
 

EMLÉKEZTETİ 

 

a 2009. augusztus 5-i EVDSZ Szövetségi Vezet ıségi ülésr ıl 

 

 

Helyszín: MVM ZRt. Jedlik tárgyalóterme Budapest, 1031 Szentendrei u. 207-209. 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezetı elnök: Réffi Péter EVISZ elnök 

 

Napirendi pontok:  

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 

2. EVDSZ Munkaügyi Szabályzatának módosítása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı és Bakai Lehel 

3. Pénzügyi alap felhasználása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı és Árkovics István 

4. Tájékoztató az EPSU Kongresszusról 

Elıterjesztı: Gál Rezsı 

5. Tájékoztató a VÁPB ülésérıl 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

6. Tájékoztató az új honlap kialakításáról és az új honlap bemutatása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, Kádi Tünde 

7. Egyebek 

 

Az ülés levezetı elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd SZV tagjai a fenti 
napirendi pontokat elfogadták. 

 

1. napirendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

Az SZV az elızı ülés jegyzıkönyvét egyhangúlag elfogadta. (1. sz. melléklet) 

 

2. napirendi pont: EVDSZ Munkaügyi Szabályzatának módosítása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı és Bakai Lehel 
 
Az elızetesen írásban megküldött anyaghoz szóbeli kiegészítések hangoztak el az 
elıterjesztıktıl. Ezután több hozzászóló is volt: Kovács István, Gembiczki Tibor, 
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Néber Tibor, dr. Szilágyi József, Medveczki Zsolt. Kovács István kiemelten fontosnak 
tartotta a munkavédelmi elıírások (pl. képernyı elıtti munkavégzés) betartásának 
fontosságát; egy esetleges ellenırzés kapcsán ennek hiánya problémát okozhat. Gál 
Rezsı ígéretet tett; erre a kérdésre vissza fogunk térni.  

35/2009. sz. határozat (08.05.) SZV elfogadta a Mun kaügyi Szabályzat 7. 
pontjának módosítási javaslatát és felkéri az el ıterjeszt ıt, hogy a szövetség 
nevének megváltoztatásából adódó módosításokat is v égezze el a 
Szabályzaton. (2.sz. melléklet) Az SZV szükségesnek  tartja a szabályzat 
évenkénti teljes körü felülvizsgálatát, különös tek intettel az estleges jogszabály 
módosításra.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag  elfogadta a határozatot. 

 

3. napirendi pont: Pénzügyi alap felhasználása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı és Árkovics István 

Gál Rezsı és dr. Szilágyi József szóbeli elıterjesztése után SZV tagjai megvitatták a 
pénzügyi alap felhasználásának módját. Hozzászólók: Néber Tibor, Nagy Zoltán, 
Medveczki Zsolt, dr. Szilágyi József, Kovács István, Bakai Lehel, Téglás József, 
Weisz Mátyás. 
Nagy Zoltán nem javasolja a taglétszám arányos kifizetést. 
  
Medveczki Zsolt újbóli átgondolást javasol a most megkapott anyag alapján.  
Téglás József szerint az SZV tagjai kapják meg a benyújtott pályázatokat és a 
pályázó a végrehajtásról számoljon be az SZV elıtt. 
 

36/2009. sz. határozat (08.05.) Az SZV - az el ıterjesztés alapján (3. sz. melléklet) 
- eseti döntést hozott a beterjesztett összegek, ös szesen 4 570 313 Ft 
kifizetésér ıl: 

PADOSZ            297 271 Ft 

BERT               1017 149 Ft  

TIVISZ                899 346 Ft 

ÉVISZ                 409 993 Ft 

ELMŐ                 889 051 Ft 

ÉMÁSZ               889 051 Ft 

DÉDÁSZ             168 452 Ft 

Az SZV döntött továbbá arról is, hogy a pályázatok és a kifizetések 
tapasztalatai alapján a jöv ı év elején újratárgyalja, a „Szabályzat az EVDSZ VI . 
Kongresszusának határozata alapján létrehozott pénz ügyi alap 
felhasználásának eljárásrendjér ıl” szóló dokumentumot.  
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Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

4. napirendi pont: Tájékoztató az EPSU Kongresszusról 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 
 
Gál Rezsı szóbeli elıterjesztésben az EPSU 10 pontos akció tervében szereplı 7. 
pont hívta fel a figyelmet.  
 
37/2009. sz. határozat (08.05.) A szövetségi vezetıség megismerte az EPSU 
kongresszusának gondolatait, azokkal egyetért. 

Egyetért egy 2010 tavaszán megrendezend ı nemzetközi konferencia 
megszervezésével, mely alapvet ıen az EPSU Kongresszus dokumentumait, és 
annak magyarországi megvalósulását elemezné. A terv ezett résztvev ık köre 
nemcsak a villamos energiát, hanem a víz és gáz sze ktort is felöleli.  

Támogatja azt, hogy az EVDSZ elnöke az EPSU Energia  Bizottságába 
elnökhelyettesként tevékenykedjen.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 
5. napirendi pont: Tájékoztató a VÁPB ülésérıl 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

Gál Rezsı részletes szóbeli tájékoztatást adott a június 19-i VÁPB ülésrıl, melynek 
legfontosabb mondanivalója: A szövetségi vezetıség álláspontja lett képviselve. 
Ennek kapcsán kitért a VKSZ 2.2.1 pontjára, a korengedményes nyugdíj témakörére, 
a kedvezményes tarifa ügyében folyó egyeztetésekre. (A VÁPB ülés június 19-i 
emlékeztetıjét kiküldésre került az SZV tagok körében, valamint a www.vd.hu -n is 
megtekinthetı.) 

Határozat nem született. 
 
6. napirendi pont: Tájékoztató az új honlap kialakításáról és az új honlap 

bemutatása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, Kádi Tünde 

Gál Rezsı röviden összefoglalta a vd.hu történetét, tájékoztatást adott arról, miért 
került sor az EVDSZ honlapjának korszerősítésére. Megemlítette a TÁMOP adta 
lehetıséget, a honlapra feltöltött szakmai anyagokat, valamint a szakszervezeti 
tagság optimális tájékoztatását.  

A számítógépes kivetítés segítségével részletesen ismertetésre került az új honlap 
minden menüpontja, szolgáltatási lehetıségei, felhasználó barát mőködése. Felkérte 
a tagszakszervzetek vezetıit, hogy a helyi honlapok mőködtetésében és tartalmi 
feltöltésében 

Az SZV határozatot nem hozott. 



4 

 

 

7. napirendi pont: Egyebek 

→ Nyugdíjas Tagozat felhívása tiltakozó megmozdulásra (határidıs: 
2009.aug. 20!) 

→ Medveczki Zsolt kérése a Vodafone szerzıdés aktualizálására, jobb 
kondíciók kiharcolása 

 

K.m.f. 

 

Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

 Gál Rezsı Réffi Péter 
 elnök levezetı elnök 
 

Emlékeztetıt készítette: 

 

Kádi Tünde 
honlapszerkesztı 


