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Emlékeztető 

az EVDSZ 2014. március 18-i Szövetségi Vezetőségi üléséről 

 

Helyszíne:  Vértes Konferencia és Wellness Hotel 

8600 Siófok, Batthyány u. 24. 

Időpontja: 2014. március 18. (szerda) 10 óra 
 

 

Levezető elnök: Téglás József 

Jegyzőkönyvvezető: Bertafalvi Hortenzia Fanni 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2014. február 12-i rendkívüli SZV ülés emlékeztetőjének elfogadása 

Előterjesztő: Téglás József 

2. Intézkedési terv és Cselekvési program előterjesztése (első olvasatban) 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József  

Témafelelősök: EVDSZ Elnökség 

3. SZMSZ módosítás  

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

4. Rendezvényterv módosítása 

Előterjesztő: Téglás József 

5. 2014. évi EVDSZ Munkaterv elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

Témafelelősök: EVDSZ Elnökség 

6. Oktatási terv (EVDSZ TÁMOP, Norvégprojekt – LIGA képzések) 

Előterjesztők: Téglás József 

7. 2013. évi EVDSZ Pénzügyi beszámoló (első olvasatban) 

Előterjesztők: dr. Szilágyi József, Téglás József 

8. Az EVDSZ 2014. évi Pénzügyi terve (első olvasatban)  

 Forró Drót, 

 honlap, 

 Ifjúsági Tagozat 2014. évi terv. költségvetés 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 
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9. Gazdálkodással összefüggő ügyek áttekintése (bankolás, irodaváltás, EVDSZ 

pénzügyi alap, Pécsi MÉSZ) 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

10. Szolgáltatási szerződések felülvizsgálata  

Előterjesztő: Téglás József 

11. Kommunikáció 

Előterjesztő: Téglás József 

12. TÁMOP  

 projektismertető, 

 oktatások - konferenciák, 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

13. Nemzetközi ügyek 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

14. Egyebek (bérmegállapodások a társaságcsoportokban és a helyi szinten) 

Tervezett hozzászólások: EVDSZ Elnökség tagjai 

Témafelelősök: Szövetségi Vezetőség 

 

 

Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök köszöntötte a jelenlévőket. Levezető elnöknek 

Téglás József EVDSZ elnökhelyettest javasolta, melyet az SZV tagjai egyhangúlag 

elfogadtak.  

 

A levezető elnök megállapította, hogy a testület a jelenlévő 95 mandátummal 

határozatképes. A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat. Tájékoztatta a 

jelenlévőket arról, hogy a 2. és 8. napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok 

elkészítése még folyamatban van, ezért javasolta azok következő SZV ülésen 

történő tárgyalását. A javaslatot a résztvevők egyhangúlag elfogadták. 

 

Az első napirendi pont keretében Téglás József tájékoztatta a résztvevőket arról, 

hogy a 2014. február 12-i rendkívüli SZV ülés emlékeztetőjéhez egyetlen észrevétel 

érkezett, amelyet ennek megfelelően módosított az EVDSZ vezetősége. Ezt 

követően az SZV egyhangúlag elfogadta az emlékeztetőt.  

 

A második napirendi pontot a soron következő SZV ülés fogja tárgyalni.  

 

A harmadik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket 

arról, hogy a VII. EVDSZ Kongresszuson elfogadott Alapszabály módosítás miatt 

szükség volt az EVDSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására is. 

Legfontosabb változások: 

 a Kongresszust felváltotta a Taggyűlés; 

 az Állandó Bizottságot felváltotta az Elnökség, 
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 tisztségviselőként lett nevesítve az EVDSZ elnöke és elnökhelyettese.  

A módosított SZMSZ vonatkozásában az alább észrevételeket tette a Szövetségi 

Vezetőség: 

 4. pont első bekezdés:  

Javaslat: „A határozatképességet az ülések kezdetekor az elnökhelyettes 

köteles ellenőrizni és a jelenléti ív jegyzőkönyvhöz csatolásával rögzíteni.” 

 4. pont második bekezdés:  

Az SZV póttag számára nem szükséges írásos meghatalmazás, hiszen őt a 

Kongresszus/Taggyűlés választja meg.  

Az írásos meghatalmazás helyett az emlékeztetőben bejelentés alapján 

szerepeljen, hogy a póttag melyik SZV tagot helyettesíti. 

 „a póttag kivételével” ... helyettesítheti 

 5. pont hetedik bekezdés 

„…a szavazatnak 8. nap éjfélig be kell érkeznie…”  

 6. pont ötödik bekezdés 

„…évenként egyszer meghatározza, és a munkatervhez igazítja a 

munkaszervezet létszámát, illetve feladatait.”  

 IV. fejezet második bekezdés 

„Az EB elnöke állandó meghívottja az Elnökség és az SzV üléseinek.” 

 V. fejezet második bekezdés 

„A GEB elnöke állandó meghívottja az Elnökség és az SzV üléseinek.”  

 Mindig az Alapszabállyal összhangban legyen megfogalmazva a SZMSZ 

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

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

12/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és az 

SZV ülésen elhangzott javaslatokkal elfogadta az EVDSZ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 
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A negyedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József ismertette az EVDSZ 2014. 

évi rendezvénytervét, amely az Elnökségi, Szövetségi Vezetőségi és VÁPB üléseit 

tartalmazza az elnyert TÁMOP pályázat, valamint a norvég projekt oktatási/képzési 

időpontjaival kiegészítve. 

Dr. Szilágyi József arra kérte az SZV tagokat, hogy éljenek a TÁMOP pályázat 

keretében megvalósuló oktatási lehetőségekkel és igyekezzenek minél több 

szakszervezeti tag számára lehetővé tenni a részvételt.  

Az EVDSZ 2014. évi rendezvényeinek helyszínéül a siófoki Vértes Hotel került 

kiválasztásra. Tekintettel arra, hogy az elnyert pályázat a Dél-dunántúli régiót célozta 

meg, a képzési helyszínt is ebben a térségben kellett biztosítani. A rendezvényterv 

összeállításánál fontos szempont volt, hogy minél több rendezvényen tudjanak részt 

venni a tagszakszervezetek a lehető legkevesebb energia ráfordítás mellett. 

A rendezvénytervhez az alábbi észrevételeket fűzték az SZV tagok: 

 A 2014. évi EVDSZ Taggyűlés körüli időszakra túl sok program zsúfolódott 

össze, szükség lenne esetleges összevonásra vagy ritkításra. 

 A megfelelő számú részvétel biztosítása érdekében érdemes lenne hétvégi 

időpontokra módosítani az ülések, illetve képzések időpontjait. Ennek 

köszönhetően a munkavállalónak 2 nap helyett csak 1 napra kellene magát 

kikérnie a munkáltatótól. Ezen felül a családját is lehetősége lenne elvinni egy-

egy ilyen alkalommal és az ülésen/képzésen felüli kedvezményes szállodai 

költség megfizetése mellett akár egy teljes hétvégét is eltölthetnek együtt.  

 Két napos ülések/képzések esetén a második napon mindig 9 órától 

kezdődjön a rendezvény. 

 A képzésekhez kapcsolódó tematika nyilvánossá tétele. 

Dr. Szilágyi József megköszönte az észrevételeket, illetve a javaslatokat. 

Tájékoztatta az SZV-t arról, hogy az elhangzott módosításokkal kiegészített és 

módosított rendezvényterv elkészül a soron következő SZV ülésre. 

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Gál Rezső, Téglás József, Nagy Sándor, Nagy Zoltán, 

dr. Szilágyi József, Németh Lajos 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

13/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta az EVDSZ 2014. évi rendezvénytervét azzal, hogy az ülésen 

elhangzott javaslatokkal kiegészített és módosított anyagot a soron következő 

SZV ülés előtt kézhez kapják az SZV tagjai.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 



5 
 

 

Az ötödik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket 

arról, hogy az Elnökség megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szövetségi 

Vezetőségnek az EVDSZ 2014. évi munkaprogram tervezetét. Dr. Szilágyi József az 

alábbi fontos feladatokat emelte ki a munkaprogram tervezetből: 

 

 Nemzetközi feladatok: 

- együttműködési megállapodás aláírása CGT-vel és a Rosatom-mal 

 Országos és nemzeti feladatok: 

- mozgósítás (TÁMOP forrásból); 

- foglalkoztatással, bérezéssel, juttatásokkal kapcsolatos információk 

beszerzése; 

- A nyugdíjrendszer átdolgozásának szorgalmazása, kezdeményező 

szerep felvállalása; 

- Az országos energiapolitika alakításában való aktív részvétel. 

 Ágazati szintű feladatok: 

- SZMSZ módosítása; 

- bírósági bejegyzés; 

- pénzügyi beszámoló elkészítése; 

- norvég és TÁMOP projekt, 

- FB tagok képzése; 

- kommunikációs konferenciák; 

- kedvezményes üdülési lehetőség biztosítása – megállapodások 

szállodákkal/hotelláncokkal; 

- iparági struktúrák nyomon követése; 

- 20-as pontnál a dátumot javítsuk 

 Munkahelyi szintű feladatok: 

 tagtoborzás – különösen fontos szerepet kap 

Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV tagjait arról, hogy létrejött az MVM TSZSZ 

bérmegállapodás. Egyúttal megköszönte a tagszakszervezetek támogatását és az 

iparági szolidaritást a 2014. március 5-ére meghirdetett, végül meg nem tartott MVM 

TSZSZ demonstrációra. A téma kapcsán javaslatként felmerült, hogy a mozgósítás 

egy új pontként kerüljön fel a soron következő SZV ülés napirendjére. Dr. Szilágyi 
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József tájékoztatta az ülés résztvevőit arról, hogy a TÁMOP pályázat keretében lesz 

egy konferencia, amely kifejezetten a mozgósítás témaköré fog épülni. Javasolta, 

hogy a téma megvitatását az SZV tagok a konferenciáig napolják el. 

Hozzászólók: Berkes Sándor, Pinczés Ernő, Gál Rezső, Téglás József, Nagy Zoltán, 

dr. Szilágyi József, Németh Lajos 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

14/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta az EVDSZ 2014. évi munkaprogram tervezetét azzal, hogy a 

mozgósítás témaköré szervezett konferencián visszatérnek a mozgósítás 

kapcsán felmerült problémák megvitatására.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

A hatodik napirendi pont keretében Téglás József tájékoztatta a jelenlévőket az 

EVDSZ 2014. évi oktatási tervéről, amely az EVDSZ és a LIGA Szakszervezetek 

által szerevezett képzéseket tartalmazza. Az oktatási tervben régió szerint kerültek 

feltüntetésre a képzések, így a jelentkező személy ki tudja választani a hozzá 

legközelebbi helyszínt és arra tud jelentkezni. Az EVDSZ részéről Tóth Andrea 

kommunikációs és oktatásért felelős munkatárs fogja a képzéseket kézben tartani. 

A napirendhez az alábbi javaslatok érkeztek: 

 a képzések/oktatások tematikájának kifejtése és részletezése; 

 az oktatások szervezőjének (EVDSZ vagy LIGA Szakszervezetek) színnel 

történő megkülönböztetése; 

 megfelelő időbeli kommunikáció a LIGA Szakszervezetek részéről az általuk 

biztosított képzésekről. 

 

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Gál Rezső, Téglás József, Nagy Zoltán, dr. Szilágyi 

József, Nagy Sándor, Néber Tibor 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

15/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és a 

szóbeli javaslatokkal együtt elfogadta az EVDSZ 2014. évi oktatási tervét.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 
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A hetedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV tagokat 

arról, hogy a 2013. évet 23.775.550 Ft-os pozitív mérleggel zárta az EVDSZ, amely 

köszönhető: 

 a 2012. évi takarékossági intézkedések, amelyek még 2013-ban is éreztették 

hatásukat;  

 tagdíj bevétel jóval nagyobb lett, mint a tervezett; 

 VKSZ támogatás megfizetése.  

A beszámolóhoz tartozik egy részletes beszámoló, valamint a Forró Drót újság és a 

honlap 2013. évi befizetéseit tartalmazó táblázat.  

A beszámolóval kapcsolatosan az alábbi észrevételeket tették a résztvevők: 

 szociális hozzájárulási adómentességet élvezhet, ha alapszabályba alá 

vesszük az érintett tételeket; 

 a dokumentum tartalmaz-e minden ÁFA fizetési kötelezettséget;  

 helytelenek a számok a bevezető szövegben; 

 részletes elszámolás készítése a kongresszusi költségekről; 

 magyarázat kérése a magas a tagdíj bevételre (egyszeri alkalom volt vagy 

állandó marad - ez fontos szempont a 2014. évi pénzügyi terv elkészítésénél) 

 a 912. sor nem egyezik meg a FD táblázat D oszlopának végösszegével;  

 írásos magyarázat kérése azon soroknál, ahol nagymértékű eltérés van pro 

vagy kontra; 

 helytelen a bérköltség, az önkéntes NYP-i és az egészségpénztári 

hozzájárulás mértéke; 

 

Kérdésként felmerült, hogy lehetne-e pénzügyi könyveléssel kapcsolatos képzést is 

beépíteni a TÁMOP oktatási tervbe. Dr. Szilágyi József elnök tájékoztatása szerint 

ennek akadálya nincs, természetesen beépítjük az oktatási tervbe. 

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Gál Rezső, Téglás József, dr. Szilágyi József, Nagy 

Sándor, Néber Tibor, Németh Lajos, Jávorkáné Tiborcz Krisztina, 

Nagy Károly, Kovács Ferenc 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

16/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta az 

EVDSZ 2013. évi pénzügyi beszámolójának tervezetét azzal, hogy az ülésen 

elhangzott kérdésekre adott magyarázattal kiegészített és módosított anyagot a 

soron következő SZV ülés előtt kézhez kapják az SZV tagjai.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

 

A nyolcadik napirendi pontot az SZV a következő ülésen keretében fogja tárgyalni.  
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A kilencedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József a lehetséges új EVDSZ 

iroda ajánlatokról tájékoztatta az SZV tagokat. A rendelkezésre álló lehetőségek 

közül a régi Schneider irodaház felel meg leginkább az EVDSZ által támasztott 

követelményeknek, miszerint: 

 jó megközelíthetőség, 

 a jelenlegi irodánál alacsonyabb bérleti díj, 

 amennyiben lehetséges nem EUR, hanem Ft árfolyamnak megfelelő fizetési 

mód, 

 hosszútávra tervezés, 

 megfelelő infrastruktúra, 

 minél kevesebb anyagi ráfordítás (lsd. felújítás, bútorok, stb.), 

 a jelenleginél kedvezményesebb tárgyaló bérleti díj, 

 akár SZV ülés megtartására is alkalmas tárgyaló igénybevételének 

lehetősége, 

 ingyenes parkolási lehetőség. 

Másik lehetőségként a régi LIGA Székházban található irodák bérlése merült fel. Gál 

Rezső MVM TSZSZ elnök tájékoztatása szerint az ingatlanok költségeit összesítő 

táblázatban szerepeltetett árnál lényegesen kedvezőbb ajánlatra van lehetősége az 

EVDSZ-nek, ezért további egyeztetést javasolt a LIGA Szakszervezetek elnökével. A 

jelenlevők egyetértettek abban, hogy a döntés meghozatalához mindkét ingatlan 

megtekintésére szükség van. 

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Gál Rezső, Téglás József, dr. Szilágyi József, Nagy 

Sándor, Németh Lajos, Lőrincz László, Nagy Zoltán, Kaposvári 

Tiborné 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

17/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta az 

EVDSZ irodaváltással kapcsolatos dokumentumot. Egyúttal felkéri és megbízza 

az Elnökséget, hogy döntsön a székhelyváltással kapcsolatosan.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: két ellenszavazattal elfogadva. 

Ezt követően Téglás József az EVDSZ bankszámlavezetéssel kapcsolatos 

információkról tájékoztatta az SZV tagjait, miszerint az EVDSZ 

 OTP Banknál vezetett bankszámláit megtartja, 

 a CIB Banknál vezetett bankszámláját is megtartja, 

 a CITI Banknál vezetett bankszámláját azonban megszűnteti. 

Hozzászólók: Téglás József, dr. Szilágyi József, Néber Tibor, Nagy Sándor, Juhász 

Gyuláné, Pinczés Ernő 
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A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

18/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta az EVDSZ-s bankszámlák módosítására vonatkozó előterjesztést, 

amely szerint a CITI Banknál vezetett bankszámlaszámát az EVDSZ 

megszűnteti, az OTP Banknál, illetve a CIB Banknál vezetett 

bankszámlaszámokat azonban továbbra is megtartja.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

Ezt követően dr. Szilágyi József az EVDSZ Pénzügyi alapjával kapcsolatos 

tájékoztatását kezdte meg. Ennek megfelelően a korábbi TÁMOP pályázati alapból 

kifizetésre került összeggel minden nyertes pályázó elszámolt. 

Ezen felül felhívta a figyelmet, hogy a Pécsi MÉSZ továbbra sem tesz eleget a – 

csökkentett - fizetési kötelezettségeinek. Az EVDSZ-nek rendelkezésére áll a Pécsi 

MÉSZ vonatkozásában lefolytatott Etikai és Gazdasági Ellenőrző Bizottsági 

vizsgálatok jegyzőkönyve, amely alapján a tagszakszervezet elnökét, Bánkuti 

Ferencet az EVDSZ elnöke személyesen is kérte arra, hogy vegyen részt a jelen 

ülésen. Egyéb elfoglaltság miatt Bánkuti Ferenc nem jelent meg az SZV ülésen, ezért 

a probléma megvitatását a soron következő SZV ülésre teszi át a vezetőség.  

 

A tízedik napirendi pont keretében Téglás József az EVDSZ szolgáltatói szerződések 

felülvizsgálatának eredményéről adott tájékoztatást, miszerint a szerződések mind 

formailag, mind tartalmilag rendben vannak.  

 

Hozzászólók: Téglás József, dr. Szilágyi József, Néber Tibor, Németh Lajos 

A tizenegyedik napirendi pont keretében Téglás József EVDSZ elnökhelyettes 

tájékoztatta az SZV tagjait arról, hogy a Forró Drót újság megjelentetése és 

finanszírozása a tavalyi évhez hasonlóan fog az idén is történni. Tájékoztatta a 

jelenlévőket továbbá arról is, hogy az újság postázását a jövőben az Axel Springer 

Mo. Kft. közvetlenül fogja elvégezni a megadott díjtáblázatnak megfelelően. 

Hozzászólók: Téglás József, dr. Szilágyi József, Néber Tibor, Nagy Sándor, Juhász 

Gyuláné, Pinczés Ernő 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

19/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a Forró Drót újságot a tavalyi évhez hasonlóan kéthavonta 

jelenteti meg az EVDSZ. A tagszakszervezetek Forró Drót hozzájárulási 

költsége a 2014. évben nem változik, továbbra is a 2013. évi díjfizetésnek 

megfelelően fog történni. 
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Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy tartózkodással elfogadva. 

 

Téglás József ezt követően a vd.hu honlap kérdéskörére tért át. Jelenleg kétszintű 

honlapot üzemeltet az EVDSZ, melynek kapcsán nemrég került sor a szerződés 

felülvizsgálatára és aláírására. Az EVDSZ vezetősége folyamatosan dolgozik azon, 

hogy a honlapon minél több információ, adat és hír megjelenjen. Tekintettel arra, 

hogy a tagszakszervezeteknek is rendelkeznek az oldalon saját alhonlappal, 

felmerült egy ezzel kapcsolatos oktatás kérdése. 

Hozzászólók: Téglás József, dr. Szilágyi József, Nagy Sándor, Németh Lajos 

A tizenkettedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József az EVDSZ által elnyert 

TÁMOP pályázattal kapcsolatosan tartott projektismertetőt. Tájékoztatta az SZV 

tagjait a projekt céljáról, a project team tagjainak személyéről, illetve a jelenlegi 

helyzetéről. Kitért a pályázat keretében megtartásra kerülő oktatások, képzések, 

valamint konferenciák időpontjaira és helyszínére. Kérte a jelenlévőket, hogy minél 

nagyobb számban képviseltessék magukat egy-egy rendezvényen. 

 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

20/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség a megnyert TÁMOP 

pályázat kapcsán megtárgyalta és elfogadta, hogy az SZV rendszeresen 

beszámoltatja a projektmenedzsert. Előzetesen elfogadta az üléseihez, valamint a 

projekt feladatok ütemezéséhez igazodóan a beszámoltatás rendjét és időpontjait. 

Az SZV jóváhagyta az ütemtervet, a projekt team tagjait, a munkamegosztást, a 

feladatokat végző belső és külső szakemberek között. 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy tartózkodással elfogadva. 

 

A tizenharmadik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József a Nemzetközi 

szakszervezeti tagsággal kapcsolatosan tájékoztatta a résztvevőket. 

 EPSU esetében nem kérdés a tagság. Gál Rezső MVM DSZ elnök helyére 

egy másik képviselőt fognak jelölni a magyar tagszervezetek a Végrehajtó 

Bizottságba. Az EPSU kongresszuson dr. Szilágyi József, Gál Rezső és Dr. 

Óvári Katalin fogja képviselni az EVDSZ-t. 

Az EPSU energetikai bizottságában és az EÜT fórumokon Pincés Ernő fogja 

képviselni az EVDSZ-t 
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Az EPSU részt vesz az Európai Szociális Párbeszéd Bizottság 

(EURELECTRIC+munkavállalói oldal) munkájában (ezen a fórumon eddig Gál 

Rezső is részt vett), amely évenként 4 alkalommal ülésezik. 

Az EPSU Végrehajtó Bizottság munkájában eddig Gál Rezső részt vett, ide a 

magyarországi szervezetek delegálnak képviselőt (évente két ülés) 

 A PSI szakmai szervezet évenkénti két rendezvényén is szükséges képviselni 

az EVDSZ-t. 

A PSI esetében az EVDSZ kérni fogja a már jelenleg is csökkentett tagdíj 

mértékének tovább mérséklését tekintettel Magyarország gazdasági 

besorolására.  

 Industri All részére már tavaly előre befizette az EVDSZ a tagdíjat. A soron 

következő konferencián (Gdanszk) dr. Szilágyi József elnök vesz részt.  

Hozzászólók: Néber Tibor 

21/2014. (02.19.) Elnökségi határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta az 

EVDSZ nemzetközi szakszervezeti tagságával kapcsolatos kérdéseket. 

Egyetértett és elfogadta az Elnökség 13/2014. (02.19.) sz. határozatát azzal, 

hogy az EPSU és az IndustriAll esetében a tagdíjakat továbbra is az eddig 

megszokottak szerint fizesse az EVDSZ. A PSI esetében azonban javasolta a 

tagdíjfizetés mértékének csökkentését. Cser Ágnes jelentkezését Gál Rezső 

EPSU végrehajtó bizottsági tagságára az Elnökség nem támogatja. Javasolja, 

hogy az említett tisztséget továbbra is az EVDSZ egy arra alkalmas tagja töltse 

be.   

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

Az Egyebek napirendi pont keretében az SZV az alábbi témákat tárgyalta: 

 Az SZV tagok beszámoltak a helyi szintű bérmegállapodások aktuális 

helyzetéről. Ezt követően dr. Szilágyi József kérte, hogy az SZV tagok küldjék 

meg a már aláírásra került bérmegállapodásokat az EVDSZ számára. 

Hozzászólók: Nagy Zoltán, Németh Lajos, Kaposvári Tiborné, Kovács Ferenc, 

Nagy Sándor, dr. Szilágyi József, Palatinszky Gábor 

 Dr. Szilágyi József beszámolt a LIGA Elnökségi ülésen történtekről: a LIGA 

Szakszervezeteknél átalakult az ifjúsági, a nyugdíjas és az esélyegyenlőségi 

tagozat. Most már bizottságként működnek, így a LIGA Elnökség választotta 

meg a tagjait. Ezen apropóból gratulált Kaposvári Tiborné Esélyegyenlőségi 

Bizottsági, Begitter Henrikné Nyugdíjas Bizottsági, illetve Keindl Zoltán Ifjúsági 

Bizottsági tagoknak.  

 Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a soron következő VÁPB ülés témája a 

munkavédelem lesz. 
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 Ezt követően jelezte, hogy további tárgyalásokat folytat Fluck Benedek MVM 

Zrt. Humán-Erőforrás igazgatóval a VKSZ támogatás rendezése miatt. 

 Németh Lajos ESZ elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy ÜT 

választások voltak és új tisztségek alakultak. 

 Ezt követően szóba került az Ifjúsági Tagozat 2014. évi költségvetésének 

tárgyalása, melyre a SZV a soron következő ülésén fog sort keríteni.  

 Gál Rezső MVM DSZ elnök tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy tagjai 

számára hamarosan egészségbiztosítást fognak nyújtani a tagság mellé. 

 

Ezt követően egyéb felvetés nem lévén dr. Szilágyi József – megköszönve a 

jelenlétet – az ülést bezárta.  

 

 

Budapest, 2014. március 24. 

 

dr. Szilágyi József 
    EVDSZ elnök 
 
 
 

Téglás József     Bertafalvi Hortenzia Fanni 
    jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyvvezető 

 


