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Emlékeztető 

az EVDSZ 2013. december 11-i Szövetségi Vezetőségi üléséről 

 

Helyszíne: Kék Duna Csónakház – I. emeleti tárgyaló  

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 108. 

Időpontja: 2013. december 11. 10 óra 

 

Napirendi pontok: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az előző Szövetségi Vezetőségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása 

Témafelelős: dr. Szilágyi József 

2. Az EVDSZ VII. Kongresszusának szóbeli értékelése 

Témafelelősök: Elnökség, SZV tagok 

3. Felkészülés a 2013. december 16-án tartandó VÁPB ülésre 

Témafelelősök: dr. Szilágyi József, Gál Rezső  

4. Egyebek      

Témafelelősök: SZV tagok 

 

 

 

Dr. Szilágyi József – a tisztújító Kongresszuson megválasztott – új EVDSZ elnök 

köszöntötte a jelenlévőket. Levezető elnöknek saját magát javasolta, melyet az SZV 

tagjai egyhangúlag elfogadtak.  

 

Megállapította, hogy testület a jelenlévő 116 mandátummal határozatképes. A 

levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúlag 

elfogadtak. 

 

Az első napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlevőket, hogy 
az előző ülés jegyzőkönyv tervezetéhez Horváth Józseftől (OVIT szakszervezet) 
érkezett észrevétel. Az ennek megfelelően módosított emlékeztetőt a testület 
egyhangúlag elfogadta.  
 

A második napirendi pont keretében dr. Szilágyi József szóban értékelte az EVDSZ 

VII. Kongresszusát. Kitért a kongresszus tartalmi és szervezési értékelésére, 

ismételten megköszönte az apparátus munkáját és az SZV-nek a részvételt.  
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Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Kongresszus elvégezte a 

munkáját (beszámolók megvitatása, a program elfogadása és a hozzászólások 

meghallgatása), megválasztotta a tisztségviselőket. Kérte, hogy a megválasztott 

tisztségviselők mögé sorakozzanak fel a tagszervezeteket. Jelezte, hogy a 

legfontosabb feladat: 

 az EVDSZ 2014-2018-as programjának cselekvési programmá alakítása. 

 el kell készíteni az EVDSZ 2013. évi gazdasági beszámolóját, illetve a 2014. 

évi pénzügyi tervét, a munkatervet és az oktatási tervet. 

Tájékoztatta a testületet arról, hogy az EVDSZ-szel kapcsolatban álló 

szervezeteknek kiküldésre került egy levél az EVDSZ vezetőségében történt 

változásokról. 

 

Hozzászólók: Berkes Sándor, Nagy Zoltán, Medveczki Zsolt, Bánkuti Ferenc, Peti 

János, Kópis József, Téglás József, Weisz Mátyás 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

87/2013. (12.11.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

értékelte az EVDSZ VII. Kongresszusát. Az EVDSZ új elnöke megköszönte a 

kongresszusi bizottságoknak az előkészítői munkát, a szervezők munkáját. 

Egyúttal az SZV felkérte az Etikai Bizottságot arra, hogy készítsen egy Etikai 

Kódex tervezetet és azt terjessze be az SZV elé. 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

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

soron következő VÁPB ülés időpontjáról és helyszínéről. Jelezte, hogy a 2014. évi 

bérmegállapodásra vonatkozó ajánlás ún. „0. verzióját” ő maga készíti elő az 

Elnökség számára, melyet az majd az SZV elé terjeszt. Továbbá tájékoztatta az 

SZV-t arról is, hogy a VÁPB ülés napján 9.30-tól az Elnökség a BDSZ képviselőinak 

bevonása mellett „oldalülést” fog tartani. 

 

Dr. Szilágyi József jelezte, hogy SZV döntés alapján az EVDSZ minden érintett 

cégnek elküldte a felszólító levelet a VKSZ támogatás megfizetését illetően. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a soron következő VÁPB ülésen is napirenden lesz 

a téma. Amennyiben nem érkeznek be a támogatások, akkor fizetési meghagyásokat 

nyújt be az EVDSZ az érintett cégek ellen. 

Hozzászólók: Medveczki Zsolt. 

Ezt követően dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t, hogy megszületett a 2014. 

évre vonatkozó versenyszférás bérajánlás:  

 minimálbér növekedése, 

 garantált bérminimum növekedése,  
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 ajánlásként a 3.5%-os bérfejlesztés (megegyezik az inflációs mértékkel). 

Javasolta a bértárgyalás megkezdésére és ütemezésére vonatkozó EVDSZ 

elképzelés - gyorsított jellegű tárgyalássorozat javaslatának – felvetését a VÁPB 

ülésen. A tárgyaláshoz a sarokszámok meghatározása szükséges. Meg kell vizsgálni 

az ágazati minimálbért, a bértarifa táblázatban lévő számokat és végig kell gondolni, 

hogy mennyi legyen az induló szám a béremelés tekintetében. 

Hozzászólók: Berkes Sándor, Téglás József, Németh Lajos, Bánkuti Ferenc, Nagy 

Zoltán, Bátki László, Peti János. 

A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 

88/2013. (12.11.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a tárgyalódelegáció kezdeményzze a bérmegállapodás 

megkezdését a VÁPB ülésen, azzal, hogy a bérmegállapodás számairól a soron 

következő (2014. januári) SZV ülésén fog tárgyalni. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

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

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy a Fővárosi Törvényszék 

az Alapszabály módosítása kapcsán hiánypótlást kért az EVDSZ-től. Ennek 

egyik része, hogy a 2012.11.27-i Rendkívüli Kongresszuson aláírt jelenléti ívet 

az illetékes tagszakszervezet elnöke erre vonatkozó hiteles nyilatkozatával 

annak valódiságát igazolja. 

 Dr. Szilágyi József jelezte, hogy a Forró Drót újság főszerkesztőjének 

személyében változás fog történni, tekintettel arra, hogy Meyer Herta 2013. 

november 17-i hatállyal felmondott, így munkaviszonya 2013. december 15-én 

megszűnik. Dr. Szilágyi József megköszönte Meyer Hertának az eddigi 

munkáját és hangsúlyozta, hogy tevékenységével a kommunikációs stratégia 

elkészítésével komoly segítséget adott az EVDSZ-nek. Tájékoztatta a 

testületet arról is, hogy a 2014. január havi lapot – megbízási szerződés 

keretében – még Meyer Herta fogja elkészíteni. 

 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatta az SZV-t arról, hogy a szóban forgó munkakör 

megnevezése a jövőben megváltozik: kommunikációs vezető helyett a 

következő munkavállalót kommunikációs munkatársként fogja az EVDSZ 

alkalmazni, akinek a feladatköre ennek ellenére változatlan marad: 

 rendezvény- és oktatásszervezés; 

 kommunikációs tevékenység ellátása (forró drót és honlap). 

 

Dr. Szilágyi József jelezte, hogy már jelentkezett olyan pályázó, aki szívesen 

betöltené a szóban forgó munkakört. Tekintettel arra, hogy az EVDSZ-nek 

rövid időn belül szüksége van egy erre alkalmas személyre, kérte a testületet, 
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hogy akinek tudomása van a pozíció betöltésére alkalmas személyről, az 

jelezze az EVDSZ tisztviselőinek. A következő Elnökségi ülésen – az említett 

pályázó(k) meghívása mellett – szülessen döntés a leendő munkatárs 

személyét illetően. Így az EVDSZ-nek – a 3 hónapig tartó próbaidő alatt – lesz 

még lehetősége azt mérlegelni, hogy tovább foglakoztatja-e a felvett 

munkavállalót vagy esetlegesen keres egy másik személyt vagy egy erre 

szakosodott irodát, akit megbíz a kommunikációval kapcsolatos 

tevékenységek ellátásával. 

 

Hozzászólók: Meyer Herta 

 

 Dr. Szilágyi József ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket a Forró Drót újság 

hirdetési költségeivel kapcsolatosan lefolytatott vizsgálat állomásairól, illetve 

eredményéről, mely szerint: 

 Elsőként kitért arra, hogy a 2013. augusztus 13-i Állandó Bizottsági ülés 

foglalkozott az Axel Springer Mo. Kft. által kiszámlázott költségek 

megvitatásával.  

 Következőkben az EVDSZ jogi állásfoglalást és ügyvédi véleményt kért 

a számlázással kapcsolatosan. 

 Szeptember 3-án – a rendelkezésre álló ügyvédi vélemény ismeretében 

– az ÁB ismét napirendjére tűzte a történtek megvitatását. Ennek 

eredményeként végül nem került sor a Fábián Erzsébettel (a Forró Drót 

újság korábbi főszerkesztőjével) való megbeszélésre. 

 Az ÁB tagjai előtt továbbra is nyitott kérdés maradt a +15%-os jutalék 

felszámítása, ezért az EVDSZ levélben kereste meg az AS Mo. Kft.-t a 

probléma tisztázása érdekében. 

 Az AS Mo. Kft. válasza szerint a hirdetések, illetve az azokkal 

kapcsolatos fotóanyagok gyártása okán számították fel a +15%-os 

jutalékot. 

 Az EVDSZ újabb levélben kérte az AS Mo. Kft.-t a jutalék kifizetés 

jogalapjának bizonyítására.  

 Póré László (AS Mo. Kft.) válasza alapján az említett költség nem lett 

kifizetve 3. fél számára, hiszen az az AS Mo. Kft.-t illeti. 

 

A rendelkezésre álló információk alapján Fábián Erzsébet az alábbi 

bevételekre tett szert havi szinten:  

 Az EVDSZ-es vállalkozási díj, 
 a Hirdetési díj az AS Mo. Kft.-től 
 és az AS Kft. részéről az újság megjelentetésért kifizettet díj. 

 

Tény, hogy Fábián Erzsébet nem hozta az EVDSZ tudomására az AS Mo. 

Kft.-től kapott bevételét, ami jogszabályba ugyan nem ütközik, ezért jogilag 

nem, csak etikailag támadható.  



5 
 

Kérdésként merült fel, hogy a Forró Dróttal kapcsolatosan végzett vizsgálat 

eredménye alapján az EVDSZ fenn kívánja-e tartani a szerződéses viszonyt 

vagy keres egy másik kiadót az újság elkészítéséhez. A döntést az alábbi 

szempontok befolyásolják: 

 másik kiadó esetében újra kellene tárgyalni a hirdetési szerződéseket; 

 nem biztos, hogy a nagyobb társaságok (MVM Zrt., OVIT, MAVIR, stb.) 

egy kis kiadóval is  tárgyalnának hirdetés kapcsán; 

 jelenleg Szekszárdon készül az újság, így minden egyes példány 

legyártása előtt le kell utazni Szekszárdra és kb. 2-3 napot el is kell ott 

tölteni; 

 felül kell vizsgálni az újság tartalmát és a példányszámmal kapcsolatos 

igényeket; 

 kerüljön-e sor pályázat kiírásra az újság előállításával kapcsolatosan; 

 az AS Mo. Kft. a Forró Drót kiadójaként működik, ő a kiadás 

engedélyezettje. Meg kell vizsgálni, hogy ez mennyiben befolyásolja az 

esetleges váltást. 

 

Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy a Forró Dróttal 

kapcsolatos kivizsgálás eredményéről jegyzőkönyv készül majd, melyet a 

testület elé terjeszt az Elnökség. 

 

Hozzászólók: Nagy Zoltán, Nagy Sándor, Berkes Sándor, Téglás József 

 

 

 Ezt követően dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy a megnyert 

TÁMOP projekt szakmai vezetőjének Medveczki Zsoltot kérték fel. A pályázat 

keretében lehetőség nyílik arra, hogy bizonyos EVDSZ-es költséget - pl. 

könyvelési díj - csökkentsen a szervezet. A könyvelési feladatokkal a jövőben 

más vállalkozást kíván az EVDSZ megbízni, tekintettel arra, hogy a jelenlegi 

könyvelő nagy távolságra van a székhelytől.  

 

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az EVDSZ székhely 

a jövőben valószínűleg változni fog. Ennek oka a jelenlegi iroda 

kihasználatlansága, túlzott költsége, illetve a nem megfelelő infrastruktúrája. 

 

Hozzászólók: Nagy Zoltán, Téglás József 

 

 

 EVDSZ tulajdonában lévő beállási jog, melyet eddig Gál Rezső volt EVDSZ 

elnök használt. A tisztújítás után az EVDSZ nem tudja kihasználni a beállási 

jogot; Gál Rezső kérelmezte a beállási jog megvásárlását. Az EVDSZ ennek 

okán készíttetetett értékbecslést, amiben a szakértő a beállási jog forgalmi 

értékekét 1.510.190 Ft-ban jelölte meg. Dr. Szilágyi József jelezte, hogy az 

értékbecslésről szóló dokumentumot az SZV tagoknak e-mailben megküldi. 
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Utána fogunk nézni annak az információnak, hogy az EVDSZ mikor és milyen 

összegért vásárolta meg a gépkocsi beállót. Javasolta, hogy a rendelkezésre 

álló információk birtokában a következő ülésen hozzon döntést a beállási jog 

további sorsáról. 

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV tagokat arról, hogy az Elnökség 

megtárgyalta és döntött az EVDSZ soron következő Elnökségi és Szövetségi 

Vezetőségi ülések időpontjáról 

- 2014. január 7-én az Elnökség  

- 2014. január 9-én a Szövetségi Vezetőség tart ülést. 

 

 Az SZV tagok tájékoztatást kaptak a GEB-hez – az EVDSZ által nyújtott 

kölcsönszerződésekkel kapcsolatban – érkezett beadványról. A szerződések 

áttekintéséről részletes beszámoló készül. 

 

Hozzászólók: Nagy Sándor, Berkes Sándor, Németh Lajos, Pinczés Ernő, 

Téglás József, Nagy Zoltán 

 

 Bátki László tájékoztatta az SZV-t a náluk lezajlott novemberi ÜT választás 

eredményéről. 

 Kópis József nyugdíjkérdéssel kapcsolatosan tette meg felvetését. 

 Dr. Szilágyi József átadta Varga Zoltánnak Balla József szakszervezeti 

munkája elismeréseként az EVDSZ ajándékát. 

 Dr. Szilágyi József – közvetett módon – megköszönte Ari Emmának a 

kongresszusról készült jegyzőkönyvet és kérte Pinczés Ernőt, hogy 

tolmácsolja az EVDSZ köszönetét. 

 

 

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

jelenlétet – az ülést bezárta.  

 

 

Budapest, 2013. december 20. 

 

dr. Szilágyi József 
    EVDSZ elnök 
 

 
 
 
 
Téglás József     Bertafalvi Hortenzia Fanni 

    jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyvvezető 


