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EMLÉKEZTETŐ 

a 2012. szeptember 20-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről 

 

Helyszíne: Alfa Art Hotel 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok:  

1. Előző SZV ülés emlékeztetőjének jóváhagyása 

 Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

 

2. Az országos érdekegyeztetés helyzete, különös tekintettel a miniszterelnök és a LIGA 

Szakszervezetek elnöksége találkozójára 

Előterjesztő: Gál Rezső 

 

3. Az ágazati Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés módosításával kapcsolatos 

folyamatok  

Előterjesztő: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

 

4. Az EVDSZ és az MVM együttműködési megállapodásának aktualitásai 

Előterjesztő: Gál Rezső 

 

5. Az EVDSZ munkatervének és oktatási tervének teljesülése  

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

6. A Rendkívüli Kongresszus összehívásával kapcsolatos információk 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

7. VKSZ módosítás kiterjesztésével kapcsolatos kérdések  

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

8. Egyebek 

 

 

Gál Rezső köszöntötte a megjelenteket és javasolta, hogy Medveczki Zsolt lássa el az ülés 

levezető elnöki feladatait, tekintettel arra, hogy Réffi Péter egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt 

venni az ülésen. A SZV egyhangúlag megválasztja Medveczki Zsoltot az ülés levezető elnökének. 

A levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az összes mandátum számból, 125-ből, 

104 jelen van, így a Szövetségi Vezetőségi ülés határozatképes.  
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A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pontból 

„0” napirendi pontként tárgyaljuk meg a Forró Drótban megjelentetni kívánt cikk vonatkozásában 

kialakult helyzetet és ennek kapcsán Fábián Erzsébet főszerkesztő asszony pozíciójából való 

felfüggesztését.  Más javaslat nem lévén szavazásra bocsájtja az ülés napirendi pontjait. A 

Szövetségi Vezetőségi ülés a napirendi pontokat – a javasolt változtatással – a meghívóban lévő 

tartalommal megegyezően, egyhangú szavazással jóváhagyja. 

Ezt követően dr Szilágyi József tájékoztatja a jelenlévőket a VAPB keretében zajló VKSZ 

módosítási folyamatról szóló, a „Forró Drót” újságban megjelentetni kívánt cikk kapcsán kialakult 

helyzetről. Jelezte, hogy az összes dokumentumot megküldésre került az SZV tagok részére, így 

minden információ rendelkezésre áll, hogy az SZV bölcs döntést hozzon az ügyben. Javasolta, 

hogy mind az EVDSZ elnökét, mind a főszerkesztő asszonyt hallgassa meg az SZV, a döntés 

meghozatala előtt. 

A javaslatnak megfelelően ezt követően Gál Rezső az EVDSZ elnöke, úgyis, mint a Forró Drót 

újság felelős kiadója és úgyis, mint a vállalkozói szerződés megbízójának képviselője előadta, 

hogy a cikk kapcsán kialakult helyzet ártott az EVDSZ megítélésének és megengedhetetlen, hogy 

a vele való egyeztetés nélkül kerüljön ki dokumentum az EVDSZ tárgyaló partnereihez. Fábián 

Erzsébet azt hangoztatta, hogy az EVDSZ-szel kötött vállalkozási szerződés biztosít számára 

jogot, egyúttal teszi kötelezettségévé az EVDSZ partnereivel való kommunikációt, és a szerződés 

semmi féle sorrendiséget nem ír elő számára.  Az EVDSZ elnökhelyettese emlékezteti rá, hogy a 

vállalkozói szerződés szerint a feladatait a megbízó utasításai alapján kell elvégeznie.  

Az üggyel kapcsolatban folytatott konzultáció során Gál Rezső tájékoztatta az SZV tagjait arról is, 

hogy Lóczy Erzsébet – a kifelé történő kommunikáció letiltása ellenére – újabb cikk tervezetet 

küldött meg a VTMSZ titkára részére, amely újabb nehézséget okozott a munkáltatóval történt 

egyeztetés során. Jelezte, hogy ennek munkajogi következményei lehetnek. Ezzel kapcsolatosan 

Fábián Erzsébet a jegyzőkönyvbe rögzítetten kérte, hogy, Lóczy Erzsébettel szembe 

jogkövetkezmények ne legyenek.  

Az SZV ezt követően, az előzetesen megküldött határozati javaslattal megegyező tartalmú 

26/2012. (09.20) sz. határozatot hozta, mely az emlékeztető 1. számú mellékletét képezi.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: tizenhét igen és hat tartózkodással elfogadva  

Hozzászólók: 

Nagy Sándor, Néber Tibor, Téglás József, Németh Lajos, Nagy Zoltán, Kis Mihály 

Az első napirendi pont keretében dr. Szilágyi József ismerteti, hogy a 2012. augusztus 9-i 

Szövetségi Vezetőségi ülésről készült emlékeztető tartalmazza a beérkezett észrevételeket. A 

Szövetségi Vezetőség egyhangú szavazással jóváhagyja az előző ülés emlékeztetőjét. 

 

A második napirendi pont előterjesztéseként Gál Rezső EVDSZ elnök tájékoztatja az SZV tagjait, 

az Orbán Viktor miniszterelnök és a LIGA Szakszervezetek kibővített elnökségi ülésén történő 

találkozójáról. Tájékoztatójában kitért az energia ipart érintő – a találkozón szóba került - 

kérdésekre. Ezt követően tájékoztatta a szövetségi vezetőség tagjait, hogy a találkozó 

következményeként is levelet írtunk Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter asszonynak, 

kezdeményezve egyrészt személyes találkozót a minisztérium jogelődje és az EVDSZ között 
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létrejött együttműködési megállapodás és a munka világára vonatkozó jogi kérdések áttekintése 

érdekében, másrészt a VAPB-ben történő, az energiapolitikáról folytatandó konzultációval 

kapcsolatosan. 

Hozzászólók: 

Téglás József, Nagy Zoltán, Bánkuti Ferenc, Kiss Mihály dr., Medveczki Zsolt, dr. 

Szilágyi József 

 

A harmadik napirendi pont keretében az előterjesztők tájékoztatták a Szövetségi Vezetőség tagjait 

a VKSZ módosítások folyamatairól, a munkáltatói és a munkavállalói oldal e témában folytatott 

levelezéséről, melyeket a szövetségi vezetőségi tagok megkaptak. A VAPB következő ülésére 

2012.09.26-án fog sor kerülni, ahol a VKSZ módosítás napirendi pont lesz. Ezzel kapcsolatosan 

készült egy megállapodás tervezetet a VKSZ módosítás rendező elveiről és annak indoklásáról. 

Kérik, hogy erre ezzel kapcsolatosan hozzon döntés a szövetségi vezetőség. Ezen túl az 

előterjesztők hangsúlyozták annak fontosságát, hogy ki kell mutatni, milyen hátrány éri a 

munkavállalókat az Mt. módosítása illetve a VKSZ tervezett módosítása miatt. Ezzel 

kapcsolatosan kérik, hogy a rövidesen megküldött paraméterekkel végezzenek számítást –első 

sorban az állandó bizottsági tagok, másodsorban lehetőleg minél többen – az érdekkörükbe 

tartozó humán szakemberek bevonásával. 

A megállapodás tervezet vitáját követően, mely során a módosítási javaslatokról külön-külön 

szavaztak, a szövetségi vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

27/2012. (09.20) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség A VKSZ módosítás rendező elveire 

vonatkozó megállapodás tervezetet, az előterjesztés módosításaival együtt, valamint a 

megállapodás tervezet indoklását elfogadja, és felhatalmazza a tárgyaló delegációt, hogy a 

VAPB ülésén az ezzel kapcsolatos egyeztetést lefolytassa. Ugyan akkor a szövetségi vezetőség 

felkéri az állandó bizottság tagjait illetve a szövetségi vezetőség minden tagját, hogy a 

rövidesen megküldésre kerülő paraméterek alapján, a paraméterek kézhezvételétől 

számított két héten belül, humán szakemberek bevonásával végezzen számítást, az Mt. 

módosítás és a tervezett VKSZ módosítás munkavállalókra való hatásának elemzése 

céljából. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

Hozzászólók: 

Téglás József, Weisz Mátyás, Bánkuti Ferenc, Nagy Zoltán, Medveczki Zsolt, dr. Szilágyi 

József 

A negyedik napirendi pont keretében Gál Rezső adott tájékoztatást az MVM Zrt. és az EVDSZ 

között folyó tárgyalásokról. Az MVM Zrt. az MVM TSZSZ-szel kíván szerződést kötni, az 

EVDSZ-szel nem, ezért szükséges, hogy majd jöjjön létre megállapodás az MVM TSZSZ és az 

EVDSZ között is.  
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Hozzászólók: 

Néber Tibor, Téglás József, Nagy Zoltán, Medveczki Zsolt, dr. Szilágyi József 

 

Az ötödik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József utalt rá, hogy a 2012. éves munkatervet és 

oktatási programot a szövetségi vezetőségi tagok megkapták. Jelezte, hogy nagyon sok programot 

kell lebonyolítani az év hátralévő időszakában. Az egyik program a mozgósítással kapcsolatos 

oktatás megtartása. Ez annál is inkább fontos, mert a rendkívüli kongresszus határozott ennek 

szükségességéről. Ennek tervezett időpontja: 2012.10.12-13. 

A vita során felvetődött, hogy az oktatások megtartásának komoly akadálya az Mt.-ben lévő 

munkaidő kedvezmény csökkenése, illetve az oktatásra fordítható rendkívüli szabadság Mt.-ben 

történő szabályozásának megszűnése. Válaszként elhangzott jelenleg van egy hatályos VKSZ, 

amely ezekre vonatkozóan tartalmaz rendelkezést. A köztulajdonban lévő társaságok tekintetében 

pedig egyeztetések folynak erről a kérdésről. 

Az egyeztetést követően az SZV megállapította, hogy az EVDSZ 2012. évi munka- és oktatási 

terve időarányosan eddig teljesült. Az előterjesztő kérte, hogy aki még nem küldte meg az ez évi 

bér és szociális megállapodását az soron kívül ezt tegye meg mivel a munkatervben ezek közzé 

tétele szintén feladatként van meghatározva. 

Hozzászólók: 

Kiss Mihály dr., Weisz Mátyás, Nagy Zoltán,  

 

A hatodik napirendi pontban dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV tagjait, hogy a Rendkívüli 

Kongresszusát 2012.11.27-re javasolják összehívni. Ezt megelőzően az október 8-i héten Állandó 

Bizottsági még az október 16-i héten Szövetségi Vezetőségi és a november 5-i héten Szövetségi 

Vezetőségi ülésekre kerülne sor, ahol többek közt a Rendkívüli Kongresszus anyagai 

megtárgyalásra kerülnek. A Kongresszus helyszíne az MVM székház Jedlik Ányos terme lenne. 

Az előterjesztő felhívja a figyelmet, hogy az előző Szövetségi Vezetőségi ülésen, a kongresszusi 

határozat végrehajtására meghatározott szeptember 30-i határidő rövidesen lejár. Nyomatékosan 

kéri a tagszakszervezeteket a határidő betartására. 

28/2012. (09.20) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusát 

2012.11.27. napjára hívja össze. A Rendkívüli Kongresszus helyszíne: MVM Zrt. székház 

(Budapest) Jedlik Ányos terme.  

 Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

A hetedik napirendi pontban dr. Szilágyi József tájékoztatást adott arról, hogy a VKSZ 

módosításainak kiterjesztése a végső fázisához közeledik, a miniszter úrhoz fel lett terjesztve. Az 

előterjesztő megköszönte az EVDSZ tagjainak az együttműködést, valamint kiemelte Meyer 

Erzsébet VAPB titkár tevékenységét mely jelentős segítséget jelentett a folyamatban. 

Hozzászólók: 
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Bánkuti Ferenc, Kópis József, Medveczki Zsolt 

 

Az egyebek napirendi pontban Gál Rezső tájékoztatta a szövetségi vezetőséget, hogy nemzetközi 

szinten egyesült az EMCEF néhány más ágazati szakszervezettel. Ennek következményeként 

Magyarországon konzultáció folyt az egyesülésben érintett nemzetközi ágazati 

szakszervezetekhez tartozó magyar szakszervezetek részvételével. 

Gál Rezső tájékoztatást adott arról is, hogy a Magyar Energetikai Szakszervezeti Szövetséget meg 

kell szüntetni.  

A nemzetközi kapcsolatokról is tájékoztatást adott Gál Rezső. Ennek keretében jelezte, hogy részt 

vett az ILO által finanszírozott konferencián és,  részt vett –többek között- az atomenergiával, és a 

stressz-teszttel foglalkozó Szociális Párbeszéd Bizottság ülésén. 

Bejelentésre került, hogy az operatív munkáltatói jogkör gyakorlása megosztásra kerül az EVDSZ 

elnöke és elnökhelyettese között. 

Medveczki Zsolt jelezte, hogy Ausztriában a villamosenergia-ipar kiszorult az ágazati 

érdekegyeztetésből, utalva ezzel arra, hogy nem csak Magyarországon nehezülnek az 

érdekegyeztetési folyamatok. 

Dombi Jenő felvetette, hogy Székely Tamás VDSZ elnök az ATV-ben nyilatkozatot adott 

melyben leszólta a LIGA-t és a hozzá tartozó szakszervezeteket. A kérdéshez hozzászólt Bánkuti 

Ferenc, Téglás József, Néber Tibor, dr. Szilágyi József. 

Végezetül Bátki László felvetette, hogy a kétnapos Szövetségi Vezetőségi ülés Sümegen 

kerülhetne megrendezésre. Ezzel kapcsolatosan küldi az árajánlatot. 

Több hozzászólás nem volt, ezért Medveczki Zsolt jó utat kívánt a kollégáknak és az ülést 

bezárta. 

 

 

K.m.f. 

Az emlékeztetőt jóváhagyta: 

 

 

 

 Gál Rezső Medveczki Zsolt 

 elnök levezető elnök 

 

 

Az emlékeztetőt készítette: 

 

 

   dr. Szilágyi József 

EVDSZ elnökhelyettes 
 


