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Emlékeztető 

az EVDSZ 2014. május 14-i Szövetségi Vezetőségi üléséről 

 

Helyszíne:  EVDSZ 1116 Bp., Fehérvári út 108-112. - IV. emeleti tárgyaló (VERTESZ) 
Időpontja: 2014. május 14. 10 óra 
 

Levezető elnök: Téglás József 
Jegyzőkönyvvezető: Bertafalvi Hortenzia Fanni 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Az előző - 2014. április 10. - SZV ülés emlékeztetőjének elfogadása 
Előterjesztő: Téglás József 
 

2. Az EVDSZ 2013. évi – elfogadott – Pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó 
döntések 

 Pécsi MÉSZ (jegyzőkönyv, kérelem) 
Előterjesztők: dr. Szilágyi József, Bánkuti Ferenc 

 Forró drót elszámolások 
Előterjesztő: dr. Szilágyi József 

 
3. EVDSZ 2014. évi Pénzügyi terve 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József 
 

4. A Váltóműszakos Bizottság 2014. április 30. ülése, a Váltóműszakos Bizottság 
intézkedési terv javaslata az SZV felé 
Előterjesztő: Berkes Sándor MÉSZ elnök, dr. Szilágyi József 
 

5. TÁMOP beszámoló  
Oktatások – Konferenciák – Tapasztalatok 
Előterjesztők: dr. Szilágyi József, Téglás József, Tóth Andrea, Bertafalvi H. Fanni 
 

6. Egyebek:  

 Tájékoztató a Liga Tanács és a Liga Elnökség üléseiről 
Előterjesztők: dr. Szilágyi József, Gál Rezső 

 Az EPSU Állandó Bizottságaiba való jelölések 
Előterjesztők: dr. Szilágyi József, 

 A CIG Pannónia Nyugdíjpénztár felkérése 
Előterjesztők: dr. Szilágyi József, Téglás József, Gál Rezső 

 Tájékoztató a VAPB üléséről 
Előterjesztők: dr Szilágyi József, Téglás József 

 EVDSZ Irodaváltás  
Előterjesztő: Téglás József, Bertafalvi Hortenzia Fanni 

 VD emblémás aranygyűrű elismerés átadása Hiezl Józsefnek 
Átadja: dr. Szilágyi József 
Témafelelősök: Szövetségi Vezetőség 

 

Téglás József EVDSZ elnökhelyettes, mint a levezető elnöki feladatokkal megbízott 

SZV tag köszöntötte a jelenlévőket.  
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A levezető elnök megállapította, hogy a testület a jelenlévő 129 mandátummal 

határozatképes. A napirendi pontok ismertetése előtt az ülésen megjelent új – 

korábban nem ismert – résztvevők bemutatkoztak.  

A levezető elnök megköszönte a bemutatkozásokat, majd ezt követően ismertette a 

napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 

 

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

hogy a 2014. március 18-i SZV ülés emlékeztetőjéhez nem érkezett észrevétel. Ezt 

követően az SZV egyhangúlag elfogadta az emlékeztetőt.  

 

A második napirendi pont keretében dr. Szilágyi József EVDSZ elnök ismertette az 

EVDSZ 2013. évi pénzügyi beszámolóját. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az 

említett dokumentum immár tartalmazza az előző SZV ülésen elhangzott 

észrevételeket és módosítási javaslatokat is. A 2013. év pozitív eredménye a VKSZ 

támogatások – nem várt mértékben történő – megfizetésének, illetve a 

költségcsökkentő gazdasági lépések hatásának köszönhető. 

A pénzügyi beszámoló mellé az alábbi kimutatások készültek el: 

 FD újság 2013. évi költségkimutatása (közvetlen és közvetett költségek) – 

három tagszakszervezetnél szükséges a hirdetési és hozzájárulási költségek 

áttekintése; 

 Tagszakszervezeti hozzájárulás összesítője  

 Az FD újság kiadójának költségeivel kapcsolatos kimutatás; 

 Kongresszusi összköltség kimutatása; 

A Forró Drót újság előállításának költségeinél többlettel zártuk a tavalyi évet. Ebből 

az összegből teljes mértékben finanszírozható volt a 2014. január havi újság és még 

a márciusi szám előállításának költségeibe is beszámítódott a fennmaradó 

különbözet. 

A témához az alábbi észrevételek hangzottak el: 

 A 2013. évi kongresszusi költségeket összesítő táblázat legyen tömörebb; 

 A Forró Dróttal kapcsolatosan érintett három szervezet nem kapott előzetes 

tájékoztatást a saját hozzájárulási költségük aktuális helyzetéről; 

 Az EVDSZ tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a VKSZ 

támogatások a 2014. évtől ténylegesen befolyjanak a szövetséghez. 

 A VKSZ támogatás vonatkozásában érintett cégeknél több olyan társaság is 

szerepel, amely jelenleg már nem létezik; a lista ellenőrzése szükséges.  

Hozzászólók: Peti János, Kópis József, Nagy Zoltán, dr. Szilágyi József, Lőrincz 

László, Medveczki Zsolt, Nagy Sándor, Pinczés Ernő 
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A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

22/2014. (04.10.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta az EVDSZ 2013. évi pénzügyi beszámolóját és mellékleteit azzal, hogy 

a Forró Drót újsághoz való tagszakszervezeti hozzájárulással kapcsolatos 

költségkimutatás az ülésen elhangzottak alapján módosításra kerül és ez a 

dokumentum fogja képezni a beszámoló mellékletét.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

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

arról, hogy elkészült az EVDSZ 2014. évi pénzügyi terve. A dokumentum a 

helyszínen került kiosztásra, tekintettel arra, hogy az előző napon még a könyvelő is 

áttekintette. 

Fontos szempontok: 

 Az EVDSZ költségvetése a 2013. évi terv, a 2013. évi tény és a 2014. évi 

tervszámokat tartalmazza; 

 Egy-két költségnél előfordul túltervezés, de ezzel a költségvetési keretek 

tartását igyekszik az EVDSZ vezetősége biztosítani. 

 a 2014. évi pénzügyi terv részét képezi a létszámterv, a Forró Drót újsággal és 

a honlappal kapcsolatos tervezett tagszakszervezeti hozzájárulások; 

 az Ifjúsági Tagozat költségvetésében lévő összegek betervezésre kerültek a 

pénzügyi terv megfelelő soraiba; 

 a TÁMOP projektre vonatkozóan is készült 2014. évre költségvetés – idén 

valamivel több mint 44 millió Ft-ot kíván lehívni az elnyert összegből az 

EVDSZ. 

 Elkészült a 2014. évi konszolidált pénzügyi terv is, amely összesíti a TÁMOP 

és az EVDSZ 2014. évi pénzügyi terv táblázatát. 

A 2013. évi tervhez és tényhez képest nagyobb eltérést mutató számok 

magyarázata: 

- az új könyvelővel új számviteli metódus bevezetése; 

- a tartalmi eltérésekről a magyarázatot a kiegészítő melléklet tartalmazza 

Dr. Szilágyi József kérte a résztvevőket, hogy 2 héten belül jelezzék az EVDSZ 2014. 

évi pénzügyi terv c. dokumentummal kapcsolatos észrevételüket, esetleges 

javaslataikat. A pénzügyi terv elfogadásáról egy rendkívüli SZV ülésen fog dönteni a 
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szövetség, melyet előre láthatóan 2014. május közepén fog megtartani az EVDSZ, 

az új – Fehérvári úti – irodában. 

A témához az alábbi észrevételek hangzottak el: 

 VKSZ támogatással kapcsolatos bevétel esetleges túltervezése; 

 A Nyugdíjas Tagozatnak is kellene költségvetés; 

 Az EVDSZ könyvelője arra a sorra könyvelje a tételeket, amelyre az EVDSZ 

azt kéri, 

 Szinkron hiánya a 2013. évi tény és a 2014. évi terv között; 

 A 2014. évben a 2014. évi tervnek megfelelő sorokra legyenek könyvelve a 

kiadások, illetve bevételek, hogy jól összevethető legyen a terv és annak 

teljesülése.  

 Az írásos kiegészítés a más sorra történt könyvelés esetén térjen ki annak 

okára és részletezésére.  

 A szöveges bevezetőben kerüljön módosításra a „12 milliós bevételt tervezünk 

a TÁMOP kapcsán” megfogalmazás.  

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Peti János, Begitter Henrikné, dr. Szilágyi József, 

Medveczki Zsolt, Nagy Sándor, Kópis József, Keindl Zoltán 

Ezt követően dr. Szilágyi József felhívta az SZV tagok figyelmét arra, hogy a TÁMOP 

pályázat keretében lehetőség van a 2014. évi bérköltség egy részének 

elszámolására.  

Keindl Zoltán, az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke kérte a jelenlévőket, hogy 

fogadja el az IT költségvetését, illetve hogy minden tagszakszervezetnél legyen min. 

egy személy, aki tagja az Ifjúsági Tagozatnak. 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatokat hozta: 

23/2014. (04.10.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának 2014. évi költségvetését.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

24/2014. (04.10.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta az 

EVDSZ 2014. évi pénzügyi tervét azzal, hogy a Szövetségi Vezetőség tagjai két 

héten belül írásban jelzik a dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket, 

esetleges javaslataikat. A 2014. évi pénzügyi terv elfogadására a soron 

következő SZV ülésen kerül sor. 
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Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

A negyedik napirendi pont keretében Téglás József felkérte Németh Lajos 

munkáltatói joggyakorlót arra, hogy ismertesse a Munkaügyi Szabályzattal 

kapcsolatos módosítási javaslatokat. Németh Lajos tájékoztatta a résztvevőket arról, 

hogy 2014. április 1-jétől az EVDSZ ismét bevezetné a cafeteria intézményét. A 

módosítást leginkább az indokolta, hogy a munkavállalónak lehetősége van 

cafetériából - járulékmentesen - a lakáskölcsönének törlesztésére 2014-ben. 

 

Dr. Szilágyi József megköszönte a tájékoztatást és az alábbiakban részletezte a 

további módosításokat: 

 a végkielégítés pontnál az átlagbér megnevezést a távolléti díj váltotta fel; 

 az elnök és elnökhelyettes vonatkozásában is elvárt a 8 óra munkaidő; 

 munkaközi szünet 20 perc; 

 kongresszus helyett taggyűlés megnevezés; 

 „GIRO rendszeren keresztül történő” átutalás törlése a munkabér 

vonatkozásában; 

 a 6.5. pont második bekezdésében 90 helyett 30 nap került meghatározásra a 

betegség miatt keresőképtelen állományban lévők esetében, tekintettel arra, 

hogy a betegség miatti távollét 30 naptári napig minősül munkában töltött 

időnek, ugyanezen pont rendelkezése szerint. 

 a cafeteria összege jelen szabályzatban részarányosan, kizárólag ¾ évre 

vonatkozóan lett feltűntetve. A jövő évre vonatkozó MSZ-ban azonban már a 

teljes évre lesz meghatározva. 

Ezt követően az alábbi észrevételek hangzottak el a Munkaügyi Szabályzat 

módosításához:  

 az Elnökség tagjával, Nagy Sándorral kerüljön egyeztetésre a 

költségkimutatás ( időközben megtörtént); 

 6.10. pontnál a „fizetési számlára” megnevezést módosítsuk ”banki 

folyószámlára”; 

 7.8. c) pontnál a helyes megnevezés: „kockázati élet-, egészség- és 

balesetbiztosítás”; 

 7.8. j) pontnál a betűcserét javítani a munkáltató szónál. 

 7.14. c) „nem kell igazolás”; 
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Hozzászólók: Téglás József, dr. Szilágyi József, Medveczki Zsolt, Nagy Sándor, 

Pinczés Ernő, Gál Rezső 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2014. (04.10.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és az 

elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta az EVDSZ módosított 

Munkaügyi Szabályzatát, azzal, hogy Nagy Sándor elnökségi taggal kerüljön 

egyeztetésre az előterjesztett kimutatás. 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

Az ötödik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József felkérte Berkes Sándor MÉSZ 

elnököt, hogy tájékoztassa az SZV-t a váltóműszakos problémával kapcsolatosan. 

Berkes Sándor ismertette a váltóműszakos kérdéssel kapcsolatosan korábban már 

elkészült cselekvési programban foglaltakat. Az említett dokumentum egy élethelyzet 

kezelést tartalmaz. Kitér arra, hogy konföderációs, szakszervezeti és 

tagszakszervezeti szinteken milyen lehetőség van a probléma kezelésére. Az Mt. 

legutóbbi módosítása miatt a munkavédelmi bizottságnak újra kell gondolnia a 

szóban forgó cselekvési tervet. Javasolja, hogy a cselekvési programban leírtaknak 

megfelelően minden egyes tagszakszervezet vizsgálja meg, hogy milyen elvégzendő 

feladatok várnak rá. A vizsgálatok során tapasztalt észrevételekkel és javaslatokkal 

egy új, kibővített és egyúttal aktualizált dokumentum összeállítására tett javaslatot. 

 

A témához az alábbi észrevételek hangzottak el: 

 A kormányhoz beadott LIGA Szakszervezetek 6 pontja foglalkozik a témával, 

azonban eddig nem került napirendre. Újra megkeresik a kormányt a 

problémával. 

  A LIGA által szervezett munkavédelmi konferencián kerüljön szóba a 

probléma és annak aktuális helyzete. 

 Nyugdíjtörvények módosítása kapcsán az EVDSZ-nek is aktívan kell szerpet 

vállalnia, hivatkozva a munkavédelemre, munkakörnyezeti hatásokra, stb. 

 Az érintett munkavállalók magas létszámára való tekintettel a LIGA 

Szakszervezet szervezzen egy demonstrációt a téma köré. 

 A probléma megoldásának kezdeményezését terjesszük ki minden iparágra 

és velük együtt, közösen lépjünk fel. 

 Az EVDSZ kérje fel a LIGA Szakszervezetek elnökét a témával kapcsolatos 

személyes konzultációra a miniszterelnökkel. 
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Hozzászólók: Szabó Szilárd, Téglás József, Nagy Sándor, Debreczeni Dezsőné, Gál 

Rezső, Pinczés Ernő, Nagy Zoltán, Peti János, Lőrincz László, 

Medveczki Zsolt, dr. Szilágyi József, Berkes Sándor, Kovács Ferenc 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

27/2014. (04.10.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a 

váltóműszakkal kapcsolatos problémát. Felkéri a Váltóműszakos Bizottságot 

arra, hogy a tagszakszervezetektől érkező észrevételeket és javaslatokat, 

valamint a Munka Törvénykönyvében történt módosításokat figyelembe véve 

állítson össze egy új cselekvési tervet, amelyben ismerteti a problémával 

kapcsolatos célkitűzéseket és intézkedési folyamatokat. Az így elkészült 

dokumentumot az EVDSZ küldje meg az összes ágazat elnökének. Egyúttal 

kérje fel Gaskó Istvánt, a LIGA Szakszervezetek elnökét arra, hogy személyes 

konzultáció keretében tárgyaljon a probléma megoldásáról Orbán Viktor 

miniszterelnökkel.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

A hatodik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József a TÁMOP pályázat aktuális 

helyzetéről tájékoztatta az SZV ülés résztvevőit, miszerint:  

 megérkezett az EVDSZ-hez az ESZA részéről is aláírt pályázati szerződés; 

 a VIMFÓ konferencia időpontja átkerült 2015. április 22-re; 

 az EVDSZ megkapta a pályázattal kapcsolatosan benyújtott 12 millió Ft-os 

előleget.  

 az előző SZV óta egy projektteam és egy projekt adminisztrációval 

kapcsolatos ülésre került sor;  

 jelenleg nem tudunk a LIGA Szakszervezettel megállapodást kötni oktatásra 

vonatkozóan, mert nem csak a képzést biztosító intézménynek kell 

akkreditáltnak lennie, hanem magának a képzésnek is jóváhagyottnak kell 

lennie. A képzések jóváhagyása a Ligánál még nem történt meg. Ez év 

júniustól változik az erre vonatkozó rendelkezés, ezt követően lehetségessé 

válhat a LIGA Szakszervezetekkel történő megállapodás megkötése is. 

Ezt követően dr. Szilágyi József jelezte, hogy a TÁMOP keretében megrendezésre 

kerülő rendezvényekkel kapcsolatos szállásfoglalásnál az egy ágyas szobát 

kizárólag felár megfizetése mellett tudja az EVDSZ biztosítani. 

Ez után Tóth Andrea Terézia tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy felkerültek az 

EVDSZ honlapjára a TÁMOP-os események, rendezvények és minden pályázattal 

kapcsolatos információ, melyet az érdeklődő a honlap bal felső sarkában talál meg. 

Kérte az SZV tagjait, hogy a 2014. április 18-19-i képzés sikeres lebonyolításához 
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toborozzanak résztvevőket, akiknek jelentkezési lapját április 14-ig küldjék meg 

részére. 

Dr. Szilágyi József arra kérte a jelenlévőket, hogy törekedjenek a képzési létszám 

feltöltésére, de egyben ügyeljenek arra, hogy hatékonyan használjuk ki a pályázat 

adta képzési keretet. Tekintettel arra, hogy a képzés időpontja Húsvét előtti napra és 

hosszú hétvége elé esik, lehetőség van a családot is elhozni és a képzés alatt és 

utána számukra kedvezményes áron pihenési lehetőséget igénybe venni. 

Ezt követően Bertafalvi Hortenzia Fanni számolt be a 2014. március 25-26-i bizalmi 

képzésen történtekről és a tapasztalatokról, majd a másnapi konferenciával 

kapcsolatosan mondott egy-két információt. 

Hozzászólók: Medveczki Zsolt, Pinczés Ernő, Nagy Zoltán, Németh Lajos, dr. 

Szilágyi József, Kópis József, Téglás József 

 

A hetedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV tagjait 

arról, hogy Bánkuti Ferenc, a pécsi MÉSZ elnöke nem az EVDSZ Alapszabályban 

rögzítetteknek megfelelően fizeti sem a tagdíjat, sem az FD és a honlap 

hozzájárulást. Bánkuti Ferenc ígéretet tett arra, hogy a jelen ülésen részt fog venni, 

hogy a fennálló problémát az SZV-vel együtt beszélje meg. Ígéretével ellentétben 

nem jelent meg a Szövetségi Vezetőségi ülésen.  

Dr. Szilágyi József az SZMSZ A. fejezet 2. pontjára hivatkozva javasolta, hogy a 

szövetség függessze fel a pécsi MÉSZ tagságát mindaddig, amíg nem tesz eleget az 

elmaradt fizetési kötelezettségeinek. Ennek értelmében a pécsi MÉSZ mandátumát 

megvonja a szövetség, így szavazati joggal már nem, csak tárgyalási joggal vehet 

részt az üléseken. A probléma okán a pécsi MÉSZ tagságát nem javasolja büntetni, 

így a tagok továbbra is élvezhetik az EDC kártya és az egyéb szolgáltatások 

kezdeményeit. 

A témához az alábbi észrevételek hangzottak el: 

 az EVDSZ tájékoztassa a pécsi MÉSZ tagságát a kialakult problémáról és 

annak okáról; 

 az EVDSZ hangsúlyozza ki, hogy szavazati jogtól történő megfosztásra azért 

került sor, mert Bánkuti Ferenc sem az Alapszabály rendelkezéseinek, sem az 

SZV határozatainak, sem az SZV és a vezető tisztségviselők – a probléma 

rendezése érdekében megfogalmazott - kérésének, sem az Etikai Bizottság 

vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségeink nem tett eleget. 

 Etikai Kódex létrehozása az esetleges hasonló problémák kezelésére; 

 legyen precedens értékű a határozat szövegezése. 
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Hozzászólók: Lőrincz László, dr. Szilágyi József, Nagy Zoltán, Molnár László, Kovács 

Ferenc, Peti János, Gál Rezső, Kópis József, Begitter Henrikné, 

Medveczki Zsolt, Téglás József, Nagy Sándor 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

28/2014. (04.10.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a pécsi 

MÉSZ-szel kapcsolatosan kialakult problémát.  

Az SZV ezt követően döntött a pécsi MÉSZ mandátumának felfüggesztéséről, 

tekintettel az SZMSZ 2. pontjában foglaltakra.  

A Szövetségi Vezetőség hangsúlyozni kívánja, hogy a mandátum 

felfüggesztésére azért került sor, mert a Pécsi MÉSZ elnöke nem az 

alapszabályban foglaltaknak megfelelően utalta a tagdíjat az EVDSZ-nek. A 

Pécsi MÉSZ elnöke az SZV határozatát figyelmen kívül hagyva nem utalta az 

EVDSZ-nek át a Forró Drót újság és a honlap üzemeltetésével kapcsolatos 

tagszakszervezeti hozzájárulást sem. Ezen túl a pécsi MÉSZ elnöke nem 

működött együtt az EVDSZ Etikai Bizottságával sem, amikor az – az SZV 

felkérésére – ki kívánta vizsgálni a szóban forgó ügyet. Végezetül a Pécsi MÉSZ 

elnöke az SZV-vel és a vezető tisztségviselőkkel sem működött együtt, amikor 

a probléma rendezése érdekében tett kéréseiknek nem tett eleget.  

A SZV mérlegelte a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása tekintetében, 

hogy a elsősorban a pécsi MÉSZ elnökének magatartása idézte elő a 

konfliktust, ezért nem vonta meg a szervezet tagságától a kedvezményes 

szolgáltatásokat és „csak” a pécsi MÉSZ mandátumának felfüggesztéséről 

döntött. Az SZV hangsúlyozza, hogy amennyiben a konfliktus nem oldódik meg 

kénytelen lesz további szankciókat is mérlegelni.  

Az SZV felkéri a pécsi MÉSZ elnökét, az EVDSZ vezető tisztségviselőit és Peti 

Jánost, a Pécsi Erőmű Szakszervezet elnökét, hogy a konfliktus tényéről és 

mibenlétéről, az SZV határozatáról a Pécsi MÉSZ tagságát tájékoztassa. 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

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

 Téglás József tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az EVDSZ új 

irodájának kiválasztása az Elnökség közreműködésével megtörtént. 2014. 

április 30-ával az EVDSZ iroda átköltözik a Bp., XI., Fehérvári út 108-112. 

sz. alatt található régi Schneider irodaház 1. emeletének 134-136. sz. 

irodájába. A megállapodás aláírása, illetve az abban rögzített háromhavi 

kaució megfizetése megtörtént. Dr. Szilágyi József személyesen is 

megköszönte Gál Rezső MVM TSZSZ elnöknek, hogy biztosította az 

EVDSZ számára az eddig használt irodákat. Egyúttal jelezte, hogy a 

hivatalos felmondást már megküldésre került az MVM TSZSZ részére, 

illetve Fluck Benedek MVM Zrt. humán-erőforrás vezérigazgató-helyettest 
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levélben tájékoztatta, Gaskó Istvánt, a LIGA Szakszervezetek elnökét 

pedig szóban értesítette az irodaváltásról. 

 

Tekintettel arra, hogy az irodaváltással a szövetség éves szinten milliós 

nagyságrendű összeget spórol meg, a 2014. évi megtakarítás egy részét 

az iroda állapotának javítására kívánja fordítani az EVDSZ vezetősége. 

Ehhez hozzáadódik az irodabútor beszerzése, amely ezt követően már az 

EVDSZ tulajdonát fogja képezni. 

Mind az Elnökségi, mind a Szövetségi Vezetőségi illetve egyéb ülések 

esetében a tárgyalót díjmentesen fogja igénybe venni az EVDSZ. 

Hozzászólók: Németh Lajos, dr. Szilágyi József 

 

 Ezt követően dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 

2014. március 31-én LIGA Elnökségi ülésen vett részt. A politikai 

pártoknak megküldött kérdőívek kitöltése és visszaérkezése nem az 

elvárásnak megfelelően alakult, mindössze két párt küldte vissza kitöltött 

kérdőívet. 

Idén is megrendezésre került a LIGA Szakszervezetek szervezésében a 

LIGA majális, melyről részletesebb tájékoztatást a LIGA honlapján találnak 

az érdeklődők. A részvételi szándékot, illetve a kedvezményes áru étel- és 

italjegy igénylést 22-ig szükséges jelezni. Az esemény helyszíne a BVSC 

csarnok lesz.  

Gál Rezső MVM DSZ elnök javasolta, hogy az EVDSZ külön sátorral 

vegyen részt az eseményen és kérte a budapesti székhelyű 

tagszakszervezetek elnökeit, hogy tagságukkal vegyenek részt ezen a 

családi eseményen. 

Hozzászólók: Gál Rezső, Lőrincz László 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

29/2014. (04.10.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség 

megtárgyalta és döntött arról, hogy az EVDSZ külön sátorral 

képviselteti magát a LIGA Szakszervezetek 2014. május 1-jei családi- 

és sportnapján a BVSC pályán. 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: négy tartózkodással elfogadva. 

 

 Dr. Szilágyi József beszámolt a Gdanskban rendezett industriAll 

konferencián történtekről, melynek témája a zöldenergia, illetve világ a 

CO2 szennyezettsége volt. 

 



11 
 

 Kópis József kezdeményezte, hogy a jövőben az SZV üléseken mindig 

legyen napirenden a nyugdíjjal és a váltóműszakos problémával 

kapcsolatos kérdés. Az ülések között történt eseményekről - minden 

alkalommal - kapjon tájékoztatást az SZV. 

 

 Nagy Sándor DÉMÁSZ Szakszervezet elnök tájékoztatta a jelenlévőket, 

hogy náluk továbbra sincs megállapodás sem a bér, sem a szociális 

juttatások tekintetében. 

 

 Nagy Zoltán BESZ elnök beszámolt arról, hogy a Budapesti Erőműnél a 

munkáltató által adott bérajánlat visszavonásra került. 

 

 Gál Rezső tájékoztatta az SZV-t arról, hogy a héten tartotta közgyűlését 

az MVM Zrt. A közgyűlésen az MVM Zrt. részvénnyel rendelkező 

Pannónia Nyugdíjpénztár őt kérte fel érdekeinek képviseletére. 

 

Jelezte továbbá, hogy a FŐGÁZ felvásárlása továbbra is folyamatban van 

az MVM Zrt. részéről.  

 

 Téglás József EVDSZ elnökhelyettes tájékoztatta az SZV-t, az EVDSZ 

által folyósított kölcsönökkel kapcsolatos GEB vizsgálat jelenlegi 

helyzetéről. Az Elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a GEB 

által kért összes dokumentum rendelkezésre álljon, és a vizsgálat 

hamarosan lezáruljon. 

 

 Németh Lajos ESZ elnök jelezte, hogy az ő tagságából került ki mind az 

Ifjúsági, mind a Nyugdíjas Tagozat elnöke. Az ezzel kapcsolatos költségek 

viselésének esetleges megosztásában kért segítséget, álláspontot. 

Kezdeményezte, hogy a VKSZ támogatások problémájának megoldását 

követően az SZV térjen vissza erre a kérdésre. 

 

 Gál Rezső tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Lázár János a norvég 

pályázatok kapcsán levélben kereste meg az illetékes norvég szervet, 

melyben kifogásolta, hogy a pályázati pénzeket nem Magyarország osztja 

szét. 

 

 Ácsi Péter tájékoztatta az SZV-t, hogy a DUVISZ-nál választást tartottak, 

melynek eredményeként továbbra is Téglás József maradt a DUVISZ 

elnöke és Ő a helyettese. A DUVISZ képviseletét az SZV-ben a jövőben is 

ketten fogják ellátni. A munkamegosztást úgy alakítják ki, hogy Téglás 

József teljes körűen elláthassa az EVDSZ elnökhelyettesi feladatait. 

 

 Kovács Ferenc VIMÉSZ elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy 2014. 

április 28-29-én lesz náluk küldött közgyűlés, illetve hogy Tatabányán 

elkészült a hőtárolós beruházás. 
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 Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t, hogy a vizes szakszervezetnek 

nem rég volt a kongresszusa, ahol részt vett és amelyen ismét Fürjes 

Józsefet választották meg elnöknek, illetve Halasy Károlyt titkárnak. 

 

Ezt követően egyéb felvetés nem lévén Téglás József – megköszönve a jelenlétet – 

az ülést bezárta.  

 

 

Budapest, 2014. április 16. 

 

dr. Szilágyi József 
    EVDSZ elnök 
 
 
 

Téglás József     Bertafalvi Hortenzia Fanni 
           levezető elnök          jegyzőkönyvvezető 

 


