
 

EMLÉKEZTETİ 

 

a 2009. június 16-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 elnökök: Gál Rezsı EVDSZ elnök 

 

 

Napirendi pontok:  

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 

2. OÉT tárgyalások 

Elıterjesztı: Horváth Lajos LIGA ügyvezetı alelnök 

3. Az EVDSZ SZMSZ B/V. fejezetének módosítása 

Elıterjesztı: Dr. Szilágyi József 

4. Tájékoztató a GEB tevékenységérıl 

Elıterjesztı: Horváth Gizella GEB elnök 

5. A VKSZ 2.2.1 pontjának módosítása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

6. Az éves bér, jóléti és szociális megállapodás teljesülésének jövıbeni szabályai 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

7. Korengedményes nyugdíjrendszer módosulása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 

8. Az alkalmazotti tarifáról szóló rendelet és az SZJA tv módosítás jelenlegi állása 
Elıterjesztı: dr. Szilágyi József 

9. Egyebek: 

Pénzügyi alap felhasználása 

Bérmegállapodás teljesülése 

 

Levezetı elnöknek az SZV Gál Rezsıt választotta, tekintettel Réffi Péter elnök 
távollétére. A levezetı elnök kérdést intézett, miszerint van-e a beterjesztett  
napirendi pontokkal kapcsolatban bárkinek javaslata, vagy elfogadható a kiküldött 
formában. 

Ruszkabányai András jelezte, hogy szeretné, ha elsı napirendi pontként a Miskolci 
Erımő Szakszervezet problematikája kerülne megtárgyalásra. 
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A levezetı elnök a kérést figyelembe vette és javasolja, hogy egyebek napirendi 
pontként, a 2. napi rendi pont után, kerüljön megtárgyalásra, valamint a 4. napirendi 
pont elhalasztását kérte, tekintettel a GEB elnökének (az elıterjesztınek) távollétére. 

Az SZV a napirendet a fenti módosításokkal elfogadta. 

 

1. napi rendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

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

 

2. napi rendi pont: OÉT tárgyalások 

Elıterjesztı: Horváth Lajos LIGA ügyvezetı alelnök, Migács Tibor LIGA szakértı 

Horváth Lajos elıadást tartott az OÉT tárgyalásokról, a gazdasági válság 
következményeirıl, a természetbeli juttatások megadóztatásáról, illetve az ezzel 
kapcsolatos hosszú tárgyalási folyamat eredményeirıl és problémáiról. (Részletes 
írásbeli dokumentum a LIGA honlapján megtekinthetı) 

Migács Tibor a korengedményes nyugdíj aktuális helyzetérıl tartott elıadás, és 
vélemény szerint ennek a kérdésnek a napirendre kerülése kb. nyár végén, 
szeptemberben realizálódik. 

Az elıadók válaszoltak az SZV tagjai által feltett kérdésekre, majd a Gál Rezsı 
köszönetet mondott a színvonalas elıadásért és a korrekt szakmai tájékoztatásért. 

 

9.napirendi pont: Egyebek 

Ruszkabányai András kérésére – mivel elfoglaltsága miatt nem tud az SZV ülésén 
végig részt venni – az SZV a Miskolci Erımő Szakszervezet felvetésének tárgyalását 
kezdte meg az Egyebek napirendi pont keretében. 

Ruszkabányai András, a Miskolci Főtıerımő Szakszervezet képviselıje felvetett  
MIFÜ szakszervezeti problémákat: a VKSZ hatályosulása a MIFÜ munkavállalókra, 
bérvita (szakszervezeti követelés: átlagosan 50% alapbérfejlesztés) és ezzel 
kapcsolatosan az EVDSZ felelıssége. SZV megvitatta a felvetéseket és a következı 
határozatot hozta: 

28/2009. sz. határozat (06.16) SZV tagjai kérik az EVDSZ elnökét, tegye meg a 
szükséges lépéseket a VKSZ hatálya kapcsán. Kerülje nek kiküldésre a 
felszólító dokumentumok, és két hét múlva az elnök adjon írásos tájékoztatást 
az SZV tagjainak a történtekr ıl. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag  elfogadta a határozatot. 

3. napirendi pont: Az EVDSZ SZMSZ B/V. fejezetének 
Elıterjesztı: dr. Szilágyi József 
29/2009. sz. határozat (06.16.) SZV elfogadta a kor ábban beterjesztett – GEB 
véleményével támogatott – javaslatot. (2. sz. mellé klet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta a határozatot. 
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4. napi rendi pont: A VKSZ 2.2.1 pontjának módosítása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

SzV megvitatta a dokumentumot és Nagy Sándor módosítási javaslatát támogatta. 

30/2009. sz. határozat (06.16.) SZV elfogadta a VKS Z 2.2.1. pontjára vonatkozó 
szakszervezeti javaslatot a (3. sz. melléklet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

5. napi rendi pont: Az éves bér, jóléti és szociális megállapodás teljesülésének 
jövıbeni szabályai 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 
31/2009. sz. határozat (06.16.) SZV a beterjesztett  javaslatot elfogadta, azzal 
hogy ez kés ıbbiekben még napirendre kerül.  (4. sz. melléklet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

6. napi rendi pont: Korengedményes nyugdíjrendszer módosulása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 
Gál Rezsı szóbeli tájékoztatást adott a  korábban soron kívül írásban kiküldött két 
dokumentumról. (A munkaügyi miniszternek írt levél, annak melléklete, valamint  
rövidített változata.) Mivel a kért írásbeli szavazás nem járt eredménnyel, ezért újból 
beterjeszti a SZV tagjai elé.  

32/2009. sz. határozat (06.16.) SZV a korengedménye s nyugdíjrendszerrel 
kapcsolatos dokumentumokat elfogadta. (5. sz. mellé klet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

Téglás József javasolja, hogy a nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan készüljön egy 
munkavállalói oldali elvárás lista, és ehhez keressünk politikai támogatást. 

 

7. napi rendi pont: Az alkalmazotti tarifáról szóló rendelet és az SZJA tv módosítás 
jelenlegi állása 
Elıterjesztı: dr. Szilágyi József 
Tájékoztatás hangzott el a legfrissebb helyzetrıl, döntés, határozat ebben a témában 
nem született. Téglás József javasolta készüljön az alkalmazotti kedvezményes 
villamosenergia-vételezésrıl szóló rendelet módosítás, valamint ezen juttatás 
megadóztatásával kapcsolatos anyagokból egy összefoglaló. 

 

8. napi rendi pont: Egyebek 
→ Bemutatkozott a Komlói Főtıerımő Szakszervezetének elnöke, Molnár László és 

rövid tájékoztatást adott szakszervezetük mőködésérıl. 
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→ Pénzügyi Alap: A beérkezett pályázatok megfelelnek a szabályzatban elıírtaknak, 
ezért elfogadásra javasoltak. 

33/2009. sz. határozat (06.16) A szövetségi vezet ıség jóváhagyta a két 
beterjesztett (EVDSZ 1. P., EVDSZ 2 .P.)  pályázato t. A határid ı lejárt, de az SZV 
döntése értelmében meghosszabbított határid ıvel  további két hét áll 
rendelkezésre a pályázatok benyújtására . 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

→ Bérmegállapodás teljesülése: Dr. Szilágyi József elmondta, hogy egy lista van 
készülıben a bérmegállapodások teljesítésérıl, ezért kéri azokat, akik még nem 
tették meg, a megállapodások mielıbb küldjék meg  az EVDSZ-hez. 

→ Munkavállalói kamatmentes kölcsön kérdése. Elıterjesztı Gál Rezsı elnök. 

34/2009. sz. határozat (06.16.) A szövetségi vezet ıség jóváhagyta, hogy 
Árkovics István, az EVDSZ gazdasági igazgatója, a s zemélyi jövedelemadóról 
szóló CXVII. törvény 72. § (4) bekezdés f. pontjába n említett kamatmentes 
lakáscélú hitelt vegyen fel az EVDSZ-t ıl 2,5 millió forint értékben, 10 éves 
futamid ıvel.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

→ Tájékoztatások hangzottak el a külföldi szakszervezetek aktuális eseményeirıl. 
Döntés a VERDI szakszervezet kérésére a düsseldorfi tüntetésen való EVDSZ 
jelenlétrıl. Bejelentés hangzott el, hogy az EPSU kongresszusán az EVDSZ 
elnökét VB tagnak választották. 

 

 

K.m.f. 

 

Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

 

 Gál Rezsı Dr. Szilágyi József 
 elnöke elnökhelyettes 
 

Emlékeztetıt készítette: 

 

 

Kádi Tünde 
honlapszerkesztı 


