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EMLÉKEZTETŐ 

a 2012. augusztus 9-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről 

 

Helyszíne: MVM Székház Jedlik Ányos terme 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok:  

1. Előző SZV ülés emlékeztetőjének jóváhagyása 

 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

2.  Az Egyesülési törvény módosításával kapcsolatos konzultáció  

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

3. Az EVDSZ és az MVM együttműködési megállapodásának aktualitásai, működési 

feltételekkel, a jövőbeni kilátásokkal kapcsolatos kongresszusi határozat végrehajtása 

Előterjesztő: Gál Rezső 

4. Az Országos Érdekegyeztetés helyzete és a LIGA Szakszervezetek érdekérvényesítő 

tevékenysége 

Előterjesztő: Gaskó István 

5. A VKSZ módosítás és a kiterjesztéssel kapcsolatos kérdések 

Előterjesztő: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

6. Egyebek 

 

Réffi Péter levezető elnök köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ív szerint megállapítja, hogy az 

összes mandátum számból, 125-ből, 104 jelen van így a Szövetségi Vezetőségi ülés 

határozatképes. A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat. Más javaslat nem lévén 

szavazásra bocsájtja az ülés napirendi pontjait. A Szövetségi Vezetőségi ülés a napirendi pontokat 

egyhangú szavazással jóváhagyja. 

Az első napirendi pont keretében dr. Szilágyi József ismerteti, hogy a 2011. június 6-i Szövetségi 

Vezetőségi ülésről készült emlékeztető tartalmazza a beérkezett észrevételeket. A Szövetségi 

Vezetőség egyhangú szavazással jóváhagyja az előző ülés emlékeztetőjét. 

Hozzászólók: 

Masa Imre Lászlóné 
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A második napirendi pont előterjesztéseként dr. Szilágyi József összefoglalja az egyesülési 

törvény módosítása kapcsán készült szakmai anyag főbb pontjait, ezt követően a Szövetségi 

Vezetőségi ülés tagjai kérdéseket és véleményeket fogalmaznak meg, melyet az előterjesztő 

megválaszol. 

Hozzászólók: 

Bocsor István, Néber Tibor, Bánkúti Ferenc, Medveczki Zsolt, Kovács Ferenc 

 

 

A harmadik napirendi pont keretében Gál Rezső tájékoztatást ad az MVM Zrt. és az EVDSZ 

között folyó tárgyalásokról, mely érinti az EVDSZ elhelyezésének biztosítását, pénzügyi 

támogatását, valamint az állami tulajdonban lévő szakszervezetek, illetve az MVM TSZSZ 

működési feltételeinek biztosítását. 

22/2012. (08.09.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség megbízza az Állandó Bizottságot, 

hogy az EVDSZ jövőbeni működésével kapcsolatos helyzetértékelést és javaslatot készítse el 

és terjessze a Szövetségi Vezetőségi ülés elé, megbízza továbbá az Állandó Bizottságot azzal, 

hogy az MVM Zrt.-vel történő tárgyalások lezárását követően tegyen javaslatot a 2012. évi 

pénzügyi terv módosítására. Tegyen javaslatot továbbá az EVDSZ Alapszabályának 

módosításra is, figyelemmel a jövőbeni működés szervezeti kérdéseire, finanszírozására, az 

egyesülési joggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosulására. A Szövetségi Vezetőség 

felhívja a tagszakszervezeteket, hogy a jövőbeni működéssel kapcsolatos kongresszusi 

határozat szerinti vizsgálatot végezzék el és arról legkésőbb 2012.szeptember 30-ig 

tájékoztassák az EVDSZ-t. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy tartózkodással elfogadva  

 

Hozzászólók: 

Pinczés Ernő, Bocsor István, Németh Lajos, Nagy Zoltán, Téglás József, Bánkuti Ferenc, 

Horváth József, dr. Szilágyi József 

A negyedik napirendi pont keretében Gaskó István a LIGA Szakszervezetek elnöke adott 

tájékoztatót az Országos Érdekegyeztetés jelenlegi helyzetéről. Kiemelte, hogy többek közt a 

LIGA Szakszervezetek tárgyalásának köszönhető, hogy az Mt. csak a jelenlegi formában 

módosult, hogy létrejött a versenyszférában egy Érdekegyeztető Fórum. Tájékoztatást adott Orbán 

Viktor miniszterelnökkel történt találkozókról, valamint a munkáltatói szövetségekkel kötött 

megállapodásokról. A jövőbeni elképzelésekkel kapcsolatosan beszélt a jogpont pályázatok 

elnyeréséről, Békéltető Tanácsok felállításáról megyénként, a LIGA Akadémia beindításáról 

felnőttképzésként. 

Hozzászólók: 

Bocsor István, Néber Tibor, Bánkuti Ferenc, Pinczés Ernő, Téglás József, Nagy Zoltán, 

Dr. Kiss Mihály, Németh Lajos, dr. Szilágyi József 
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Az ötödik napirendi pont keretében Gál Rezső javaslatot tett a VKSZ módosításra vonatkozó 

tárgyalás menetére. A 2012. augusztus 15-én létre jövő szakértői egyeztetésen az Állandó 

Bizottság kérjen indoklást a munkáltató által megküldött módosítási javaslatokra, azt értékelje ki 

és ez alapján tegyen javaslatot a Szövetségi Vezetőségnek a módosítási javaslatokkal kapcsolatos 

szövetségi véleményre. A SZV döntsön a módosításokkal kapcsolatos szövetségi álláspontról és 

ez alapján kerüljön sor a munkáltatóval történő érdekvitára. 

A vitában Németh Lajos kérte annak rögzítését az emlékeztetőben, hogy álláspontja szerint a 

VKSZ-nek a jövőben is tartalmaznia kell a távolléti díj tartalmára vonatkozó rendelkezést. 

23/2012. (08.09.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség az előterjesztő által javasolt eljárás 

rendet egyhangúlag elfogadta. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva  

Hozzászólók: 

Néber Tibor, Nagy Sándor, Medveczki Zsolt, Bánkuti Ferenc, Németh Lajos, dr. Szilágyi 

József 

 

A hatodik napirendi pontban Gál Rezső emlékeztetett rá, hogy a Szövetségi Vezetőség döntött a 

rovinji utazásról. Minden elő van készítve, de a bekövetkezett változások és a jövőbeni működés 

elnehezülése miatt javasolja megfontolásra az utazás elvetését. Bocsor István felvetette a vitában, 

hogy a Szövetségi Vezetőségnek belföldön egy több napos Szövetségi Vezetőségi ülést kellene 

tartania a Szövetség előtt álló stratégiai kérdések megtárgyalása és megválaszolása érdekében. A 

Szövetségi Vezetőség az előterjesztés megtárgyalását követően a következő határozatokat hozta: 

24/2012. (08.09.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség a megváltozott körülményekre 

tekintettel a horvátországi, rovinji programot törli. 

 Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy tartózkodással elfogadva  

 

25/2012. (08.09.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség Bocsor István felvetésére döntött 

arról, hogy az ősz folyamán egy több napos Szövetségi Vezetőségi ülés megtartása szükséges, 

a stratégia kérdések megtárgyalása érdekében.  

 Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: két tartózkodással, egy ellen szavazattal elfogadva  

 

 

Hozzászólók: 
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Masa Imre Lászlóné, Bocsor István, Téglás József, dr. Szilágyi József 

Az egyebek napirendi pontban Nagy Sándor DÉMÁSZ Szakszervezet elnöke tájékoztatta a 

Szövetségi Vezetőséget, végre megszületett 2012. évre a bér és szociális megállapodás a 

DÉMÁSZ ZRt.-nél. 

 

Végezetül dr. Szilágyi József tájékoztatta a Szövetségi Vezetőséget, hogy az M.G. Zala Schneider 

Szakszervezet levelet küldött a Szövetségnek, melyben kérték 2012. július 1 napjától az EVDSZ 

tagságuk megszüntetését. 

 

Több hozzászólás nem volt, ezért Réffi Péter jó utat kívánt a kollégáknak és az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

Az emlékeztetőt jóváhagyta: 

 

 

 

 Gál Rezső Réffi Péter 

 elnök levezető elnök 

 

 

Az emlékeztetőt készítette: 

 

 

   dr. Szilágyi József 

EVDSZ elnökhelyettes 
 


