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EMLÉKEZTETŐ 
a VDSZ elnöksége 2018. január 31-én Budapesten megtartott üléséről  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint. 
 
Hitelesítők:  Sas László 

Sánta József 

 

Székely Tamás köszöntötte Sas László kollégát Gyógyszeripari szakág által választott új 

elnökségi tagot, aki a Xellia Budapesti Dolgozói Szakszervezetének titkára, az ÜT elnöke. 

Tájékoztatta az Elnökséget, hogy Bánó András a VDSZ Sajtósa 2018. 01.01.-től tekintettel arra, 

hogy Csepelyi Adrienn szerződése közös megegyezéssel, az újságíró kezdeményezésére 

megszűnt. 

Margittai Péter kérte, hogy az Elnökségi ülések emlékeztetője a következő ülésre mindig álljon 

rendelkezésre.  

Székely Tamás bejelentette, hogy a jövőben Dr. Horváth Lénárt Szilvia készíti az 

emlékeztetőket. 

A tárgyalandó napirendeket az Elnökség egyhangúlag elfogadta. 

Napirendek: 

1. Javaslat az Ipari Index Program megvalósítására 

Székely Tamás elmondta, hogy a témát első körben 2017 novemberében tárgyalta az 

Elnökség, a döntésnek megfelelően ismét napirendként szerepel.  

Tóth Csaba: módszertan, eredmények.  

• Az országgyűlési képviselők 2010-2014 évi ciklusában mérjük az ipar iránti 

elkötelezettségüket, amelyet a maximálisan 40 pontból álló index értékel. A legtöbb 

pontot kapott az ipar által elkötelezett képviselő, a legkevesebb a legkevésbé az. 

• Pontok 0-10-ig, amelyben a végzettség és munkatapasztalat; a választókerület, régió 

jellege; a parlamenti munka – törvényalkotás; a parlamenti munka – szavazások 

szerepelnek. 

Az információk forrása a parlamenti jegyzőkönyvek, illetve általános statisztikák, a 4 szempont 

szerint van az indexálás, dönteni kell az esetleges bővítésben. 

Ceglédi Zoltán kommunikáció 

• Az országgyűlési képviselőválasztás kommunikációja a kampány kellős közepén tart, 

van rés, ahol be lehet kapcsolódni. Eddig szakmai kérdésről a kampányban nem esett 

szó. Az ipari index lehetőséget ad erre. Kiemelte, hogy a VDSZ érdekkörébe tartozik a 

Kormány stratégiai partnervállalatainak több mint fele.  

• Az 5 legfontosabb ügyet kiemelik. Belső elérésben más a dimenzió, mint nagyobb 

nyilvánosság. 

• El kell dönteni, hogy kire akarunk hatni. Nem dicsérni akarják az iparral foglalkozó 

képviselőket.  

• Az index melléklete a kommunikációnak. 
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A hozzászólók felvetették, hogy a megnyilvánulások minőségét lehetséges, hogy mérni 

kellene, ez befolyásolhatja az indexet. Rövid, érthető anyag legyen, több helyre eljuttatva, 

konkrét esetekben fel lehessen használni, megye, régió, választási körzetek szintjén is. 

Támogatják a folyamatot, van miről beszélni, de ki kell emelni a képviselői felszólalások 

számunkra pozitív vagy negatív voltát. Ez merőben új kezdeményezés, tükör legyen a pártok, 

jelöltek előtt. 

Az Elnökség elfogadta a javaslatot azzal, hogy másfél héten belül forgatókönyvet kell 

készíteni. 

Hozzászólások: 

Margittai Péter, Pad Ferenc, Ledács Kiss Miklós, Eördöghné Pataki Irén, Tósoki Géza, Székely 

Tamás 

 

2. Javaslat a 2018. évi szakágazati szintű bérajánlásokra 

Székely Tamás felvázolta a jelenlegi helyzetképet, mely szerint: Kétéves bérmegállapodás, 

VDSZ bérkonferencia, a vegyiparról és a papíriparról készült tanulmány. Kellő szolidaritás, 

szakágazati helyzetek.  

A szakágazatok vezetői/képviselői rövid tájékoztatást adtak a területükön tapasztaltakról. 

Az Elnökség szükségesnek tartja egy VDSZ szintű ajánlást kiadni az alapszervezetek felé, 

amelyben az elveket kell leírni, a járulékcsökkentés beépítését, az elvárt minimális emelést, 

a bérösszecsúszások kezelését, a bérrendezést, infláció követését kell rögzíteni. Fel kell hívni 

a figyelmet a maginfláció mértékére, az elvárt reálbér növekményre. 

Hozzászólások: 

Margittai Péter, Pad Ferenc, Karó József, Ledács Kiss Miklós, Radics Gábor, Eördöghné Pataki 

Irén, Dusnoki József, Varga Mihály, Szabóné Lakatos Erzsébet, Patakvölgyi Árpád, Székely 

Tamás 

 

3. Beszámoló a VDSZ 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Székely Tamás az írásos beszámolót az alábbiakkal egészítette ki: A beruházások, felújítások 

nem szerepeltek a tervben, az Ágazati Párbeszéd Bizottság 2,7 MFt támogatása még nem 

érkezett be, ebből történik a nemzetközi utak finanszírozása. A Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal 

a 2018. évi szerződés megkötésre került, melynek alapján 6,9 MFt átutalásra került. 

Bevételi oldalon hosszú évek óta konszolidáltabban számoltunk taglétszám, tagdíjbevétel 

szempontjából. A tagdíjbevétel nem követte a béremeléseket. A 2017. évben ez már érezhető 

volt. Közüzemi díjaknál nem lehet pontosan tervezni, a valuta alapú elszámolás miatt. Egyre 

több a bérlők klíma igénye, a villanyszámlákban érezhető. Két autó csere megtörtént a 

döntésnek megfelelően. Beruházások: udvar tetőzet csere; a belső udvarban geotextília és 

PVC padló felajánlás történt. 

Építményadót az üdülőknél nem kell fizetni, mert veszteségesek, viszont a Székház esetében 

jelentős. A Vegyipari Dolgozó logisztikai költség. jelentős, 1.500 pld Lapker-en keresztüli 

értékesítés havi 5.000 Ft bevételt jelent. A lappal összefüggésben mintegy 1.300 főnek tudtunk 

színház-, cirkusz-, koncertjegyeket ingyen biztosítani, ez mintegy 3,5 MFt. 
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A hozzászólók a Vegyipari Dolgozó árával, küllemével, a szerkesztői személycserékkel, 

tanácsadói szerződésekkel, azok díjával kapcsolatosan mondtak véleményt, illetve tettek 

javaslatot. Ezen túlmenően a terembérleti díj bevétel jelentős csökkenésének illetve az őrző-

védő költség jelentős növekedésének oka merült fel kérdésként. Javaslatként hangzott el, 

hogy az újság standi ára piachoz közelítő értékben kerüljön megállapításra, valamint a 

címoldalon a korábbival egyezően jelenjen meg a „Vegyipari” név, illetve a VDSZ logó. 

Székely Tamás elmondta, hogy a példányszámot nem érdemes lecsökkenteni, mert még 2.000 

példánynál is magasabbak a költségek a jelenleginél. A terembérletet illetően a Benczúr szálló 

komoly konkurencia lett, illetve kevésbé fizetőképes a kereslet. A portaszolgálat költsége a 

minimálbér és szakmai bérminimum növekedés miatt következett be. 

Hozzászólások: 

Margittai Péter, Radics Gábor, Szabóné Lakatos Erzsébet, Patakvölgyi Árpád, Székely Tamás, 

Kovács László 

 

4. Javaslat a VDSZ 2018. évi sport és szabadidős programjaira 

Kiss Béla az írásos anyagot szóban egészítette ki. Elmondta, hogy a múlt évi tapasztalatok 

alapján került összeállításra a javaslat. A természetjárás programjai rendben vannak, kispályás 

labdarúgó tornát 2 alkalommal, horgászversenyt 1 alkalommal tartanánk. A sakk kupa és a 

teke kupa megfontolandó a nagyon gyér jelentkezésre tekintettel. Az egészségnap időpontját 

illetően korábban többen jeleztek egy korábbi rendezési időpontot. 

A hozzászólások során bejelentésre került, hogy a tekekupát a Vegyipari Dolgozók Biogal 

Szakszervezete és az EGIS Vegyész Szakszervezet megrendezi Budapesten. 

Az egészségnapot illetően elhangzott, hogy komoly a létszám visszaesés. Újítás kellene, az 

időpont nyár eleje legyen a szeptember helyett. A műsorban is lehetne módosítani. 

Megállapításra került, hogy a legmesszebbről jönnek a legtöbben, a cégeknél az a tapasztalat, 

hogy pl. kalandparkot, bob pályát kibéreltek és arra fűzték a programokat. 

 A programokat és a helyszínt, az időpontot illetően mindenkinek meg kellene felelni. 

Ellentmondások vannak az igények és a lehetőségek között. Felmerült az egészségnap 

szükségességének a kérdése is. 

 

Egyhangú döntés született arról, hogy az Elnökség tagjai február közepéig javaslatokat tesznek 

a helyszínre, időpontra, az egészségnap szükségességére vonatkozóan.  

A februári testületi ülésen kerülnek a vitatott pontok eldöntésre. 

Hozzászólások: 

Margittai Péter, Szabóné Lakatos Erzsébet, Varga Mihály, Eördöghné Pataki Irén, Ledács Kiss 

Miklós, Székely Tamás, Tóth Éva, Ferenczi Imréné 

 

5. Javaslat a VDSZ 2018. évi üdültetésének elvei és térítési díjaira 

Kiss Béla diasorokon mutatta be, melynek során javasolta, hogy a minimálbér növekményből 

keletkező többletköltséget építsük be a szállásdíjba, 12 turnus kerüljön beállításra június 16. 
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és szeptember 14. között. A 2018. évi étkezési árak tárgyalása még folyamatban van, ezért 

javasolta, hogy a februári elnökségi ülésen kerüljenek véglegesítésre az árak. Javasolta 

továbbá, hogy a múlt évi gyér jelentkezési létszám miatt 1 turnus gyermektábor kerüljön 

meghirdetésre, a múlt évi feltételek mellett. Elmondta, hogy 2017-ben a Szállás.hu szerződés 

eredményeként 203 fő 309 vendégéjszakát töltött el. Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy 

az Erzsébet Program ebben az évben is folytatódik, ennek jelenlegi eredménye: 148 fő, 592 

vendégéjszakával. 

A javaslatokat az Elnökség egyhangúan elfogadta. 

Javaslatként felmerült a kerékpárbarát szálláshelyek kialakítása az üdülőkben.  

Hozzászólások: 

Ledács Kiss Miklós 

 

6. Javaslat a VDSZ 2018. évi nemzetközi munkatervére 

Székely Tamás az írásban kiadott anyagot a következőkkel egészítette ki: a nemzetközi 

költségek jelentős része az ÁPB visszatérítésből kerülnek utólag finanszírozásra.  

Stratégiai pontok: Alkaloida EÜT, illetve a Richter Gedeon EÜT megalakítása. 

Az Ügyvezető elnökség Lengyelországba utazik Húsvét hétfőt követően, Solidarnosc vegyész 

szakszervezet meghívására. 

A nemzetközi kapcsolatok keretében további 3 kérdéskör végig gondolandó: 

• norvég partnerség lekerül napirendről 

• német vegyész szakszervezet vezetői struktúrája átalakult, közös képzések, 

előkészítése, ha van rá igény, képzés vagy közös irodanyitás.  

• Digitalizáció projekt EU finanszírozással, 18 hónapos projekt, konferencia stb. 

 

A hozzászólások során a konferenciát illetően volt érdeklődés, illetve figyelemfelhívás 

hangzott el a Contitech magyarországi kutatása a vezető nélküli autó ügyben. 

Az előterjesztést az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 

Hozzászólások: 

Radics Gábor, Patakvölgyi Árpád 

 

7. A VDSZ Elnökség álláspontjának kialakítása MASZSZ FB elnök jelölésére 

Székely Tamás elmondta, hogy a múlt évben hasonló helyzet alakult ki, a VDSZ elnöksége akkor 

úgy döntött, hogy nem állít jelöltet, tekintettel arra, hogy a MASZSZ Felügyelő Bizottságában 

a VDSZ-nek van képviselet. Most ismét üres a pozíció, Alapszabály 7.7. pontja a feltételeket 

rögzíti. 

A hozzászólások során vita alakult ki a jelölés feltételeit, a jelölési jogot illetően, illetve ismét 

felmerült, hogy a VDSZ, illetve Szövetségi Tanács tagjai állítsanak-e jelöltet? 

 

6 tartózkodás mellett az Elnökség úgy döntött, hogy nem jelöl a megüresedett MASZSZ 

Felügyelő Bizottság elnöki funkcióra. 

Hozzászólások: 
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Radics Gábor, Pad Ferenc, Ledács Kiss Miklós, Tóth Éva, Kiss Béla,  Patakvölgyi Árpád, Székely 

Tamás 

 

8. Különfélék 

a.) Soron lévő feladatok: 

• Menetrend az Ügyvezető elnökségi ülésekre vonatkozóan, 

• Elnökségi munkaterv van, múlt év novemberben, 

• Igazságügyi ingatlanszakértő adatai a 2017. évi mérlegben, 

• VDSZ munkaszervezeti struktúra, 

• Béremelés kidolgozása, 

• Miskolc-Tapolca, 

• Tetőfelújítás műszaki ellenőr, 

• Február 12. IFI tagozati ülés,  

• A Szakágazatok tagozati delegálásának áttekintése, 

• Műszakos Tagozat feltöltése, ülés, választás 

b.) Székely Tamás a VDSZ elnökeként kéri Radics Gábort, hogy ezt a típusú levelezést 

fejezze be. Sokan jogi lépést terveznek. Olyan emberekkel osztja meg a VDSZ belügyeit, sok 

esetben vélt sérelmeit, akiknek semmi köze a VDSZ-hez. Pl.: a vasutasoktól kapott visszajelzés. 

Felemlítette a 2017. évi tagdíjbevétel növekmény 1 MFt, mégis jelentős tagdíjelmaradása van. 

A vita során sok érv, ellenérv került felsorolásra, amelyben Radics Gábor nehezményezte, hogy 

az ülések összehívásánál nincs az elnök tekintettel az Ő elfoglaltságár. Az elnökség utasította 

az elnököt a tagdíj rendezésével kapcsolatos levelek megírására. A szabályokat mindenkinek 

be kell tartani, ez a minimum. Nem könnyű sehol a helyzet mégis igyekszenek. Az elnökségi 

tagok nem magunk miatt vannak itt, hanem a tagság miatt. A fenyegetőzés nem vezet jóra és 

rontja a szövetség egységét.  

Hozzászólások: 

Margittai Péter, Radics Gábor, Szabóné Lakatos Erzsébet, Pad Ferenc, Székely Tamás, 

Eördöghné Pataki Irén 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Kiss Béla alelnök 

 

Hitelesítők: 

 

 

---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Sas László Sánta József 

 


