
EMLÉKEZTETŐ 

 

 

a 2012. február 2-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről 

 

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

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok: 

1. Az egy főre jutó jóléti és szociális juttatások kérdése  

Előterjesztő: Gál Rezső 

2. 2012. évi ágazati bér- és szociális megállapodás előkészítése  

Előterjesztő: Gál Rezső 

3. Egyebek 

 

Az előző szövetségi vezetőségi ülés emlékeztetőjének elfogadása után levezető elnök 
megállapította, hogy az SZV határozatképes.  

 

1. napirend: Az egy főre jutó jóléti és szociális juttatások kérdése  

Előterjesztő: Gál Rezső 

 

A napirendi pont tárgyalásához korábban kiküldésre kerültek a következő 
dokumentumok: 

 Tájékoztató adatok a 2011 évi villamosenergia-ipari bér- és szociális 
megállapodás teljesítéséről 

 Szakértői egyeztetés a jóléti és szociális kiadások egy főre jutó minimális 
összegének meghatározásával kapcsolatban (Várhelyi-Gál) 

 

Ezen napirendi pont kapcsán valamennyi tagszakszervezet képviselője 
tájékoztatást adott arról, hogy munkahelyi szinten e témakörben folyt-e 
egyeztetés, történt-e közös jegyzőkönyv felvétel.  

 

Hozzászólók: valamennyi jelenlévő 

 

3/2012. (02.02.) sz. határozat:  Megállapítást nyert, hogy az egy főre jutó 
jóléti és szociális juttatások kérdésében a táblázatban szereplő számok 
többnyire a munkáltató egyoldalú adatszolgáltatása révén kerültek 
megadásra. A szakszervezettekkel, üzemi tanácsokkal írásos jóváhagyatás 
nem történt meg minden munkáltatónál, ahol erre vonatkozó megállapodás 
nem jött létre. Tekintettel arra, hogy VKSZ X/2.1.3. alapján a figyelembe 
vehető juttatások körét és költségeik számbavételét helyi szinten kellene 
szabályozni, ezért a VÁPB munkavállalói oldal tárgyalódelegációjának 
feladata az, hogy a 2012. február 9-i tárgyaláson jelentse be: a munkahelyi 
szintű egyeztetéseket a szociális partnerek haladéktalanul folytassák le! 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
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2. napirendi pont:. 2012. évi ágazati bér- és szociális megállapodás előkészítése 

Előterjesztő: Gál Rezső 

Előzetesen kiküldésre került írásos dokumentum: 

 VÁPB Megállapodás 2010. április 14. 

 

E kérdésben valamennyi tagszakszervezet tájékoztatást adott arról, hogy a 
kormányzati intézkedések hatására (2012. évi minimálbér, adórendszer 
módosulás) az adott gazdasági társaságnál a szükséges kompenzáció mekkora 
forrást igényel, ez fajlagosan hány %-os bérfejlesztést jelent.  

Hozzászólók: valamennyi jelenlévő 

 

4/2012. (02.02.) sz. határozat: A szövetségi vezetőség meghatározta a VÁPB 
munkavállalói oldala számára a tárgyalás mandátumát, azzal, hogy a 
tárgyalás taktikai elemeiről a VAPB ülés előtt tartott oldalülés  döntsön.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV két tartózkodással és ellenszavazattal elfogadta 

 

2) napirendi pont: Egyebek 

  

 Norvég pályázat aktuális helyzete (írásos dokumentum kiküldve) 

 Előadók: Gál Árkovics, Kozák László, Árkovics István 

 

5/2012. (02.02.) sz. határozat: Szövetségi Vezetőség tudomásul vette a 
részletes írásos és szóbeli tájékoztatót és megerősítette az Elnököt a 
további lépések megtételére azzal, hogy a végleges pályázati szöveg – 
várhatóan március hónapban – ismételten az SZV  elé kerül. 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 

 

 Az EVDSZ Elnöke felkérte a tagszakszervezetek tisztségviselőit, hogy az 
idei évben aktuális EVDSZ Sportnap és Focikupa megszervezésére, 
valamint lebonyolítására vállalkozzanak és felhívta a figyelmet az EVDSZ 
Rendkívüli Kongresszusának 3. számú határozatának határidejére, amely 
2012. március 31. Ezen témák a következő SZV ülésen újból napirendre 
kerülnek. 

 

 

K.m.f. 

Az emlékeztetőt jóváhagyta: 

 

 

 

 Gál Rezső Lőrincz László 

 elnök levezető elnök 


