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a VDSZ Nyugdíjas Tagozat üléséről 
 
 

Készült:   Budapest, 2015. november 24. 
Helyszín:   VDSZ Székház III. emeleti 307-es tanácsterem 
Jelen vannak:   a melléklet jelenléti ív szerint 
 
 
1./  Bauer István az ülés megnyitását követően tájékoztatja a résztvevőket, hogy családja 
kérésére 2015. december 31.-el befejezi a szakszervezeti tevékenységét. Ennek kapcsán 
áttekinti az elmúlt évek eseményeit: 
 
- Tagság: Folyamatosan nőtt az érdeklődés a Tagozat irányába, a kezdeti 3 főről 24-re 
emelkedett a létszám. Szakágazatok delegáltak tagokat, megalkottuk a Működési Szabályzatot 
(SZMSZ). A tagozat működését a VDSZ finanszírozta. A felsőbb testületekben is képviseltettük 
magunkat: VDSZ Elnöksége, MSZOSZ, Autonóm. 
 
- Kapcsos Könyv: dr. Harsányi József munkája, lelkiismerettel és odaadással dolgozott rajta, 
díjazás nélkül, s amely folyamatos bővítés alatt áll. Eddigi főbb témakörök: Örökséggel-, 
haszonélvezettel kapcsolatos témák, időskori gondozás, özvegyi nyugdíj-, feléledés, 
méltányossági kérdések, élettársi kapcsolatok, teendők hozzátartozó elhunyta esetén. 
Megoldandó kérdés maradt: a könyv elektronikus hozzáférése. dr. Harsányi József sok helyen 
tartott előadásokat is a témában. 
 
- Aktív szakszervezeti tagság támogatása: Tüntetéseken, felvonulásokon, flashmobokon való 
részvétel, a nyugdíjasok sokszor a törzsét adták a tömegnek. 
Véleményeztünk FERPA ’fehér könyvet’ sok szabályzatot, felhívásokat, tettünk szolidaritási 
nyilatkozatot, tiltakoztunk. 
 
- Hagyományápolás: 100 éves VDSZ rendezvény, Tűzoltó u. 66. szám alatti megemlékezések, 
koszorúzások, Balatonszemesen faültetés, Székházban elhelyezett emléktábla 
 
- Nemzedéki szerződés: Az Ifjúsági Tagozattal kötöttük, sajnos, kissé formális, csak évente van 
kapcsolódás. Megújítása folyamatos. Az internet alkalmazására a fiatalok tanítottak 
bennünket, ennek eredményeként szinte mindenkinek van e-mail címe, néhányunknak megy 
csak postán a meghívó. Nem lehet megállni, további tartalom kell! 
 
- Továbbképzések: évente, jeles előadók jöttek 
 
- Egyéb dolgaink: 
* A tagozatnak saját pénze van, 100 Ft/hó a tagsági díj 
* Főzőverseny, a VDSZ évente megrendezésre kerülő Egészségnapján, szinte mindig dobós 
helyezést értünk el 
* Kirándulások, túrák (Vegyész Múzeum) 
* Galambos Márton túra 50-100 fő közötti részvétel 
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* Nagyszülők és Unokák őszi sétája 
* Sajtóban való megjelenések (elektronikusan a VDSZ honlapja, nyomtatott: Vegyipari 
Dolgozó, Múló Évek) Tartalomhoz cikkek, fotók kellenek, a jövőben többet kellene küldeni a 
szerkesztőknek belőle! 
* Mostani legnagyobb munka: Az új Nyugdíjas Szövetség megalakítása. (MSZOSZ-Autonóm) 
Többen dolgoztunk a munkabizottságokban, de még nincs kész, személyi javaslatok 
hátráltatják. 
 
2./ A Tagozat megtekinti a 2015. éves munkájának összefoglaló filmjét DVD-n, amit Renfer 
István készített. 
 
3./ A tagozat idén két tagjától köszön el: Szita Istvánné és Nagy István tagtól, akiknek a 
tagozatvezető megköszöni addigi tevékenységét. Bauer István megköszöni az egész tagozat és 
a titkárok (dr. Balatoni Istvánné, Baloghné Pataki Irén és Richter Nóra) munkáját, további 
eredményes működést kívánva a tagoknak 
 
4./ A Tagozatvezetőhöz és a Tagozathoz Kiss Béla alelnök intéz néhány gondolatot, reflektál 
néhány korábbi észrevételre. 
 
5./ Bauer István az új tagozatvezető választásához Jelölő és Szavazatszámláló Bizottságot hoz 
létre, amelynek tagjai: Vízkeleti Józsefné és Solti József, elnöke Richter Nóra titkár. Az SZMSZ 
rendelkezései értelmében a választási eredmény alapján Richter Nóra titkár tesz javaslatot a 
tagozatvezető személyére. Intézkedni kell, hogy a Vegyipari Szakág jelöljön tagot Bauer István 
helyett, és a Rokonszakmák képviselője is erősítse meg tagsági jelölését. 
Felelős: Richter Nóra titkár 
Határidő: 2015. december 08. 
 
 
 
Készítette:  
Richter Nóra titkár 
 


