
 

EMLÉKEZTETŐ 

 

a 2011. április 28-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. Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 2011. április 9-ére meghirdetett 
demonstrációjával kapcsolatos EVDSZ tapasztalatok 

Előadó: Gál Rezső 

2. Az EVDSZ 2011. évi pénzügyi terve és 2010. évi gazdasági beszámoló tervezete  

Előadó: Gál Rezső, Árkovics István 

3. 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) 

 

1. napirendi pont: Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 2011. április 9-ére 
meghirdetett demonstrációjával kapcsolatos EVDSZ tapasztalatok  

Gál Rezső részletesen értékelte az európai szintű demonstrációt, véleménye szerint 
ez egy jól sikerült rendezvénynek volt. Az EVDSZ nagyszámban, közel 1700 fővel 
vett részt. Köszönetét fejezte ki a szervezésért.  

Hozzászólók: Lőrincz László, Néber Tibor, dr. Szilágyi József, Téglás József, Nagy 
Sándor, Bánkuti Ferenc, Kovács Ferenc 

A hozzászólók hasonlóan pozitív értékelést adtak, s úgy ítélték meg, hogy az 
EVDSZ tagok közösségi élményként élték meg az eseményt. Megemlítésre került, 
hogy az SZV határozat ellenére a három pécsi tagszakszervezetünk távol maradt. 
Ennek kapcsán felmerült annak igénye, hogy az Etikai Bizottság folytasson 
vizsgálatot. (Major Gábor, az Etikai Bizottság elnöke már régebben elmondta, hogy 
ez EB saját munkaterve szerint egy vizsgálatot folytat, melynek címe  „Az EVDSZ 
demokratikus működése”. Ebben a dokumentumban vizsgálat tárgyát képezi azon 
tagszakszervezetek magatartása, melyek az EVDSZ határozatait figyelmen kívül 
hagyják, illetve az, hogy kivonják magukat az SZV munkájából.) 

http://www.vd.hu/dokumentumok
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Az SZV határozatot a demonstráció témában nem hozott, de a vélemények 
alapján megállapítható, hogy jól sikerült rendezvény volt. A jövő 
szempontjából egyes szervezési részleteket tekintve a jobbító javaslatokat 
hasznosítani kell. 

 

2. napirendi pont: Az EVDSZ 2011. évi pénzügyi terve és 2010. évi gazdasági 
beszámoló tervezete 

Gál Rezső a gazdasági beszámolót részletesnek, alaposnak és reálisnak tartja és 
javasolja elfogadásra.  

Árkovics István kiegészítésként elmondta, hogy az érdeklődő SZV tagokkal 
hosszasan egyeztetett és az egyeztetés során felmerült jogos javaslatok beépítésre 
kerültek.  

Hozzászólók: dr. Szilágyi József, Lőrincz László, Téglás József, Nagy Sándor 

16/2011. (04.28) sz. határozat: A szövetségi vezetőség elfogadta a 2010. évi 
gazdasági beszámolót. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 

17/2011. (04.28.) sz. határozat: A szövetségi vezetőség elfogadta a 2011. évi 
pénzügyi tervet és a GEB beszámolóját. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV két tartózkodással elfogadta 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 Gál Rezső a közelmúltban Párizsban megtartott „Elektromos hálózat Európában” 
konferenciáról adott rövid tájékoztatást. Felhívta a figyelmet, hogy az uniós pályázat 
zárókonferenciája 2011. június 17-18-án Budapesten lesz, melynek első napjára a 
teljes SZV-t és további érdeklődőket várunk. 

 Gál Rezső ismertette az ágazati sztrájkszabályozás ügyét. Ennek a lényege, hogy a 
bírósághoz fordulunk az elégséges szolgáltatás kérdésének tisztázása érdekében. 
Gál Rezső javasolja, hogy az ágazati sztrájkra vonatkozóan eljárási szabályzat – a 
munkáltatói javaslattal kiegészítve – kerüljön elfogadásra. (Aláírás előtt a BDSZ-el 
még egyeztetni kell.) Ezt követően a szakmai munka elvégzése szükséges, műszaki 
szakértőkkel és jogászokkal. Az SZV részletesen megvitatta a kialakult helyzetet.  

Hozzászólók: dr. Szilágyi József, Téglás József, Nagy Zoltán, Nagy Sándor, Berkes 
Sándor, Lőrincz László, Bánkuti Ferenc 

18/2011. (04.28.) SZV határozatot hozott arról, hogy a villamosenergia-ipari 
ágazati sztrájk eljárási szabályzat – a bányászokkal történt egyeztetés után – 
aláírható. Ezt követően egy szakmai munka elvégzése szükséges: műszaki 
szakértők és jogászok bevonásával, annak érdekében, hogy az EVDSZ az 
elégséges szolgáltatás tekintetében – megállapodás hiányában – megalapozott 
keresetlevéllel fordulhasson a bírósághoz. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
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 Gál Rezső áttért egyes – az SZV illetékességébe tartozó – választott tisztségviselők 
kérdésére (levezető elnöki és a munkáltatói jogokat gyakorló személy). Bakai Lehet 
nyugdíjba vonulása miatt Lőrincz Lászlót javasolja a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának, levezető elnöknek pedig újból Réffi Pétert. 

19/2011. (04.28.) határozat: SZV a munkáltatói jogokat gyakorló tisztség 
betöltésére Lőrincz Lászlót, a levezető elnök tisztségére pedig Réffi Péter 
választotta.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 

 

 Polgár Tibor a NYOK választásáról adott ismertetést, melyre június 29-én kerül sor. 

 Gál Rezső emlékeztetett mindenkit az VÁPB ajánlásra, mely a szakszervezeti tagdíj 
munkáltatói általi levonásával kapcsolatos (helyi KSZ-ben való rögzítése). 

 Gál Rezső tájékoztatást adott az AES-nél és a BERt.-nél fennálló konfliktusokról.  

 A MÉSZ-nél lezajlott választások eredményéről adott tájékoztatást az újraválasztott 
elnök: Berkes Sándor. 

 Lőrincz László kérdésére Gál Rezső tényként megállapította, hogy az idei sportnap 
elmarad, tekintettel arra, hogy nem jelentkezett senki annak megrendezésére. A 
focikupa megszervezésére még jelentkezőket vár, de jelezte – akár 
rendezvényszervező iroda segítségével is – megrendezésre kerül a kupa.  

 Továbbiakban Lőrincz László tájékoztatatta az SZV-t: Az MVM csoport esetében a 
bérkompenzációs megtörtént, de három társaságnál: az OVIT-nál, az ERBÉ-nél és 
az Atomix Kft.-nél nem az MVM ÉKF-n történt szóbeli megállapodások szerint került 
az végrehajtásra. Bonyolítja a problémát, hogy két társaságnál (az OVIT-nál és az 
ERBÉ-nél) egyoldalú munkáltatói intézkedés került végrehajtásra, amiről nincs 
pontos információnk. Ezért kéri az EVDSZ elnökét (aki egyben mint az MVM TSZSZ 
elnöke aláírója volt ennek a megállapodásnak), hogy a kérdést vizsgálja felül. 

Gál Rezső erre ígéretet tett. Az ügyre a következő SZV ülésen visszatérünk. 

 Kovács Ferenc az Mt. kormány általi módosításáról kér tájékoztatást. Az ügy 
sürgőssége miatt is kérdezi, hogy teszünk-e ez ellen akár szövetségi, akár 
konföderációs szinten.  

Gál Rezső véleménye szerint a magyar szakszervezetek (6 konföderáció 
kötelékében) hamarosan lépni fognak ebben az ügyben. 
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 Gál Rezső tájékoztatást adott a rendőrök és más fegyveres testületek 
szakszervezeteinek munkaügyi konfliktusáról. Kéri a szövetség tagjait, minél többen 
támogassák őket, vegyenek részt a 6-án megrendezésre kerülő demonstráción. 

 Néber Tibor érdeklődik az oktatási terv részleteiről, valamint javasolja, hogy a 
következő 2 napos SZV ülésre hívjuk meg Gaskó István LIGA elnököt, azzal a céllal, 
hogy adjon tájékoztatást a miniszterelnöki látogatásról.  

A felvetés megválaszolásra került, a javaslat elfogadást nyert. 

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 Réffi Péter 
 elnök levezető elnök 
 

Emlékeztetőt készítette: 

 

 

Kádi Tünde 
honlapszerkesztő 


