Új vezetőség a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárnál
2018. november 15-én Küldöttközgyűlést tartott a Nyugdíjpénztár, melynek
keretén belül megújult a Pénztár vezetősége.
A tisztségviselő választásra azért került sor, mert az igazgatótanács és az
ellenőrző bizottság tagjainak 5 évre szóló mandátuma 2018.11.17-én lejárt. Az
igazgatótanács 5 tagú jelölőbizottságot kért fel a választás előkészítésére és
lebonyolítására. A jelölőbizottságot a Vasasszakszervezet, és a Dunaferr Ifjúsági
Szervezet 2-2 fő delegáltja, valamint az ISD DUNAFERR Zrt. 1 fő képviselője
alkotta. Feladatuk volt a választás előkészítése, a küldöttek tájékoztatása, és az
ajánlások összegyűjtése, mely alapján javaslatot tettek az igazgatótanács és az
ellenőrző bizottság tagjaira. Az igazgatótanács döntése alapján a következő 5
éves ciklusban a vezetőséget 5-5 fős igazgatótanács és ellenőrző bizottság
alkotja a korábbi 7-7 fő helyett. Első körben november 12-ig lehetett jelölteket
állítani, akik elfogadó nyilatkozattal nyugtázták jelölésüket. A jelölőbizottság
bekérte a jelöltek önéletrajzát és erkölcsi bizonyítványát. A bizottság
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Küldöttközgyűlés elé terjesztett be. A Küldöttközgyűlésen további jelölés a
tisztségviselők személyére nem történt, így a beterjesztett személyeket a
küldöttek titkos szavazás útján megválasztották, majd a megválasztott
személyek közül újabb titkos szavazással megtörtént az igazgatótanács és
ellenőrző bizottság elnökének megválasztása.
Az Igazgatótanács elnöke:
Balogh László 1995 óta vesz részt a Nyugdíjpénztár vezetőségében, 2003 óta
tölti be az elnöki pozíciót. A Kokszoló gazdasági igazgatójaként vonult
nyugdíjba 2018-ban.
Az Igazgatótanács tagjai:

Borbély Zoltán, 1995 óta az igazgatótanács tagja, az ISD DUNAFERR Zrt.
Központi Üzemi Tanácsának elnöke, a Dunaferr Zrt. Vasas Szakszervezeti
Bizottságának elnöke,
Jakab Irén, 1995 óta az igazgatótanács tagja, 1978-2001 között a Dunaferrnél
pénzügyi szakterületen dolgozott, pénzügyi igazgató, pénzügyi és befektetési
szakember,
Matuss Péter, az ISD DUNAFERR Zrt. pénzügyi és számviteli igazgatója,
Oláh István, 2013-tól az igazgatótanács tagja, a Dunaferr Ifjúsági Szervezet
elnöke.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke:
Pék Terézia, ISD DUNAFERR Zrt. RMS és HR Igazgatóság kompenzációs
főosztályvezetője.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Gombos György, a Dunaferr Ifjúsági Szervezet alelnöke,
Mucsi Zoltán, 2004 óta az ellenőrző bizottság tagja, a Dunaferr DV VASAS
Szakszervezeti Szövetség elnöke,
Tóth Andrea, 2008 óta az ellenőrző bizottság tagja, a DUNAFERR
Foglalkoztatásért „Acélalapítvány” titkára.
Dr Sevcsik Mónika, 2015 óta képviseli az ISD Dunaferr Zrt.-t az ellenőrző
bizottságban, az ISD DUNAFERR Zrt. RMS és HR igazgatója.
Sok sikert kívánunk az új vezetőségnek!

