
EMLÉKEZTETŐ 

 

a 2012. január 9-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről 

 

 

 
Helyszíne: MVM Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok: 

1. Felkészülés a VÁPB tárgyalásokra 

Előterjesztő: Gál Rezső, Árkovics István 

2. Kongresszusi határozatok áttekintése, részletes feladat meghatározás 

Előterjesztő: Gál Rezső 

3. Norvég pályázat  

Előterjesztő: Gál Rezső, Árkovics István 

4. Egyebek 

 

A levezető elnök megállapította, hogy az SZV határozatképes. Ismertette a 
meghatalmazásokra vonatkozó bejelentéseket. 

 

1) napirend: Felkészülés a VÁPB tárgyalásokra 

 

A napirend kapcsán az SZV tagok a következő dokumentumokat kapták kézhez: 

 

 A Kormány 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelete (A munkabérek nettó értékének 
megőrzéséhez szükséges béremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli 
juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről) 

 A Kormány 194/2011. (XII.22.) Korm. rendelete (A kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról) 

 Tájékoztató a béren kívüli juttatásokat érintő adóváltozásokról 

 ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati 
végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető 
adókedvezmény érvényesítésének elősegítéséhez 

 VÁPB 2012. évi bér- és szociális megállapodásunk nulladik tervezete 

 

A napirend tárgyalása során Gál Rezső és Árkovics István szóbeli kiegészítést tett az 
írásban kiküldött anyagokhoz. A szövetségi vezetőség megvitatta a dokumentumokat. 
Tájékoztatások hangzotta el arról, hogy egyes társaságcsoportoknál, illetve gazdasági 
társaságoknál előzetesen milyen tárgyalási pozíciók alakultak ki a 2012. évi bér- és 
szociális kérdések megítélése kapcsán. A vita során a hozzászólók módosítási 
indítványokat tettek az előzetesen kiküldött 2012. évi ágazati bér- és szociális 
megállapodáshoz.  

 

Hozzászólók: Medveczki Zsolt, Németh Lajos, Nagy Sándor, Pinczés Ernő, Lőrincz 

László, Berkes Sándor, Bánkuti Ferenc, Téglás József, Bátki László 
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Gál Rezső tájékoztatta a vezetőséget, hogy 2012. január 18-án délelőtt Állandó 

Bizottsági ülés, majd délután VÁPB ülés lesz. 

VÁPB napirendi pontok: 

1) Tárgyalás a 2012. évi ágazati bér- és szociális megállapodásról 

2) Megállapodás a Villamosenergia-ipari Ágazati Bértarifa Rendszerről 

3) VKSZ módosíts a munka díjazása kapcsán 

4) A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzata, valamint 
az ehhez kapcsolódó dokumentumok 

5) Egyebek 

 

1/2012. (01.09.) A 2012. évi bér- és szociális megállapodás témakörben a 

munkavállalói oldal javaslata: 

Villamosenergia-ipari Bér és szociális Megállapodás 2012. évre 

a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint  

az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, 

és a Bánya- és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezete között  

(Munkavállalói tervezet 2012. január 9.) 

 

Felek a VKSZ IV. és X. fejezetére utalással az alábbiakban állapodnak meg: 

 

1. A VÁPB keretein belül megállapodnak abban, hogy első lépcsőben (ahol ez 
szükséges) valamennyi munkavállaló számára hajtsák végre a Kormány 
299/2011. (XII. 22.) sz. rendeletét. 

Ezt követően a megállapodást kötő felek azt ajánlják a társaságcsoport és 
munkahelyi szintű szociális partnereknek, hogy a 2012. évi bér- és szociális 
megállapodások megkötése és végrehajtása során a munkavállalók 2011. évi 
keresetének reálértéke 1,5 százalékos mértékben növekedjen. 

 

2.  A Megállapodó felek ezen megállapodásban rögzítettek alapján csoport és helyi 
szinten lefolytatják a tárgyalásokat, megkötik a bér- és szociális 
megállapodásokat, amelyben rögzítik a várható infláció mértékét és 
inflációkezelés módját is. 

 

3.  A megállapodás hatálya alá tartozó társaságoknál 2012. január 1-i hatállyal a 
teljes munkaidős statisztikai állományban lévőkre vonatkozóan alkalmazható 
munkabér nem lehet kevesebb az alábbiaknál: 

 minden munkavállalóra vonatkozóan (villamosenergia-ipari minimálbér) 
100.200.-Ft/hó; 
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 a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylő 
munkakört betöltőkre vonatkozóan 119.200.-Ft/hó; 

 akkreditált felsőfokú szakképzettséget igénylő munkakört betöltő 
munkavállalókra 148.100.-Ft/hó; 

 a felsőfokú iskolai végzettséget igénylő munkakört betöltőkre vonatkozóan 
185.000.-Ft/hó. 

 

4. A VÁPB-ben részt vevők megállapodnak abban, hogy 2012-ben a jóléti és 
szociális juttatások egy főre jutó nettó értéke minimálisan a 2-es pont szerint 
meghatározott inflációval megegyezően növekedjen. 

 

5. Felek indokoltnak tartják, hogy a helyi, társaságcsoport szintű bértárgyalások 
során a villamosenergia-iparban is a munkahelyek megőrzését tekintsék 
elsődlegesnek, úgy, hogy csak különleges és indokolt esetben csökkenhet az 
átlagos statisztikai létszám. Ennek során a foglalkoztatás biztonságát és a 
szakmai színvonal emelését kiemelten kezeljék. 

 

6.  Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás részét képezi a 
Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződésnek, és együttesen kérik annak 
kiterjesztését. 

 

7.  Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha az aláírók illetékes fórumai jóváhagyják. 

 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 

 

 

2) napirendi pont: Kongresszusi határozatok áttekintése, részletes feladat 
meghatározás 

 

2011. november 24-én az EVDSZ Rendkívüli Kongresszust tartott. Ezen a 
kongresszuson több határozat született, melyek közül a 3. és 4. sz. határozat 
foglalkozott egyfelől a Munka Törvénykönyvével, másfelől a Villamosenergia-ipari 
Ágazati Kollektív Szerződéssel. 

 

2011. december 2-án országos szinten megállapodás jött létre az Mt. egyes 
kérdéseiről. 

 

Az EVDSZ elnöke, Gál Rezső az EVDSZ Alapszabály szerinti írásos szavazást rendelt 
el abban a kérdésben, hogy december 2-án aláírt országos megállapodás utólagosan 
elfogadást nyerjen-e, vagy sem. A szavazás eredményeképpen rögzíthető: Az SZV 
tudomásul vette a megállapodást. (Sok esetben az EVDSZ tagszakszervezetei helyi 
szavazást is rendeltek el.) 
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Fentiekből az fakad, hogy az EVDSZ 2011. november 24-i Rendkívüli 
Kongresszusának azon határozatszöveg részei, melyek az Mt-t érintették aktualitását 
vesztették. Ugyanakkor a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződéssel 
kapcsolatos, annak megerősítését célzó határozatelemek továbbra is érvényben 
vannak. 

 

Hozzászólók: Téglás József, Lőrincz László, Nagy Sándor, Néber Tibor, Bánkuti 

Ferenc, Medveczki Zsolt, Pinczés Ernő,  

A szövetség megvitatta az új helyzetet és az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2012. (01.09.) sz. határozat A szövetségi vezetőség megerősítette az 
EVDSZ 2011. november 24-i Rendkívüli Kongresszusának 3. és 4. sz. 
határozatát azzal, hogy a Munka Törvénykönyve módosításáról szóló 
megállapodás kapcsán az Mt.-vel összefüggésben tervezett akciók 
aktualitásukat vesztették. 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta 

 

3) napirendi pont: Norvég pályázat 

 

A norvég pályázat lehetőségeiről az SZV tagok előzetesen írásban tájékoztatást 
kaptak. Árkovics István szóbeli kiegészítést tett a pályázat részleteiről, az EVDSZ 
szándékairól. Ennek lényege, hogy az EVDSZ nyújtson be pályázatot, melynek 
végleges dokumentumát az SZV fogja jóváhagyni. A szövetségi vezetőség 
tudomásul vette az írásban és szóban kapott tájékoztatást, támogatja a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos előzetes munkát.  

 

Hozzászólók: Pinczés Ernő és Nagy Sándor 

  

4) napirendi pont: Egyebek 

 

 Aktuális politikai helyzet értékelése szakszervezeti nézőpontból. (Ezen belül 
kiemelt helyet kaptak az Alkotmánnyal kapcsolatos történések.) 

 

 

 

K.m.f. 

 

Az emlékeztetőt jóváhagyta: 

 

 

 

 Gál Rezső Réffi Péter 

 elnök levezető elnök 
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Az emlékeztetőt készítette: 

 

 

Kádi Tünde 

honlapszerkesztő 

 

 


