
 

EMLÉKEZTETİ 

 

a 2010. április 22-i EVDSZ Szövetségi Vezet ıségi ülésr ıl 

 

Helyszín: Hotel Lido – 1031 Bp., Nánási út 67.   

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezetı elnök: Réffi Péter, az ÉVISZ elnöke 

Idıpontja:  2010. április 22. 10.00 óra  
Napirendi pontok:  

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 

2. Az EVDSZ 2009. gazdasági évrıl szóló pénzügyi beszámolójának és a 2010. évi 
pénzügyi tervének tárgyalása és döntés az elfogadásról 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József, Árkovics István 

3. A VDSZ-EVDSZ együttmőködési megállapodás jóváhagyása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

4. Tájékoztatás és szükség esetén döntés a VAPB-n tárgyalt napirendi pontokról 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

5. Egyebek 
 
 
Ügyrendi bejelentések: Nagy Zoltán, BESZ elnök képviseli Nagy Sándort, a DÉMÁSZ 
Szakszervezet elnökét, valamint Ácsi Péter képviseli Kovács Ferenc VIMÉSZ elnököt. 
Dr. Szilágyi József bejelentette, hogy a szövetségi vezetıségi ülés határozatképes 90 
mandátummal (82 a szükséges). Az SZV elfogadta a beterjesztett napirendi pontokat. 

 
1. napirendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

A SZV egyhangúlag elfogadta. A honlapunkon olvasható: www.vd.hu  

2. napirendi pont: Az EVDSZ 2009. gazdasági évrıl szóló pénzügyi beszámolójának és a 
2010. évi pénzügyi tervének tárgyalása és döntés az elfogadásról 

2.a.) Pénzügyi beszámoló 

Gál Rezsı bevezetıjében kitért arra, hogy az Állandó Bizottság ezt a napirendi pontot 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta, továbbá a GEB helyszíni ellenırzést tartott, 
valamint elkészítette jelentését az SZV számára. Árkovics István szakmai kiegészítése 
után dr. Szilágyi József szólt a témához, mely a tagszakszervezetek tartozásának 
rendezésére irányult.  

A levezetı elnök a szóbeli kiegészítések után – több hozzászólás nem lévén – 
szavazásra tette fel a kérdést, hogy az SZV elfogadja-e az EVDSZ 2009. gazdasági 
évrıl szóló pénzügyi beszámolót. 

33/2010. sz. határozat (04.22.) A szövetségi vezet ıség elfogadta az EVDSZ 2009. 
gazdasági évr ıl szóló pénzügyi beszámolóját, azzal a kiegészítéss el, hogy a 
szövetségi vezet ıség a kimutatásból megállapított tagszakszervezeti tartozások 
rendezését kéri, (honlap, újság) a lehet ı legrövidebb id ın belül.  
Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 
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2.b.) 2010.évi pénzügyi terv 

Gál Rezsı, dr. Szilágyi József és Árkovics István szóban kiegészítette az írásban 
kiküldött pénzügyi tervet. 

Pinczés Ernı kéri – az átláthatóság érdekébe – hogy a jövıben a VÜTFÓ és a VIMFÓ 
is készítsen költségtervet, mellyel az EVDSZ költségterve egészüljön ki.  

Nagy Zoltán véleménye szerint a VÜTFÓ és a VIMFÓ költségeit finanszírozzák a 
munkaadók. 

Medveczki Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a munkáltatók csak az indokolt 
költségeket térítik meg. Javasolja annak az átgondolását, hogy egy kidolgozott 
struktúrát, egységes rendet fogadtasson el az EVDSZ ágazati szinten a két szervezet 
mőködtetésére.  

A levezetı elnök a hozzászólások kapcsán részszavazásokat rendelt el. 

34/2010. sz. határozat (04.22.) A VIMFÓ és a VÜTFÓ készítsen költségvetést a 
mőködésével kapcsolatban.  
Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

Dr. Szilágyi József fentiekhez még azt kiegészítést tette, hogy az Ifjúsági Tagozat 
benyújtotta költségtervezetét és az SZV már azt megtárgyalta. Kéri a szövetség tagjai 
fogadják el és szülessen errıl határozat. 

35/2010. sz. határozat (04.22.) Az EVDSZ Ifjúsági T agozat 2010. évi 
költségvetésének elfogadása.  
Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

A levezetı elnök az EVDSZ 2010. évi pénzügyi terve kapcsán végszavazást rendelt el. 

 

36/2010. sz. határozat (04.22.) A szövetségi vezet ıség elfogadta az EVDSZ 2010. 
évi pénzügyi tervét.  
Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

3. napirendi pont: A VDSZ-EVDSZ együttmőködési megállapodás jóváhagyása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 
 

Gál Rezsı hangsúlyozta mennyire fontos, hogy azokkal a szakszervezetekkel, akikkel 
együttmőködünk együttmőködési megállapodást is írjunk alá. A BDSZ-EVDSZ 
megállapodás aláírása már megtörtént és most javasolja az VDSZ-EVDSZ 
együttmőködési megállapodás elfogadását, jóváhagyását. Tájékoztatásul elmondta, 
hogy a VDSZ illetékes testülete megtárgyalta a dokumentumot és azt elfogadásra 
javasolta.  

 

37/2010. sz. határozat (04.22.) A szövetségi vezet ıség elfogadta az VDSZ-EVDSZ 
együttm őködési megállapodás aláírását.  

 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 
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4. napirendi pont: Tájékoztatás és szükség esetén döntés a VAPB-n tárgyalt napirendi 
pontokról 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 
 

Gál Rezsı tájékoztatást adott az aktuális helyzetrıl és tételesen ismertette a VÁPB-n 
lezajlott tárgyalás menetét. 

A VÁPB a következı napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: 

1. A VKSZ  IV. fejezet 2.2.1 pontjának tartalma 

2. VÁPB tárgyalások 2010. évi ütemezése 

3. Bértarifa rendszer tárgyalásához Szakértıi Bizottság felállítása 

4. VÁPB megalakulásáról szóló határozat. VÁPB Szervezeti és Mőködési Szabályzata 

5. A 2010. évi Villamosenergia-ipari Bér-és Szociális Megállapodás megerısítése 

6. A VÁPB 2010. évi költségkeretének felhasználása 

7 . Egyebek 

Részletesen: 

VÁPB 1. napirendi pont: A szociális partnerek több éves vita után elfogadták a VKSZ 
IV. fejezet 2.2.1. pontját 

„2.2.1 Tárgyalások tartalma 

Az évenkénti bér- és szociális tárgyalások – megállapodásra törekedve – az alábbi 
kérdésekre terjednek ki: 

a) A villamosenergia-iparban a keresetszínvonal növekedés mértékére vonatkozó 
ajánlás; 

b) az ágazati bértarifa rendszer bértételeinek felülvizsgálata; 

c) az iparágban alkalmazandó kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér); 

d) az iparágban alkalmazandó garantált és ajánlott bérminimumok a foglalkoztatottak 
azon csoportjainál, amelyeknél országosan kötelezı vagy ajánlott értéket 
jogszabály elıír; 

e) a jóléti-szociális juttatások 1 fıre jutó értékének kötelezı minimuma; 

f) a jóléti-szociális juttatások 1 fıre jutó értéke növelésének ajánlott mértéke; 

g) az inflációkezelés, vagy annak társasági hatáskörbe való utalása. 

A VÁPB szociális partnerei a fenti szövegben megállapodtak és kezdeményezni fogják 
a kiterjesztett VKSZ-be való bekerülését is. 

 

A VÁPB 2. napirendi pontja kapcsán a szociális partnerek elfogadták 2010. évi 
tárgyalások ütemezését, mely megtalálható a www.vd.hu -n 

 

VÁPB 3. napirendi pont. Bértarifa rendszer tárgyalásához Szakértıi Bizottság 
felállítása 
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A Munkáltatói Oldal a szakértıi bizottság felállítása elıtt szakértıt kíván igénybe venni. 
A felek ebben megállapodtak. Az elıterjesztık részérıl elhangzott, hogy a majdan 
felállítandó szakértıi bizottságba a Munkavállalói Oldalt Rabi Ferenc, Gál Rezsı, dr. 
Szilágyi József, Nagy Sándor, Pinczés Ernı, Téglás József, Egyed Ferenc, Medveczki 
Zsolt, Gembiczki Tibor, Lırincz László fogják képviselni. A szövetségi vezetıség 
tudomásul vette a tájékoztatót.  

 

VÁPB.4. napirendi pont:  VÁPB megalakulásáról szóló határozat. VÁPB Szervezeti és 
Mőködési Szabályzata, mely megtalálható a www.vd.hu -n 

Dr. Szilágyi József tájékoztatást adott a VÁPB-ben történtekrıl: új törvényi szabályozás 
született az ágazati párbeszéd bizottságok intézményrendszerérıl, új regisztrációs 
folyamat zajlott. Ennek kapcsán megállapodást kötöttünk a VTMSZ-el.  

Felek megállapodtak a VÁPB megalakulásáról szóló határozatban és a VÁPB 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatban. 

 

VÁPB 5. napirendi pont: A 2010. évi Villamosenergia-ipari Bér-és Szociális 
Megállapodás megerısítése  

Felek megállapodtak a 2010. évi Villamosenergia-ipari Bér-és Szociális Megállapodás 
megerısítésében. A megállapodás megtalálható a www.vd.hu –n. 

 

VÁPB 6. napirendi pont: A VÁPB 2010. évi költségkeretének felhasználása 

Felek megállapodtak a közel 8 millió forint felhasználásában. Arányok: munkavállalói 
oldal (BDSZ-EVDSZ) 5 millió forint, munkaadói oldal (VTMSZ) 3 millió forint, melybıl a 
munkáltatói oldal a bértarifa rendszerre szakértıi tanulmányt készíttet. 

 

A tájékoztatásban részt vettek, illetve hozzászóltak: Medveczki Zsolt, dr. Szilágyi 
József, Bánkuti Ferenc, Nagy Zoltán, Lırincz László, Markotán Károly, Pinczés Ernı 
és Réffi Péter 

 

A vitát a követıen határozathozatalra került sor:  

38/2010. sz. határozat (04.22.) A szövetségi vezet ıség elfogadja és meger ısíti a 
tárgyalódelegáció VÁPB-n belüli munkáját és a megho zott döntéseket. A jöv ıre 
nézve azt az elvet fogadta el, hogyha a mindenkori bértárgyalás során bármely 
tagszakszervezet az Ágazati Bérmegállapodásban rögz ített ajánlott átlagkereset 
színvonal alá kényszerül, akkor – kérés esetén – a szövetség minden t ıle telhet ı 
segítséget meg fog adni.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 
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5. napirendi pont: Egyebek 

→ dr. Szilágyi József tájékoztatást adott a 2010. április 13-14-I a VÜTFÓ találkozóról. 
Ezen a tanácskozáson került megtárgyalásra az VÜTFÓ-EVDSZ együttmőködési 
dokumentum. A VÜTFÓ képviselıi a tárgyalt együttmőködési megállapodást 
elfogadták. Kéri a szövetségi vezetıség tagjait erısítsék meg, hogy az 
együttmőködési megállapodás aláírható. A jövıben a VÜTFÓ formalizálja a 
mőködését, készít egy mőködési szabályzatot, egy munkaprogramot 
célmeghatározással.  

A testület megvitatta ezt a témát egy hozzászóló volt, Lırincz László. 

 

39/2010. sz. határozat (04.22.) A szövetségi vezet ıség elfogadja a megújuló 
VÜTFÓ-EVDSZ megállapodást.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

→ Gál Rezsı tájékoztatást adott arról, hogy az SZV korábban, Tengelicen hozott egy 
határozatot, mely a 2010. áprilisában kiírt Társadalmi Megújulás Operatív 
Programjával kapcsolatos. Bejelentette, hogy az EVDSZ önállóan ezen a programon 
nem indulhat, kizáró okként szerepelt az elızı pályázat elnyerése. Megoldásként az 
mutatkozik, hogy az EVDSZ aktív szerepvállalása mellett a LIGA Szakszervezetek 
nyújt be pályázatot. Az ebben való részvétellel kapcsolatosan határozathozatalra 
került sor. 

 

40/2010. sz. határozat (04.22.) SZV határozott arró l, hogy a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretén belül a LIGA Sza kszervezetek 
konföderáció zászlaja alatt EU-s gyakorlati képzési  programon vesz részt az 
EVDSZ szövetségi vezet ısége (melynek feltétele a benyújtott pályázat siker e). 
A testület tagjai vállalták, hogy 40 órás akkreditá lt képzést követ ıen vizsgát 
tesznek az Európai Uniós ismeretekb ıl. A program záróköveként, a sikeres 
vizsgát tett SZV tagok, várhatóan 2011 ıszén Brüsszelben – tárgyalásokkal 
tarkított – szakmai programon vesznek részt.  

Az Ifjúsági Tagozat bevonásával a fiatal szakszerve zeti vezet ık részére – 
szintén a TÁMOP keretén belül – „Kommunikációs képe sségek fejlesztése” c. 
programot bonyolítunk le, melynek során prezentáció s készségfejlesztés, az 
érvelı, meggy ızı képesség fejlesztése és a hatékony írásbeli kommun ikációs 
lesz napirenden. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

→ Pinczés Ernı felhívta a figyelmet a június 26-án TIVISZ keretén belül megrendezésre 
kerülı EVDSZ II. Focikupára, melyre április 30-ig várják a jelentkezéseket.  

 

→ Polgár Tibor tájékoztatást adott arról, hogy Díszoklevél kitüntetést kapott az EVDSZ 
Nyugdíjas Tagozata. és  Nyugdíjasok Szolgálataiért kitüntetést kapott Boros László 
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alapító tag. Errıl bıvebben a Nyugdíjas Tagozat honlapján olvasható: 
http://www.vd.hu/nyugdijattagozat/ 

 

→ Lırincz László újból megragadja az alkalmat, hogy sürgesse a jelentkezések 
beküldését az EVDSZ Sportnapra, melyet a paksi szakszervezetek rendeznek. Kéri a 
határidık betartását. 

 

→ Berkes Sándor tájékoztatást adott: Program indul a mőszakos dolgozók kiemelt 
érdekvédelmével kapcsolatosan, melynek keretén belül honlapunkon hamarosan 
sokrétő, döntés elıkészítési dokumentum kerül napvilágra 

 

→ Kaposvári Tiborné a helyi teljes körő tisztségviselıi választásokról számolt be. Újból 
megválasztották ıt a következı 5 évre. 

 

Több észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért Réffi Péter levezetı elnök a szövetségi 
vezetıségi ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

 

 Gál Rezsı Réffi Péter  
 EVDSZ elnök levezetı elnök 
 
 
Emlékeztetıt készítette: 
 
 
 
 Kádi Tünde 
 EVDSZ honlapszerkesztı 
 


