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EMLÉKEZTETŐ 
a VDSZ elnöksége 2013. június 10-11-i üléséről 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti íven szereplők 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:    Varga Gyula 
     Oltyán Ferenc 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Javaslat az MSZOSZ tagszervezetei számára a taglétszám megtartása és növelése 
elősegítésére kiírt pályázati felhíváson való részvételre  

 
Kiss Béla alelnök az írásban kiadott, valamint a diasorokon kivetített anyagot szóban 
egészítette ki. Javasolta, hogy a VDSZ mindhárom komponenst pályázza meg - új munkahelyi 
szervezet alapítása, működtetése; új területi szervezet alapítása, működtetése; működő 
munkahelyi szervezet taglétszám bővítése, szervezettség növelése -, így sikeres pályázat 
esetén 4,4 MFt-hoz lehet toborzásra hozzájutni, amely az önerővel együtt 5,5 MFt-ot tenne ki. 
Az önerő 50%-a személyügyi költségként elszámolható.  
 
A napirendhez hozzászóltak: 

Margittai Péter, Posztós Endre, Székely Tamás, Horváth László, Eördöghné Pataki Irén, 
Eper Julianna, Hegyi József, Kovács László, Szabóné Fréh Zsuzsanna, Patakvölgyi 
Árpád 

 
Az Elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta azzal, hogy a pályázaton a VDSZ részt 
vesz mind a három komponensét illetően. Táblázatot kell készíteni a kitelepülés 
helyszíne és a szakszervezeti rendezvény-naptár alapján. Az Elnökség határozott arról, 
hogy a tagszervezet és tagszervező kampányban szakágazatonként a legeredményesebb 
tagszervezőket családtagjaikkal együtt a VDSZ balatonszemesi üdülőjében 2014. június 
elején egy hosszú hétvégén vendégül látja. 
 

2. Tájékoztató az ASZSZ, az MSZOSZ és a SZEF integrációjának folyamatáról 
 
Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy az integráció mentén létrehozott 
bizottságok folyamatosan dolgoznak, az eredetileg kitűzött anyag összeállítási határidőt sajnos 
nem tudták tartani, de az alapvetés és a vagyonbizottság már ülésezett. Tisztázásra került, 
hogy az integráció a konföderációk közötti integrációról szól, amely nem zárja ki az ágazatok 
esetleges integrálódását. A tárgyaló csoportok (Integrációs Bizottság) felhatalmazással 
rendelkeznek konföderációnként a tárgyalások lefolytatására, az alakuló kongresszusig történő 
anyagkészítésre.  
 
A hozzászólók részéről esetenként vita alakult ki az szakágazatok, a tagszervezetek, a tagok 
tájékoztatásának időbeliségét és módját illetően. Többen nehezményezték, hogy a tagság 
számára nem tudnak mélyre ható tájékoztatást adni, viszont felmerül az is, hogy csak 
konkrétumokról szabad az információkat kiengedni, nehogy félreértés legyen a tagok részéről. 
Elmondták, hogy érezhető a LIGA nyomulása a területeken, viszont ennek a megfékezésére 
alkalmas lehet az előző napirendben tárgyalt tagszervezési kampány. Fontos kérdésnek 
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tartották az Elnökség tagjai az új konföderáció létrehozásának módját, egyesülés, 
egybeolvadás, stb., illetve ezen új szervezet nevének kiválasztását. Az eltérő tagdíjfizetési 
mértékre vonatkozóan az az álláspont alakult ki, hogy nem a különbözőségeket, hanem az 
azonosságokat kell ebben a tekintetben is vizsgálni. Ennek megfelelően a központba 
befizetendő tagdíjmérték a fő kérdés az integráció szempontjából, nem pedig az, amennyit a 
tagok fizetnek.  
 
Az Elnökség a tájékoztatót tudomásul vette, viszont igényelte azt, hogy az ágazati és az 
országos integrációról az Elnökség folyamatos tájékoztatás kapjon. Az Elnökség döntött arról, 
hogy a második félévben az ágazati és az országos integrációs kérdések minden hónapban 
elnökségi napirendként szerepeljenek. 
 
A napirendhez hozzászóltak: 

Margittai Péter, Hegyi József, Posztós Endre, Kiss Béla, Patakvölgyi Árpád, Horváth 
László, Eördöghné Pataki Irén, Kovács László, Bauer István. 

 
3. Javaslat a VDSZ elnökségének 2013. II. féléves munkatervére 

 
Kiss Béla alelnök az írásban kiadott javaslatot szóban kiegészítette azzal, hogy az előző 
napirendi pontként minden hónapban az integrációs ügyek napirendre kerülnek.  
 
A hozzászólásokban az kapott hangsúlyt, hogy a munkáltatói szervezeteknél a gazdasági év 
nem minden esetben a naptári évvel, ezért a bérrel, kollektív szerződéssel, foglalkoztatással 
kapcsolatos kérdésköröket ne csak az év elején, hanem az év végén is tárgyaljuk. 
 
A munkatervezet az Elnökség egyhangúlag elfogadta azzal, hogy a munkaterv készítések 
során a KSH március közepén közé tett adatait a szakágazatok által május közepéig adott 
helyzetértékelését összevetve május és október hónapban kerül a bér- és kollektív 
szerződéselemzés napirendre. 
 
A napirendhez hozzászóltak: 
 Posztós Endre, Székely Tamás. 
 

4. Javaslat a tagozatok közös felhívására 
 
Az írásban kiadott tájékoztatóhoz Eper Julianna, Oltyán Ferenc és Glasz Miklós 
tagozatvezetők fűztek szóbeli kiegészítést. Ennek során elmondták, hogy az előző elnökségi 
ülés óta több egyeztetés történt a felhívást illetően. Az Elnökség az ülésen véglegesített 
felhívást teszi közé, amelyhez várja a szakszervezetek csatlakozását. 
 

5. Javaslat a 6. VDSZ Egészségnap megrendezésére 
 
A diasoron kivetített javaslatot Kiss Béla alelnök kiegészítette azzal, hogy a mai ülésen 
véglegesíteni szükséges az egészségnap kiírását ahhoz, hogy június közepéig ki lehessen 
küldeni. 
 
A hozzászólók az egészségnap bonyolításának technikai kérdéseihez tettek több módosító 
javaslatot, illetve néhány új program megszervezésére is volt javaslat. A kiírásnak megfelelően 
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az egészségnapra 2013. szeptember 7-én, szombaton kerül sor a CHINOIN Sporttelepen. A 
versenyszámokra 1.000 Ft nevezési díj mellett lehet nevezni, amely tartalmazza az ebéd+ital 
költségét. Akik nem neveznek a versenyre, azok számára külön lehet a Titkárságon keresztül 
lehet rendelni ugyan így 1.000 Ft/fő egységárral. 
A nevezési díjat a tagszervezetek póttagdíjként fizessék be, a főzésre, valamint az atlétikára 
nincs nevezési díj. 
 
Az Elnökség döntött arról, hogy a felhívást, a jelentkezési lapot, az étkezési többlet igénykérő 
lapot a VDSZ azonnal küldje szét a szakszervezetek között azzal, hogy jelentkezni augusztus 
19-ig lehet.  
 
Az Elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta. 
 
A napirendhez hozzászóltak: 

Pánczélné Fehér Gabriella, Székely Tamás, Glasz Miklós, Ledács Kiss Miklós, Horváth 
László. 

 
6. Egyebek 

 
A napirend keretében Glasz Miklós az Ifjúsági Tagozat vezetője tájékoztatást tartott arról, hogy 
a tagozat tisztújító gyűlést tartott, amelyen a tagozat vezető helyetteseknek Simon Juditot, 
Takács Brigittát és Varga Tímeát, tagozatvezetőnek pedig Glasz Miklóst választották meg. 
 
Székely Tamás elnök javasolta, hogy a dunai árvíz sok települést, ezzel sok tagtársunkat is 
sújtott. Kezdeményezte, hogy a VDSZ tagszervezetei fogjanak össze, és gyűjtést rendezve a 
szükséges felszereléseket juttassuk el a rászorultak számára. 
 
Budapest, 2013. augusztus 5. 
      Összeállította: 
         Kiss Béla 
         alelnök 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
……………………………….  Varga Gyula 
 
……………………………….  Oltyán Ferenc 
 


