
 

EMLÉKEZTETİ 

 

a 2010. április 1-2-i EVDSZ Szövetségi Vezet ıségi ülésr ıl 

 

Helyszín: Tengelic, Hotel Orchidea  

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezetı elnök: Lırincz László 

Idıpontja: 2010. április 1-2.  

 

Lırincz László a jelenléti ív alapján, illetve a mandátumszámok alapján megállapította, 

hogy a Szövetségi Vezetıség határozatképes.  

 

A Szövetségi Vezetıség a meghívóban szereplı napirendi pontok sorrendjét 

egyhangúlag, az alábbiak szerint módosította, illetve fogadott el új napirendi pontokat. 

1. napirendi pont: Az EVDSZ 2010. évi oktatási programja  

2. napirendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

3. napirendi pont: Az EVDSZ 2009. gazdasági évrıl szóló pénzügyi beszámolójának 

és a 2010. évi pénzügyi tervének elsı olvasatban való tárgyalása 

4. napirendi pont: A BDSZ-EVDSZ együttmőködési megállapodás jóváhagyása 

5. napirendi pont: Döntés a VKDSZ felhívásához való csatlakozásról 

6. napirendi pont: A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokonszakmákban Dolgozók 

Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnökének tájékoztatója 

7. napirendi pont: Tájékoztató az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság 

határozatáról 

8. napirendi pont: Az Etikai Bizottság tájékoztatója 

9. napirendi pont: A www.vd.hu honlap aktuális kérdései 

10. napirendi pont: Egyebek 

 

A napirendi pontok tárgyalása elıtt Gál Rezsı és dr. Szilágyi József tájékoztatást adott a 

LIGA 2010.03.17-i elnökségi ülésérıl és a LIGA 2010.03.30-i Tanácsülésérıl. Részletek 

a www.liganet.hu–n olvashatók. A tájékoztatóban elhangzott, hogy a LIGA 

Szakszervezetekbe kilenc szakszervezet – több mint 2000 szakszervezeti tag 

képviseletében – kérte a felvételét. Fontos döntés volt a LIGA Tanácsülésen, hogy „A 

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Alapszabályában foglaltak szerint 
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megalapított LIGA Szakszervezetek szakmai tagozatokban résztvevı 

tagszakszervezetek részére a 2010. évi központi költségvetésébıl egy európai 

nemzetközi szövetségnek fizetendı tagdíj megtérítését biztosítja 100%-os mértékben.”  

Elhangzott továbbá, hogy az EVDSZ bejelentkezett a LIGA Szakszervezeteknél, hogy a 

LIGA Szakszervezetek Alapszabályának II/1.6. pontja alapján a jövıben a LIGA 

Villamosenergia-ipari Ágazati-szakmai Szervezeteként is kíván mőködni. Ezen szervezet 

képviseletét Gál Rezsı, az EVDSZ elnöke, a LIGA Szakszervetek társelnöke látja el.  

Az SZV a tájékoztatót, valamint a LIGA Villamosenergia-ipari Ágazati-szakmai 

Szervezeteként való bejelentkezést jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

A Szövetségi Vezetıség ezt követıen rátért a napirendi pontok tárgyalására.  

 

1. napirendi pont: Az EVDSZ 2010. évi oktatási programja 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

 

26/2010. sz. határozat (04.01.) SZV elvi határozato t hozott a 2010. évi 

oktatási programmal kapcsolatban az alábbiak szerin t:  

→ Konföderációs szint 

A LIGA konföderációban meghirdetett oktatásokon veg yenek részt a lehet ı 

legaktívabban a tagszakszervezetek. A LIGA oktatáso król b ıvebb 

tájékoztatást a www.liganet.hu  honlapon olvasható. Jelentkezés közvetlenül 

a LIGÁ-hoz történik, tájékoztatásul másolatot kap a z EVDSZ titkárság.  

→ Ágazati szint 

EVDSZ 2010. évi oktatási programja: 

a.) Két napos képzési program, gyakorló szakszervez eti tisztségvisel ık 

számára. 

• A szakszervezetek jogai  

• A munkaid ı és a pihen ıidı törvényi szabályozása. A jogérvényesítés 

lehetıségei.  

b.) Két, vagy három napos képzés kezd ı szakszervezeti tisztségvisel ık, 

illetve leend ı tisztségvisel ık számára. 

• Szakszervezeti alapoktatás.  
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→ Tagszakszervezeti szint 

A helyi képzésekr ıl tájékoztatást kapnak SZV tagjai és ha arra lehet ıség 

adódik átjárhatóságot biztosítanak egymás oktatásai ra. Ezen képzésekhez 

az EVDSZ-hez benyújtott pályázatokkal anyagi támoga tást lehet igényelni. 

 

27/2010. sz. határozat (04.02.) SZV döntése alapján  az EVDSZ a Társadalmi 

Megújulás Operatív Programhoz újabb pályázatot nyúj t be. A pályázat 

kódszáma: TÁMOP-2.5.1.A-1-10/2  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

2. napirendi pont: Az elızı ülés (2010. február 24.) jegyzıkönyvének elfogadása 

A SZV egyhangúlag elfogadta. 

 

3. napirendi pont: Az EVDSZ 2009. gazdasági évrıl szóló pénzügyi beszámolójának 

és a 2010. évi pénzügyi tervének elsı olvasatban való tárgyalása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József, Árkovics István 

A Szövetségi Vezetıség elıször a 2009. gazdasági évrıl szóló beszámolót, majd a 

2010. évi pénzügyi tervet tárgyalta meg. Az elıterjesztık jelezték, hogy az EVDSZ 

Állandó Bizottsága március 25-i ülésén tárgyalta meg a beszámolót és a pénzügyi 

tervet. Az Állandó Bizottság ülésérıl készült emlékezetı – melyet SZV tagok 

elızetesen megkaptak – tartalmazza az Állandó Bizottság észrevételeit, 

véleményét, javaslatait.  

 

A 2009. évi beszámolóval kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta: 

28/2010. sz. határozat (04.01.) A szövetségi vezet ıség határozott a 2009. évi 

pénzügyi beszámoló mentén arról, hogy azon tagszaks zervezeteknek, 

melyeknek a 2009. év vonatkozásában hátraléka van –  záros határid ın belül, 

legkés ıbb 2010. április 22-éig – rendezzék azt, befizetés formájában, vagy 

kérjenek fizetési felmentést az SZV-t ıl.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta a határozatot. 
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A 2010. évi pénzügyi tervvel kapcsolatosan a Szövetségi Vezetıség a következı 

határozatot hozta: 

 

29/2010. sz. határozat (04.01.) A Szövetségi Vezet ıség elismerését fejezi ki és 

köszönetet mond a forró drót újság szerkeszt ıinek. Továbbra is fontosnak 

tartja a forró drót megjelenését, ugyanakkor kéri a z újság költségvetésének 

bemutatását a következ ı Szövetségi Vezet ıségi ülésre és egyben rögzíti, 

hogy fontosnak tartja, hogy a költséghatékonyság ér dekében a költségek 

optimalizálására kerüljön sor. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

A szövetségi vezetıség a beszámoló és a pénzügyi terv megtárgyalását azzal 

zárta le, hogy a végleges elfogadás elıtt a következı két héten belül SZV tagjai 

megküldhetik hozzászólásaikat, véleményeiket. A végleges elfogadás a 2010. 

április 22-i SZV ülésen lesz, melyre elkészül a GEB beszámolója is.  

 

4. napirendi pont: A BDSZ-EVDSZ együttmőködési megállapodás jóváhagyása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

 

BDSZ-EVDSZ elnökei elızetesen egy együttmőködési megállapodás szöveget 

készítettek el, melyet az SZV tagok írásban megkaptak. Az EVDSZ Állandó 

Bizottsága is megtárgyalta az együttmőködési megállapodást és tekintettel arra, 

hogy a jelenlegi gyakorlat szerinti állapot került rögzítésre, javasolta a szövetségi 

vezetıségnek az együttmőködési megállapodás utólagos jóváhagyását.  

 

30/2010. sz. határozat (04.01.) SZV határozata: A B DSZ-EVDSZ 

együttm őködési megállapodást jóváhagyja. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

5. napirendi pont: a VKDSZ felhívásához való csatlakozásról (2009. évi CXXII tv.) 

Az EVDSZ-t megkereste a vízügyi szakszervezet (VKDSZ) elnöke, Fürjes József 

azzal, hogy a 2009. évi CXXII. tv. 7. §-ában elfogadhatatlan szabályozás van: „A 
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munkavállaló  nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes 

felmondásának az indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmasságot – a 

munkavállaló képességeivel, vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával 

összefügg.”  

 

31/2010. sz. határozat (04.01.) a VKDSZ felhívásáho z való csatlakozásról 

(2009. évi CXXII tv.) 7 §-ának visszavonattatása ér dekében.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

A Szövetségi Vezetıségi ülést ezt követıen a levezetı elnök berekesztette, azzal, hogy 

másnap 9.00 órakor folytatódik az ülés. 

 

A folytatólagos ülés megkezdése elıtt Lırincz László levezetı elnök a jelenléti ív 

alapján, illetve a mandátumszámok alapján megállapította, hogy a Szövetségi vezetıség 

határozatképes. Ezt követıen a 6. napirendi pont tárgyalására került sor.  

 

6. napirendi pont: Az EVDSZ meghívására Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, 

Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének 

(VDSZ) elnöke elıadást tartott, melyet konzultáció követett.  

SZV kifejezte együttmőködési szándékát a VDSZ-el, melynek egy együttmőködési 

megállapodással kíván nyomatékot adni. SZV tagjai felhatalmazzák az elnökséget, 

hogy ennek mentén folytassa le a tárgyalásokat és kerüljön elıterjesztésre az 

együttmőködési megállapodás.  

 

7. napirendi pont: Tájékoztató az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság 

határozatáról 

Az Elnök és az Elnökhelyettes tájékoztatást adott arról, hogy a VÁPB 

vonatkozásában az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatot hozott, 

mely szerint helyt adott a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság 

megalakulásának, valamint az érdekképviseletek reprezentativitásának 

megállapítására irányuló kérelemnek. A határozat az ügyfelekkel való közléssel 

jogerıssé vált. A határozat a www.vd.hu honlap dokumentum rovatában 

megtalálható. 
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8. napirendi pont: Az Etikai Bizottság tájékoztatója 

Major Gábor, az Etikai Bizottság elnöke részletes tájékoztatást adott a bizottság 

munkájáról. A Szövetségi Vezetıség tudomásul vette és megköszönte a 

tájékoztatást. 

 

9. napirendi pont: A www.vd.hu honlap aktuális kérdései 

Gál Rezsı tájékoztatást adott a vd.hu aktuális helyzetérıl, kiemelten részletezve a 

tagszakszervezetektıl elvárt teendıket.  

32/2010. sz. határozat (04.02.) SZV határozott arró l, hogy az EVDSZ elnöksége 

készítsen egy el ıterjesztést a www.vd.hu  tagszakszervezeti honlapok 

egységes tartalmi és formai kialakításának részlete irıl.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta a határozatot. 

 

10. napirendi pont: Egyebek 

→ Lırincz László PADOSZ elnök tájékoztatást adott a paksi szakszervezetek 

által lebonyolítandó EVDSZ sportnap részleteirıl és kérte a valamennyi 

tagszakszervezetet adják le elızetes jelentkezésüket.  

→ Lırincz László tájékoztatást adott arról, hogy a Vitamin Egészségpénztár IT 

DÉMÁSZ-os tagja lemondott. SZV tagjai támogatják, hogy az új tag 

jelölését DÉMÁSZ tegye meg. 

→ Harmath Péter a közelgı, május 28-30-i Ifjúsági Találkozóra hívta fel a 

figyelmet. Részletek a IT honlapján: http://www.vd.hu/ifjusagitagozat/ 

→ Gál Rezsı kérte az SZV tagjait, hogy – a VKSZ vonatkozó rendelkezése 

alapján – a helyi tagszakszervezetek tisztségviselıi küldjék meg kollektív 

szerzıdéseiket 2010. április 12-éig.  

→ Dr. Szilágyi József tájékoztatta jelenlévıket, hogy a közeljövıben kerül sor 

egyeztetésekre a munkáltatói szövetséggel az egy fıre jutó szociális 

költségek meghatározásának tárgyában. Ehhez kéri a kiküldött kérdıívek 

kitöltését és mielıbbi visszaküldését az EVDSZ titkárságra. 

→ Gál Rezsı tájékoztatást adott arról, hogy a VÁPB következı ülése 2010. 

április 14-én lesz. (A tárgyalt témákkal kapcsolatosan az SZV már 

korábban kialakította álláspontját.) 
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A levezetı elnök – tekintettel arra, hogy az egyebek napirendi pontban további 

észrevétel, hozzászólás nincs – a napirendi pontot, illetve az a szövetségi vezetıségi 

ülést – megköszönve a tagok aktív közremőködését – bezárta.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

 

 

 Gál Rezsı Lırincz László 

 EVDSZ elnök levezetı elnök 

 

 

Emlékeztetıt készítette: 

 

 

 Kádi Tünde 

 EVDSZ honlapszerkesztı 


