósítani.  
 
Az Elnökség a tájékoztatót és a hozzá kapcsolódó javaslatokat egyhangúan 
elfogadta. 
 

 Tájékoztatók 
 

- Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a VDSZ szolgáltatásai 
tovább bővülnek, a tagok 20%-os kedvezményt kapnak egyes gyógyfürdő 
szolgáltatásra, amely rövidesen a Honlapon is olvasható lesz. Pálinkás Béla 
érdeklődésére elmondta, hogy a nemzetközi tervben az Elnökség jóváhagyása 
alapján az Európai Ipari Szakszervezetek egyesülési kongresszusán a szakágak 
egy-egy képviselője, valamint az elnök és az alelnök vesz részt, a Világ Ipari 
Szakszervezetek egyesülési kongresszusán pedig az Ügyvezető Elnökség vesz 
részt. A rokonszakmák és a gumiipar képviselője a Brüsszelben tartott európai 
kongresszusról azért maradt le, mert nem küldtek kellő időben visszajelzést a 
résztvevő személyeket illetően. 

 
- Kiss Béla alelnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a 2012. évi 

sportnaptárban szereplő rendezvények helyszínei és rendezői véglegesítésre 
kerültek. Az Egészségnap az elmúlt évihez hasonlóan Budapesten, a CHINOIN 
sporttelepen kerül megrendezésre, míg a TEKE-kupa helyszíne az eredeti tervnek 
megfelelően Kazincbarcikán kerül lebonyolításra.  

 
 
Budapest, 2012. május 22. 
 
 
 
      Összeállította:   Kiss Béla 
            alelnök 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
………………………………………….  Hegyi József 
 
 
………………………………………….. Radics Gábor 
 


