
 

 

EMLÉKEZTETİ 

 

a 2010. február 10-i EVDSZ rendkívüli Szövetségi Ve zetıségi ülésr ıl 

 

Helyszín: MVM Zrt. Jedlik tárgyalója - 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.  

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezetı elnök: Bakai Lehel 

Idıpontja:  2010. február 10. 10.00 óra  
 
 
Napirendi pontok:  

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı 

2. Az iparági 2010. évi bér és szociális megállapodás 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

3. Egyéb aktuális kérdések 
 
Ügyrendi bejelentések: Berkes Sándor, a MÉSZ elnöke teljes jogkörrel képviseli 
Néber Tibor ADÉSZ elnök megbízásából szakszervezetüket. Pinczés Ernı TIVISZ 
elnök bejelentette, hogy az ÉVISZ-t képviseli. 
 

Bakai Lehel megállapította a jelenléti ív alapján, a mandátum számok szerint, a 
Szövetségi Vezetıség határozatképes. Megjegyezte, hogy a megbízólevelek 
pótlására egy hét áll rendelkezésre. 

 
1. napirendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

A SZV egyhangúlag elfogadta. 

2. napirendi pont: Az iparági 2010. évi bér és szociális megállapodás 

 

Gál Rezsı tájékoztatást adott az ágazati bértárgyalás jelenlegi helyzetérıl, elsıként 
megemlítve, hogy már tavaly decemberben bejelentésre került a munkaügyi 
konfliktus, melyrıl részletes tájékoztatás olvasható a www.vd.hu –n. Ezt követıen 
megkérte a szövetségi vezetıség tagjait, hogy számoljanak be, adjanak egy-egy 
rövid helyzetértékelést hogy állnak a helyi bér- és szociális megállapodásról folyó 
tárgyalások.  
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SZV tagjai részletes tájékoztatást adtak a helyi szintő bértárgyalások helyzetérıl. 

Hozzászólók: Horváth József, Gál Rezsı, Bánkúti Ferenc, Nagy Károly, Kovács 
István, Kaposvári Tiborné, Berkes Sándor, Németh Lajos, Gembiczki Tibor, 
Medveczki Zsolt, Pinczés Ernı, Nagy Sándor, Bocsor István, Kállai Mihály, Kovács 
Ferenc, Téglás József, Nagy Zoltán, Gál Attila, Bátki László, Egyed Ferenc, Nagy 
Gergı, Bakai Lehel.  

 

Folytatva a fı napirendi pontot, a 2010. évi bér és szociális megállapodás témakörét 
Gál Rezsı tájékoztatást adott milyen események, tárgyalások történtek a január 21-i 
ülés óta.  

Hozzászólók: Nagy Sándor, Bánkúti Ferenc, dr. Szilágyi József, Kovács István, 
Medveczki Zsolt, Bocsor István, Pinczés Ernı, Németh Lajos, Nagy Zoltán, Gál Attila 

 

10/2010. sz. határozat (02.10.) A szövetségi vezet ıség úgy döntött, hogy a 
VÁPB munkavállalói oldalt képvisel ı tárgyaló delegációnak az a mandátuma, 
hogy ágazati bér- szociális megállapodás tervezet 1 . pontja: „A VÁPB általi 
keresetszínvonal (vagy átlagos alapbér) növelési aj ánlás mértéke 4,1%.” 
továbbra is a munkavállalói ajánlat részét kell, ho gy képezze. E nélkül nem 
jöhet létre megállapodás. Szükség esetén a nyomásgy akorlás eszközeit 
továbbra is alkalmazni kell.  
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

11/2010. sz. határozat (02.10.) A szövetségi vezet ıség határozott arról, hogy 
megállapodás 3. pontjának második felsorolásában fe ltüntetett „legalább 
középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzetts éget igényl ı munkakört 
betölt ıkre vonatkozó” tételre azon határokon belül (94.500 ,- Ft-tól 96.000,- Ft-
ig), ami a munkáltató szövetség ajánlása, illetve a mit a szakszervezeti ajánlás 
tartalmaz, egy köztes állapotot elfogadhatónak tart . 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 



3 

 

 

12/2010. sz. határozat (02.10.) A megállapodás 1. p ontjához kapcsolódva, amely 
összefügg a VKSZ IV. 2.2.1 pontjával, Szövetségi Ve zetıség határozott arról, 
hogy az 1. sz. mellékletként csatolt dokumentum ker üljön ki az EVDSZ 
honlapjára.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

13/2010. sz. határozat (02.10.) SZV határozatot hoz ott a megállapodás 4. 
pontjának szövegezésére: „A munkáltatók kötelezetts éget vállalnak arra, hogy 
2010. évben a jóléti és szociális juttatások minimá lisan reálértéküket meg ırzik. 
További részletkérdésekben a társaságcsoport szint ő, illetve társasági 
szociális partnerek állapodnak meg.” 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

14/2010. sz. határozat (02.10.) SZV határozatot hoz ott a megállapodás 5. 
pontjának megfogalmazására: „A jóléti szociális jut tatások értékére 
vonatkozóan a felek kifejezik szándékukat, hogy 201 0-ben tárgyalásokat 
folytatnak az ágazati szinten figyelembe veend ı szociális juttatások jogcímei 
és az eljárásrend vonatkozásában. A Felek 2010-ben ezen tárgyalásokat 
szándékaik szerint le kívánják zárni.” 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta a határozatot. 

 

15/2010. sz. határozat (02.10.) SZV határozatot hoz ott arról, hogy tagjai: 

a) A „Kimutatás a szociális juttatásokról” c, táblá zatot  2010 február 16-ig 
véleményezik 

b) Kinyilvánítja szándékát, hogy a VÜTFÓ-val való e gyüttm őködésre a 
bérmegállapodás tervezet 5. pontjában foglaltak vég rehajtása során.  

c) Megállapítja, hogy munkáltató által átadott „Táj ékoztató adatok a 
szakszervezetek részére a 2009. évi középszint ő bér- és szociális 
megállapodás teljesítésér ıl” táblázat számai tekintetében, helyi 
szinteken – kivéve DÉMÁSZ-t – nem volt egyeztetés a  szakszervezet és a 
munkáltatók között.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta a határozatot. 
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3. napirendi pont: Egyéb aktuális kérdések 
 

Az SZV a villamosenergia-ipar jöv ıjével kapcsolatos dokumentumot 
kielemezte és ezzel kapcsolatosan az alábbi határoz atot hozta:  

16/2010. sz. határozat (02.10.) Az SZV határozatot hozott a villamosenergia-ipar 
jövıjével kapcsolatos, BDSZ-EVDSZ közös állásfoglalás e lfogadásáról. (2. sz. 
melléklet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy ellenszavazattal elfogadta a határozatot. 

 

- Gál Rezsı kérte a szövetség tagjait legyenek aktívak a saját honlapjuk 
karbantartása/feltöltése , valamint a „Fórum” terén. 

- dr. Szilágyi József tájékoztatta szövetség tagjait az EVDSZ-VIMFÓ 
tanácskozásról. Az ezzel kapcsolatos emlékeztetı, VIMFÓ együttmőködési 
megállapodás, és az ágazati munkavédelmi érdekegyeztetésre vonatkozó 
közös kezdeményezés kiküldésre került.  

17/2010. sz. határozat (02.10.) SZV határozatot hoz ott a VIMFÓ emlékeztet ı, a 
VIMFÓ együttm őködési megállapodás, és az ágazati munkavédelmi 
érdekegyeztetésre vonatkozó közös kezdeményezés elf ogadásáról.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy ellenszavazattal elfogadta a határozatot. 

 

- dr. Szilágyi József az Ifjúsági Tagozat feladattervét és költségvetés-tervezetét 
terjesztette elı. Harmath Péter ezeket megerısítette rövid szóbeli 
kiegészítésével.  

18/2010. sz. határozat (02.10.) SZV elfogadta az If júsági Tagozat feladattervét. 
Az Ifjúsági Tagozat költségvetéséhez elvi jóváhagyá st ad. Az EVDSZ 
támogatásának konkrét összege, az EVDSZ költségveté sének elfogadásával 
egyidej őleg kerül véglegesítésre.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy ellenszavazattal elfogadta a határozatot. 

 

- VÁPB-hez újra be kell jelentkezni. A regisztráció után 20 nap áll 
rendelkezésre, hogy a további adatközlés megtörténjen. Ezen adatközlési 
kötelezettség miatt az ezzel kapcsolatos táblázat kitöltését kéri dr. Szilágyi 
József és idıben való visszaküldését.  
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- dr. Szilágyi József tájékoztatást adott a LIGA Önsegélyezı Pénztár 
mőködésérıl elnézést kérve, hogy minden jó szándék ellenére, az 
adatfeltöltéssel kapcsolatban csúszások vannak.  

- Nagy Sándor segítséget kért a VÜTFÓ ülések megszervezésében 

 

 

 

K.m.f. 

 

Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

 

 Gál Rezsı Bakai Lehel 
 EVDSZ elnök levezetı elnök 
 
Emlékeztetıt készítette: 
 
 
Kádi Tünde 
EVDSZ honlapszerkesztı 


