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1.) A VDSZ 2014-ben aktuális küldöttértekezlete előkészületeinek 

megbeszélése 

 

Az írásban kiadott előkészítő anyagokhoz Székely Tamás elnök fűzött szóbeli 

kiegészítést, melynek során javasolta, hogy a küldöttértekezletet a VDSZ-nél a 

szokásos módon két naposra tervezzük, a szakágazatok delegáljanak küldötteket 

a bizottságokba, valamint a mellékelt feladatterv szerint készüljünk a 

küldöttértekezletre, melynek időpontja 2014. december közepe legyen. 

 

Az elnökségi tagok körében vitát váltott ki a küldöttértekezlet időtartama és 

időpontja. 

 

Az Elnökség egy része javasolta, hogy az MSZSZ kongresszusát követően 

kerüljön sor a VDSZ küldöttértekezletére legkésőbb 2015 márciusában. 

 

A hozzászólók másik része a kialakult rendnek megfelelő időpontot tartotta 

jónak, mely szerint ez év novemberében kerüljön arra sor.  

 

Az elnökségi tagok egy része ellenezte a kétnapos küldöttértekezlet időtartamát 

is.  

 

Az Elnökség hosszas vitát követően a következő döntést hozta: 

 

A küldöttértekezlet időtartamára vonatkozóan a kétnapos értekezlet három 

nem és öt tartózkodás mellett került elfogadásra. 

 

A VDSZ 35. Küldöttértekezletére 2014. november 6-7-én, vagy 13-14-én 

kerül sor. 

 

Ez két nem szavazat és egy tartózkodás mellett került elfogadásra. 
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A 35. Küldöttértekezlet munkabizottságai: 

- Beszámoló 

- Programalkotó 

- Alapszabályt módosító (szükség szerint, amennyiben az új Ptk. Előírásai 

azt indokolják) 

- Jelölő 

- Ügyrendi, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló 

 

A munkabizottságokba a szakágazatok, valamint a tagozatok 2014. február 15-ig 

delegálnak tagokat. 

 

Az Elnökség ezt egy ellenszavazattal fogadta el. 

 

A VDSZ 35. Beszámoló, Programalkotó és Választói Küldöttértekezlet 

előkészítési ütemterve az alábbiak szerint alakul, amelyhez az alapszervezetek 

az esedékes taggyűléseik ütemezését adják meg a VDSZ felé : 

 

Február 15. munkabizottságok létrehozása, megalakítása, a 

bizottsági munka megkezdése; 

 

Május 29. az Elnökség tájékoztatása a munkabizottságok 

munkájáról; 

 

 Szeptemberi elnökségi ülés 

a küldöttértekezlet dokumentumainak megtárgyalása, 

elfogadása, a küldöttértekezlet ügyrendjének, 

forgatókönyvének elfogadása;  

 

Október 15-ig tagszervezeti taggyűlések, szakágazati kongresszusok, 

küldöttértekezletek megtartása, a küldöttek nevesítése; 

 

Október 20. a küldöttértekezlet dokumentumainak eljuttatása a 

küldöttek és meghívottak részére. 

 

A napirendhez hozzászóltak: 

Eisenberger Márton, Horváth László, Ledács Kiss Miklós, Posztós Endre, 

Eördöghné Pataki Irén, Margittai Péter, Hegyi József, Tósoki Géza, Kiss 

Béla, Radics Gábor, Papp Zsuzsánna, Lukács Rezső. 

 

2.) Javaslat a VDSZ elnökség 2014. évi munkatervének összeállítására 

 

A kiadott írásos anyagot Kiss Béla alelnök egészítette ki azzal, hogy az előző 

napirendben elfogadott ütemtervnek megfelelően kerül az írásos anyag 
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módosításra. Javasolta, hogy a májusi elnökségi ülés a küldöttértekezletre 

történő felkészülés miatt kétnapos legyen és Balatonszemesen kerüljön 

megrendezésre. 

 

A munkatervet az Elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

3.) A 2014. évi költségvetés előzetes egyeztetése 

 

A napirendhez a VDSZ 2013. évi bevételi-kiadási anyaga került kiosztásra, 

amellyel összefüggésben Székely Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, 

hogy valamennyi 2013. évi bevételi-kiadási tételt tartalmazza.  

 

A 2014. év tervezésével összefüggésben  javasolja, hogy a pénzügyi munkatárs 

alapítványtól kapott bérkiegészítése kerüljön át a VDSZ bérkötelezettségei közé, 

az év során a GYES-en lévő munkatársaink munkába állnak, amelynek 

bérhatásaival számolni kell.  

 

Javasolja, hogy a helyi szakszervezettel történő tárgyalásra a fentiek 

figyelembevételével 3,5%-os átlagos alapbérfejlesztésre kapjon felhatalmazást.  

Az Elnökség tagjai között vita alakult ki, amelynek során felhívták a figyelmet 

arra, hogy a munkahelyeken még zajlanak a bértárgyalások, az eddigi 

megállapodások mértéke nagyon eltér. A munkáltatók az MNB által 

prognosztizált inflációval operálnak, amely lényegesen alacsonyabb, mint az 

országos bérajánlás, vagy a maginfláció. 

Az országos bérajánlástól magasabb bérfejlesztést nem javasolnak.  

 

Kiss Béla alelnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a 2013. decemberi 

döntésnek megfelelően árajánlatok kerültek bekérésre a VDSZ balatonvilágosi 

üdülőjének „lakhatóvá” tételére vonatkozóan. 

Az ajánlat műszaki tartalmát ismertette, melynek értéke bruttó 13,6 millió forint.  

 

Balatonvilágosi üdülőt illetően a hozzászólók támogatták a felújítás elvégzését 

azzal, hogy keret jelleggel kerüljön a ráfordítandó összeg elfogadásra. 

Figyelemmel arra, hogy a berendezések jelentős része a balatonszemesi 

üdülőben, valamint a székházban történt egyes berendezések meghibásodásainak 

pótlására került felhasználásra. 

 

Az Elnökség a napirenddel összefüggésben az alábbi döntéseket hozta: 

 

- -A VDSZ 2014. évi költségvetését a vitában elhangzottak 

figyelembevételével kell elkészíteni, és a februári ülésre előterjeszteni.  
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- A költségvetésből a balatonvilágosi üdülő felújítására a keretet már most 

el kell különíteni, a szerződést meg kell kötni. A munkálatokat el kell 

kezdeni, hogy a szezonra működőképes legyen. A tagszervezeteket ki kell 

értesíteni, hogy számoljanak ezzel az üdülési lehetőséggel is. 

 

- A helyi alapszervezettel történő egyeztetésre javasolt átlagos 3,5%-os 

alapbér emelés megtárgyalására az Elnök a felhatalmazást megkapja. 

 

Az Elnökség fentieket egy ellenszavazattal és egy tartózkodás mellett 

fogadta el. 

 

A napirendhez hozzászóltak: 

 Radics Gábor, Tósoki Géza, Fehérné Pánczél Gabriella, Posztós Endre, 

Margittai Péter, Eisenberger Márton, Pálvölgyi Richárd , Eördögné Pataki Irén, 

Ledács Kiss Miklós, Kiss Béla, Pad Ferenc, Hegyi József, Varga Gyula, Hajdú 

Roland 

 

4.) A 2014. évi sportnaptár összeállítása 

 

Az írásban kiosztott javaslatot Kiss Béla alelnök egészítette ki azzal, hogy az 

egészségnap helyszíne bizonytalan, tekintettel arra, hogy a CHINOIN  sporttelep 

értékesítés alatt van. A kispályás labdarugó tornák időpontjai és az őszi torna 

helyszíne még egyeztetés alatt van. A TEKE-KUPA helyszíne szintén kérdéses.  

 

A hozzászólások során elhangzott, hogy az egészségnap helyszíne Ajka lenne, 

erre vonatkozóan február hónapban döntés születik. A TEKE-KUPA helyszínéül 

Tiszakécske került szóba, amely szintén február hónapban kerül véglegesítésre. 

A kispályás labdarugó tornák időpontja és helyszíne szervezés alatt van. 

 

Az Elnökség a napirendet egyhangúan elfogadta azzal, hogy a februári 

ülésre a véglegesítéseket el kell végezni. 

 

A napirendhez hozzászóltak: 

Pad Ferenc, Pánczélné Fehér Gabriella, Ledács Kiss Miklós, Oltyán 

Ferenc. 

 

5.) Egyebek 

 

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

Szakszervezeti Szövetség 2014. január 18-án ülésezett. Döntött a 

Szövetségi Tanács február 26-ára történő összehívásáról. Elfogadta az 

SZMSZ vázlatát, az MSZSZ kommunikációs stratégiáját. 
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Bejelentette, hogy január 30-án VDSZ Országos Titkári értekezlet 

megtartására kerül sor. Kérte, hogy a január 25-ére meghirdetett 

Szabadság téri KÖZDEMOSZ rendezvényen minél többen vegyünk részt. 

Kérte továbbá, hogy a BDSZ által január 29-ére az NGM elé meghirdetett 

demonstráción a VDSZ képviseletében vegyünk részt. 

 

Felolvasta a Földvár-Rubber Kft Szakszervezeti Alapszervezete VDSZ 

tagjainak sorába történő felvételi kérelmét, amelyet az Elnökség 

egyhangúan elfogadott, ezt a 2014. évi 1. sz. Elnökségi Határozatban 

kell rögzíteni. 

 

Tájékoztatta az Elnökséget az EVM Zrt-nél kialakult helyzetről, az ezzel 

összefüggésben tett VDSZ lépésekről.  

 

b) Dr. Jekő József tájékoztatta az Elnökséget az ALKALOIDA Zrt-nél végbe 

ment váratlan fordulatról, amely a morfingyártás megszüntetésével 

összefüggésben kialakult helyzetre vonatkozik. 

 

Pálvölgyi Richárd a VIBRACOUSTIC Kft-nél várható létszámleépítésről 

adott tájékoztatót. 

 

Az elhangzottakat az Elnökség tagjai megdöbbenéssel hallgatták, 

figyelemmel az országos sajtóban megjelenő gazdasági növekedéssel, 

valamint a munkahely-teremtéssel ezek az információk teljesen 

ellentétesek. 

 

A hozzászólók szolidaritásukról és segítségükről biztosították az érintett 

területek képviselőit.  

 

A napirendhez hozzászóltak: 

Pálvölgyi Richárd, Pánczélné Fehér Gabriella, Kiss Béla, Margittai Péter, 

Eper Julianna. 

 

c) Székely Tamás elnök javasolta az Elnökség részére megvitatásra azt, 

hogy a 2010. évi országgyűlési képviselő választáshoz hasonlóan a VDSZ 

adjon teret a politikai pártok számára a munkavállalókat, a munkaügyi 

kapcsolatokat, az iparpolitikát, a foglalkoztatáspolitikát és általában a 

polgárokat érintő kérdéskörökben történő vitára. Készüljön a választási 

kampánnyal párhuzamosan menetrend a politikusok megszólaltatására, 

ahova a demokratikus pártok képviselői kerüljenek meghívásra. 

 

Az Elnökség tagjainak sorában heves vita alakult ki, amelyben érvek 

hangzottak el valamennyi párt meghívása mellett és ellen, mert a 
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szélsőséges pártok kizárása, meghívása mellett és ellen hangzottak el 

érvek. 

Felmerült a VDSZ pártsemlegességének a kérdése, valamint a 2010. évi 

tapasztalat értékelése, amelyben csak a Jobbik és az MSZP fogadta el a 

meghívást. 

 

A hosszas vitát követően az Elnökség úgy döntött, hogy készíteni kell egy 

összeállítást, amelyben a VDSZ elvárásai kerülnek megfogalmazásra a 

munkavállalókat érintő kérdéskörökben a politikai pártok felé, és ezt 

hozzuk a pártok tudomására, valamint a VDSZ elektronikus felületein 

tegyük azt közé. Kérve a tagságot, hogy minél többen menjenek el 

szavazni. 

 

A napirendhez hozzászóltak: 

Ledács Kiss Miklós, Eisenberger Márton, Pad Ferenc, Radics Gábor, Papp 

Zsuzsánna, Posztós Endre, Margittai Péter, Eördöghné Pataki Irén, Hegyi 

József, Varga Gyula, Kiss Béla, Glasz Miklós, Hajdú Roland, Tósoki 

Géza, Eper Julianna, Kovács László. 

 

 

Budapest, 2014. február 14. 

 

 

     Összeállította: 

 

         Kiss Béla 

         Alelnök 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

…………………………………. Oltyán Ferenc 

 

………………………………… Szabóné Fréh Zsuzsanna 


