EMLÉKEZTETŐ
A 2011. március 29-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről

Helyszín: MVM Zrt. Jedlik Ányos tárgyaló terme (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Levezető elnök: Réffi Péter
Napirendi pontok:
1. A 2011. április 9-i demonstráció
Előadó: Gál Rezső
2. Oktatási terv véglegesítése
Előadó: Gál Rezső
3. Választások a VIT-ben és az ÖSP-ben
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József
4. VÁPB tárgyalás
Előadó: Gál Rezső
5. Tájékoztatató az EU projekt munkabizottsági üléséről
Előadó: Gál Rezső
6. A 2010. évi gazdasági beszámoló és a 2011 évi pénzügyi terv (első olvasat)
Előadó: Gál Rezső, Árkovics István
7. Az EVDSZ Váltóműszakos Bizottságának „Általános Cselekvési Program”
tervezete
Előadó: Berkes Sándor
8. Egyebek

A levezető elnök kérdést intézett, miszerint van-e a beterjesztett napirendi pontokkal
kapcsolatban bárkinek javaslata, vagy az elfogadható a kiküldött formában.
A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Az SZV a napirendet elfogadta.
A napirendi pontok tárgyalását az SZV előző ülés jegyzőkönyvét egyhangúan
elfogadta.(www.vd.hu/dokumentumok)
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Napirendi pont: A 2011. április 9-i demonstráció
Gál Rezső tájékoztatta a szövetségi vezetőséget, hogy a 2011. április 9-i
demonstráción – az előzetes jelentkezések szerint – 1631 fő fog részt venni.
Köszönetet mondott a szövetségi vezetőség tagjainak a mozgósítás során végzett
tevékenységükért. Kiemelte, hogy egyes tagszakszervezetek jelentősen több
létszámmal vesznek részt a demonstráción, mint az elvárt létszám. Ilyenek a
Budapesti Erőművek Szakszervezete, a DÉMÁSZ Szakszervezete, M.G. Zala Kft.
Szakszervezete, Schneider Electric Szakszervezete, valamint a TIVISZ. Ugyanakkor
jelezte, hogy néhány tagszakszervezet egyetlen fővel sem vesz részt a
demonstráción, ami elfogadhatatlan.
Dr. Szilágyi József elnökhelyettes jelezte, hogy a szövetségi vezetőségi tagoknak
mindenképpen részt kéne venniük a demonstráción. Javasolja, hogy a
demonstrációt követő SZV ülésen a szövetségi vezetőség értékelje a demonstrációt,
illetve a demonstráción való részvételt. Kéri továbbá, hogy a szövetségi vezetőségi
tagok tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az előzetes jelentkező
létszámban vegyenek részt a tagok a demonstráción.
1. Napirendi pont: Oktatási terv véglegesítése
Gál Rezső emlékeztetett rá, hogy a szövetségi vezetőség előző ülésén az oktatási
terv elveit és tartalmát már tárgyalta a testület. Ez alapján készült el a kiküldött
oktatási terv. A vélemények és hozzászólásokat követően a szövetségi vezetőség az
alábbi határozatot hozta:
14/2011. (03.29) sz. határozat: az EVDSZ szövetségi vezetősége a vitában
elhangzott módosításokkal együtt elfogadta az EVDSZ 2011. évi oktatási tervét.
(1. számú melléklet)
Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúan elfogadta
3. Napirendi pont: Választások a VIT-ben és a LIGA ÖSP-ben
Gál Rezső tájékoztatást adott arról, hogy a magánpénztárról szóló jogszabály
változások miatt szükség van a VIT magánágazatában új küldöttek
megválasztására.
A szövetségi vezetőségi tagok segítsék a választások
lebonyolítását.
Dr. Szilágyi József arról adott tájékoztatást, hogy a Vasutas Önsegélyező Pénztárral
való egyesülés miatt a LIGA ÖSP-ben is választásokat kell lebonyolítani. Ugyancsak
kérte a szövetségi vezetőségi tagok támogatását és segítségét a választás
lebonyolításában.
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4. Napirendi pont: VÁPB tárgyalás
Gál Rezső tájékoztatott, hogy a következő VÁPB tárgyalásra március 30-án kerül
sor. Az ülés napirendi pontjai lesznek az ÁBTR alapelvek, a sztrájkkal kapcsolatos
szabályozás és VÁPB 2011. évi költségkerete. Tájékoztatójában kitért a már
kialakított munkavállalói álláspontokra. Új fejleményként jelezte, hogy a munkáltatói
oldal a sztrájkkal kapcsolatos munkáltatói lista vonatkozásában új anyagot küldött
meg részünkre. Tájékoztatta a szövetségi vezetőséget, hogy a munkavállalói oldal
az ülést megelőzően oldalülést tart 9 órától, ahol részletesen tárgyalásra kerülnek a
VÁPB anyagok.

5. Napirendi pont: Tájékoztatató az EU projekt munkabizottsági üléséről
Gál Rezső tájékoztatást adott az EU Projekt berlini munkaszemináriumi
értekezletéről. Kiemelte, hogy az ülésen részt vett az E.ON AG Üzemi Tanács
elnöke és a VER.DI Szakszervezet energetikáért felelős elnöke. Hasznosnak ítélte a
szemináriumot mind a szakmai tartalom, mind a kapcsolat építés tekintetében.
Végezetül jelezte, hogy a következő szemináriumi ülésre április 10-12-én fog sor
kerülni.

6. Napirendi pont: A 2010. évi gazdasági beszámoló és a 2011 évi pénzügyi terv (első
olvasat)
Gál Rezső bevezetőjében elmondta, hogy már a hagyományoknak megfelelően a
szövetségi vezetőség két fordulóban tárgyalja a beszámolót, a gazdasági
beszámolót és a pénzügyi tervet. Ezt követően Árkovics István beszámolóval
kapcsolatos előterjesztésében kiemelte, hogy bár az elmúlt évben a kiadásaink a
tervezettnél magasabbak voltak, de ez nem jelentett problémát. Indoklás: egyrészt
2010. évben egy sor „átfutó tétel” volt, pl. a tagszakszervezetek befizetése az
árvízkárosultak segélyalapja részére, másrészt a bevételeink meghaladták a
tervezettet. A gazdálkodás pénzügyi eredménye is kedvezőbb lett, mint azt
terveztük. A pénzügyi tervvel kapcsolatban elmondta, hogy a terv óvatos tematikával
készült. Az EVDSZ választott tisztségviselőinek és alkalmazottainak bérpolitikájával
kapcsolatosan a terv úgy készült, hogy sem az elnök, sem az elnökhelyettes, sem a
gazdasági igazgató nem részesül béremelésben, míg az alkalmazottak esetében 4%
béremeléssel
kalkuláltunk.
Az
elnökhelyettes
és
gazdasági
igazgató
vonatkozásában technikai jellegű bércsökkentés is bekövetkezett. A szövetségi
vezetőség részéről vélemények és észrevételek hangzottak el a pénzügyi tervvel
kapcsolatosan. Az előterjesztők ígéretet tettek, hogy az észrevételeket beépítik a
pénzügyi terv második olvasatába.
7. Napirendi pont: Az EVDSZ Váltóműszakos Bizottságának „Általános Cselekvési
Program” tervezete
Berkes Sándor tájékozatta a szövetségi vezetőséget a bizottság munkájáról. Az
anyaggal kapcsolatosan kiemelte, hogy az ebben megfogalmazottak feladatokat
jelölnek meg különböző szinteken, természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezen
feladatok végrehajtásának mindenben az lesz az eredménye, ami az előzetes
szándék. Gál Rezső köszönetet mondott a bizottságban végzett munkáért és kérte a
szövetségi vezetőséget, hogy támogassa a cselekvési programot. A szövetségi
vezetőség ezt követően az alábbi határozatot hozta:
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15/ 2011. (03.29) sz. határozat: A szövetségi vezetőség köszönetét fejezi ki a
Váltóműszakos Bizottság tagjainak az elvégzett munkáért és elfogadja a
bizottság által készített a váltóműszakos dolgozók élethelyzetének javítására
készült Általános Cselekvési Programot. (2. számú melléklet)
Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúan elfogadta
8. Napirendi pont: Egyebek
Gál Rezső tájékoztatást adott a tagszakszervezetek segítését célzó EVDSZ
munkáról, az EVDSZ tagszakszervezeteit ért problémákról (AES Tisza, Vértes,
Siemens Erőműtechnikai Kft, E.ON)
dr. Szilágyi József tájékoztatta a Szövetségi Vezetőséget a KSH által kiadott 2010.
évi iparági adatokról (létszám, bruttóbér, nettó bér)
A szövetségi vezetőség tájékoztatást kapott a VÜTFÓ és a VIMFÓ következő
ülésének időpontjáról.

Tekintettel arra, hogy az egyebek napirendi pontban senki nem kívánt hozzá szólni a
levezető elnök lezárta az ülést.

K.m.f.
Emlékeztetőt jóváhagyta:

Gál Rezső
EVDSZ elnök
Emlékeztetőt készítette:

Paulovics Renáta
EVDSZ titkárságvezető

Mellékletek:
1. sz.

Oktatási terv

2. sz.

Általános Cselekvési Program

Réffi Péter
levezető elnök

