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Javaslat 

a Magyar Szakszervezeti Szövetség Szövetségi Tanácsának VDSZ-es 

küldötteire 

 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség alapszabályának 5.2. pontja alapján a Szövetségi Tanács: 

a) a szövetség tagszervezetei által egy évre választott tanácstagokból,  

b) a szövetség elnökéből és két alelnökéből,  

c) az elnökségi tagokból, 

d) és a társadalmi tagozatok ügyvivőiből áll.  

 

A jelenlegi Szövetségi Tanács tagszervezetek által választott tanácstagjainak megbízatása 

2016. október 7-én lejár. Az alapszabály 5.3. pontja alapján a szövetség tagszervezetei a 

taglétszámuk alapján minden megkezdett négyezer tag után egy tanácstag választására 

jogosultak, tanácstaggá a szövetség tagszervezetének tagja választható meg. Az átmeneti 

rendelkezések értelmében a tanácstagok választása a 2016. április 12-én (a jogelődök 

MASZSZ-ba való jogerős beolvadása) fennálló állapotnak megfelelő taglétszám alapján 

történik. Az alapszabály 5.3 pontja alapján a tanácstagok választását az Elnökség tűzi ki, 

amelynek során meghatározza az egyes tagszervezetek által választható tanácstagok számát. 

A MASZSZ Alapszabálya értelmében a Szövetségi Tanács tagjainak mandátuma egy évre szól. 

 

A MASZSZ Szövetségi Tanácsában a VDSZ-t jelenleg az alábbi küldöttek képviselik (5 fő 

küldött+elnökségi tagok): 

 

 Név megjegyzés szakágazat 

1. Székely Tamás elnökségi tag 
központ 

2. Kiss Béla elnökségi tag 

3. Eördöghné Pataki Irén küldött vegyipar 

4. Dusnoki József küldött papíripar 

5. Margittai Péter elnökségi tag gyógyszeripar 

6. Pad Ferenc küldött alumíniumipar 

7. Radics Gábor küldött gumiipar 

8. Posztós Endre küldött gyógyszeripar 

9. Ledács Kiss Miklós elnökségi tag gázipar 

10. Örkényi Zoltán elnökségi tag alumíniumipar 
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A küldöttek területi felosztása a VDSZ elnökség döntése alapján szakági képviselet elvét 

betartva került meghatározásra. 

 

A VDSZ 2016. április 12-i állapot szerint 21.200 tagra vetítve 6 fő küldött mandátummal 

rendelkezik, az alelnök és az elnökségi tagok mandátumán túlmenően. 

Javaslom, hogy a küldött mandátumok kiosztása változatlanul a szakági képviselet biztosítása 

mellett történjen. 

 

 

 Név megjegyzés szakágazat/1fő 

1. Székely Tamás elnökségi tag 
központ 

2. Kiss Béla elnökségi tag 

3.  küldött vegyipar 

4.  küldött papíripar 

5. Margittai Péter elnökségi tag gyógyszeripar 

6.  küldött alumíniumipar 

7.  küldött gumiipar 

8.  küldött gyógyszeripar 

9.  küldött rokonszakmák 

10. Ledács Kiss Miklós elnökségi tag gázipar 

11. Örkényi Zoltán elnökségi tag alumíniumipar 

 

A MASZSZ Elnöksége 2016. szeptember 21-22-i ülésén dönt a mandátumok kiosztásáról, a 

javaslat ezen előterjesztés alapján készült. 

 

Határozati javaslat: 

a) verzió: A VDSZ Elnöksége a szakágazati szövetségek és az önálló bejezéssel nem 

rendelkező szakágazati vezetőit választja a küldötteket a MASZSZ Szövetségi 

Tanácsába 2016. október 8-ától további 1 évre. 

b) verzió: A VDSZ szakágazati szövetségei és az önálló bejezéssel nem rendelkező 

szakágazatai választják a küldötteket a MASZSZ Szövetségi Tanácsába 2016. október 

8-ától további 1 évre. 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 20. 

 

          
 Kiss Béla 

 alelnök 


