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EMLÉKEZTETŐ 
a VDSZ elnöksége 2017. november 22-én, Budapesten megtartott üléséről  

 

Napirend előtt a Money&More Prémium egészségbiztosítási ajánlat, valamint a CLB és Aegon 

családi dolgozói program került bemutatásra. 

 

Székely Tamás elnök javaslatot tett az írásban kiküldött napirendekre, valamint a hitelesítők 

személyére. A javaslatokat az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 

 

Hitelesítők: Varga Mihály, Horváth Sándor 

 

Napirendek: 

1. A VDSZ szerepe a 2018. évi választási kampányban 

 

Tóth Csaba felvázolta a célokat, lehetőségeket, módszertant, amellyel összefüggésben a VDSZ 

a 2018. évi választási kampányban akar-e valamilyen szerepet vállalni. 

Megjelenési lehetőségek: 

• párt mellett 

• szakszervezeti vezetőként intézményt képviselve – korlátai 

• más szervezetekhez kapcsolódva 

• érdekképviseletként, ügyek mentén, 

• médiabarát, a szakmaiságot és a kommunikációt egyesítő módon 

Megoldás: ipari index, a képviselőket rangsorolva, nemzetközi minták alapján. A képviselők 

megítélésének új dimenziója, a képviselők összehasonlíthatósága az iparpolitika 

szemszögéből. 

Az ipari index szempontjai, dimenziói: 

a. végzettség, munkatapasztalat 

b. választókerület, régió jellege 

c. parlamenti munka, szavazás 

d. parlamenti munka, törvényalkotás 

e. aktivitás, felszólalás 

Részletes értékelési szempontok. 

Kérdések: megfelelő irány-e?, megfelelő szempont-e?, mérési kérdések, képviselők vagy 

jelöltek?, időzítés?, inputok jellege? 

Ceglédi Zoltán: 

• Szakszervezet és a politika  

• tagokra épülő működés 

• szavazók, szimpatizánsok 

• specializáció 

• befolyásszerző cél döntéshozói pozíció  

• cél megszerzés, megtartás 
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• folyamatos kommunikációs feladatok kampányjelleg 

 

Kommunikációs előnyök: szervezeti erő 

• célzott demonstrációk, gerillaakciók 

• helyi ügyek, önkormányzati dimenziók 

• saját rendezvények 

• nemzetközi kapcsolatok, hitelesítő személyek és közösségek 

Kommunikációs előnyök: specializáció 

• proaktív javaslattétel, 

• folyamatos kodifikációs kritika 

• „továbbképzés” újságíróknak, közszereplőknek 

• ügytípusok felépítése 

• egyeztető fórumok felhasználása 

• témák szakszervezetesítése 

Ütemezés: 

• országgyűlési kampány 

• kormányalakítás, kormányprogram szempontjai 

• önkormányzati választás, helyi ügyek és fórumok 

• EP választás: nemzetközi munkáltatók, európai szövetségek 

Összegzés: 

• A VDSZ tagságának összegzett véleménye: országos és helyi szempontok 

• Specializáció: egyedi szaktudás érvényesítése 

• Kampánytémák meghatározása 

• Kodifikációs befolyásszerzés 

• Permanens jelenlét, sorozat lehetősége 

A hozzászólók újdonságként kezelték a felvázolt lehetőségeket, tétova volt a szakszervezet, de 

veszélyes is lehet. A VDSZ ne álljon be egyik párt mögé sem, viszont ki kell valakinek állítani a 

bizonyítványt a parlamenti képviselők tevékenységéről. Ebben a képviseleti demokráciában, a 

számonkérés lehetőségét meg kell adni, ez tükör lehet. Végre csinálunk valamit, média 

nyilvánosság kell a VDSZ lépésére. Kevés az idő a felkészülésre, a médiafelület előkészítésére, 

objektív, pártsemleges mérőrendszer kell. Időben be kell harangozni a mérés eredményét. Fel 

kell hívnia a többi szakszervezetet, hogy a saját területüket hasonlóan mérjék. 

Kommunikáció szempontból jó, de nem biztos, hogy ezt várják tőlünk az emberek, hanem 

szakszervezeti ember kellene jelöltnek.  

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta azt, hogy indítsuk el az Ipari Index Programot a 2010-

2014 évi parlamenti képviselők adatainak feldolgozásával azzal, hogy januárban konkrétan 

vissza kell térni a részletekre. 

 

Hozzászóltak:  
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Varga Gyula, Varga Mihály, Pánczélné Fehér Gabriella, Tósoki Géza, Ledács Kiss Miklós, Kovács 

László, Patakvölgyi Árpád, Karó József 

 

2. Felkészülés az ágazati és munkahelyi kollektív szerződések módosítására és a 2018. 

évi bértárgyalásokra 

 

A napirend kapcsán Székely Tamás elmondta, hogy a munkahelyi tárgyalások elősegítése 

érdekében került megszervezésre a pénteki bérkonferencia. A tanulmány mindenki 

rendelkezésére áll. Amennyiben van szakmai igény további adatokra, küldjék meg a VDSZ felé. 

Már vannak ajánlatok, nemzetközi ágazati KSZ-ek. 

 

3. Tájékoztató a VDSZ által is tulajdonolt szervezetekben zajló folyamatokról. 

Kiss Béla diasoron mutatta be a napirenddel kapcsolatos tulajdonosi arányokat, zajló 

folyamatokat. 

ÉTOSZ:  

a. 1990-ben alapítva az MSZOSZ, a VDSZ és a KKSZ által, alapításkori tulajdonosi arány: 

75% MSZOSZ, 12,5% VDSZ, 12,5% KKSZ 

b. Jelenlegi tulajdonosi arány: MASZSZ 75%, VDSZ25%, 

c. Az ÉTOSZ legfontosabb feladata, hogy az alapító szakszervezeti szövetségek és azok 

tagszervezetei számára szolgáltatást nyújtson az érdekvédelmi feladataik ellátásához.  

d. Megbízási jogviszonyban a szakértők, az igazgató ez év végéig, a hatósági bírságok alól 

mentesült a szervezet, per a volt vezetővel, 

e. A pénzügyi helyzet rendeződött, sürgős tulajdonosi döntés kell az egyesülés további 

sorsát illetően. 

f. Az oktatási igény kevés. Felmerült, hogy valamelyik tagszervezetünk kivásárolná. 

Kérdés a főtulajdonos, a MASZSZ szándéka? Az oktatásról nem lehet lemondani. 

Vegyiprop Kft.: 

a. 1990-ben alapítva 2 magánszemély és a VDSZ által, 3 MFt törzstőkével, alapítói 

tulajdonosi arány: 26,667% VDSZ, valamint 56,67% és 16,666% magánszemélyek, 

b. A jelenlegi tulajdonosi arányok megegyeznek az alapításkorival, 

c. Tevékenységi köre:  

 Munkavédelmi oktatás,  

 Mérésügyi oktatás, 

d. Működése és gazdálkodása kiegyensúlyozott, székhelye a VDSZ-től bérelt iroda, 2017-

ben osztalék kifizetésére került sor, 

e. Gazdasági kapcsolat a VDSZ és a VEGYIPROP Kft. Között a munkavédelmi képviselők 

képzése, terembérletek tekintetében valósul meg. 

f. Nem merül fel a tulajdonrész változtatásának igénye. 

 

4. Javaslat a VDSZ 2018. évi munkatervére 
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Az írásban korábban kiküldött anyagot Kiss Béla egészítette ki azzal, hogy a Küldöttértekezlet 

hatáskörében maradt a mérleg elfogadása. 

Székely Tamás elmondta az Ügyvezető elnökség javaslatát, miszerint: A 2017. évi mérleget az 

Elnökség jóváhagyását követően, elektronikus úton, szavaztassuk a küldöttekkel, mivel ez az 

egyetlen napirend szerepelne. A parlamenti választásokat követően országos titkári 

értekezletet tartunk. A többnapos elnökségi ülésre szükség van, de részt is kell venni rajta.  

A hozzászólók támogatták a javaslatot, felvetették a tagozatokba történő szakágazati 

képviselők delegálásának fontosságát. Az EGIS Szakszervezet vállal egy kihelyezett elnökségi 

ülés megszervezését. 

 

Az Elnökség a javaslatot a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta. 

Hozzászóltak: 

Tósoki Géza, Pánczélné Fehér Gabriella, Gasztonyi Balázs, Tóth Éva, Ledács Kiss Miklós 

 

5. Tájékoztató a MASZSZ tevékenységéről 

Székely Tamás elmondta, hogy a parlamenti választások előtt a MASZSZ. Fehér könyvet ad ki, 

amelyet a Szövetségi Tanács hagyna jóvá. 

2 napos MASZSZ elnökségi ülésen téma volt a Fehér Könyv, ezen túlmenően a szövetség előtt 

álló feladatok. Felmerült a szövetségi struktúra átalakítása, a SZÁT-ok megerősítése, amelyben 

a SZÁT-ok által történő delegálás a terv az Elnökségbe. Ez a VDSZ jelenlegi pozícióját jelentősen 

érintheti. Kísérlet, de vannak kiürült SZÁT-ok, amelyek közül lehetséges egyesek összevonása, 

illetve megszüntetése. 

 

6. Egyebek 

Székely Tamás elmondta: 

a. Papíripari világkonferencia november vége, az előkészületek rendben zajlanak. 40 

ország mintegy 130 képviselője várható a jövő héten. 

b. A december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő aláírásgyűjtés 

kudarcba fulladt. Köszöni a VDSZ tisztségviselők ez irányú aktivitását. Nem rajtunk 

múlott a megfelelő számú aláírás összegyűjtése. 

c. A VDSZ Elnökségének döntése alapján VDSZ Emlékplakettet adott át Pánczélné Fehér 

Gabriella részére, nyugdíjba vonulása alkalmából, köszönve az 1976. óta 

szakszervezeti tisztségviselőként, 5 éve elnökségi tagként végzett munkáját. 

d. Kiss Béla elmondta, hogy az FHB Bankkal szerződés kerül megkötésre, amelyről a 

Vegyipari Dolgozóban és a honlapon tájékozódhatnak. 

e. Ledács Kiss Miklós felvetette, hogy az értekezletekre nehéz a feljövetel, az utak 

finanszírozása, a matrica, parkolási költségek az elnökségi tagokat, más 

tisztségviselőket terheli. Kéri megvizsgálni a költségmegosztás lehetőségeit. 

f. Ügyvezető elnökség megvizsgálja: Zánka, Szegedi Gumigyár szakszervezet tagdíj 

kimutatását. 

g. Az Elnökség szükségesnek tartja Etikai Bizottság mielőbbi létrehozását. 
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h. Tósoki Géza felvetette, milyen stádiumban van a VDSZ ingatlanok értékbecslése a 

székházzal kapcsolatos felmérés? 

i. Székely Tamás elmondta, hogy a VDSZ munkatársi helyiség igényt felmérte, elnök, 

alelnök közös titkárság, pénztár, 2 jogász szakosítva, munkavédelem. Az elnökség 

tagjain kívül a szakszervezeti vezetők a gazdasági munkát részesítik előnyben, ezért a 

központot erősíteni kell ebben a tekintetben. Kb. 400m2 az igény a tanácsterem 

igénnyel, amely részünkről hektikus. A többnapos elnökségi ülésen ezt ki kell tárgyalni. 

Titkárságon emberhiány van, átmenetileg 1 fő gyakornokot foglalkoztatunk. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Kiss Béla alelnök  

 

Hitelesítők: 

 

 

 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
Horváth Sándor Varga Mihály 

 


