
 

EMLÉKEZTETŐ 

 

a 2010. szeptember 7-8-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről 

 

 

Helyszíne: MVM Székház Jedlik terme – 1031 Bp., Szentendrei út 207-209. fszt. 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezető elnök: Lőrincz László, a PADOSZ elnöke 

Napirendi pontok: 

1. Árvízkárosultak támogatásáról szóló tájékoztató. Átadások, konzultáció a leginkább 

érintettekkel 

Előadó: Gál Rezső 

Megjegyzés: A napirendi pont után a meghívottak számára külön fogadás, valamint 

riportok készítése 

2. Tájékoztató az elmúlt negyedévben történt társaságcsoport, illetve munkahelyi szintű 

eseményekről 

Előadó: társaságcsoport szintű képviselő, tagszakszervezeti vezető 

3. GEB tájékoztató a korábbi vizsgálatok helyzetéről. Aktualitások 

Előadó: Horváth Gizella 

4. Etikai Bizottság tájékoztatója 

Előadó: Major Gábor 

5. A Műszakos Dolgozók tevékenységével kapcsolatos munkabizottság jelentése. Vita, 

határozathozatal 

Előadó: Berkes Sándor 

6. Tájékoztató a TÁMOP jelenlegi állásáról, valamint a frissen beadott EU-s 

pályázatunkról. Várható fejlemények, események, feladatok 

Előadó: Árkovics István, Gál Rezső 

7. A Villamosenergia-ipari Pénztárak helyzete. Tájékoztatók meghallgatása, konzultáció 

7.1. VIT NYP  

Előadó: Vokony János 

7.2. Vitamin Egészségpénztár 

Előadó: Bolvári László  

7.3. LIGA ÖSP 

Előadó: Gelencsér László  

8. Érdekegyeztetés makroszinten a kormányváltás után. Vita, konzultáció 

Előadó: Gaskó István LIGA elnök 
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9. Az EVDSZ tevékenységének I. féléves mérlege. A II. félév fő feladatai, ezen belül is 

az Országos Értekezlet (20 éves az EVDSZ) 

Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

10. Egyebek – aktuális kérdések, szeptemberi programok 

Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

 

Napirenden kívül az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 

Az SZV egyhangúlag elfogadta. Olvasható a www.vd.hu –n. 

1. Árvízkárosultak támogatásáról szóló tájékoztató. Átadások, konzultáció a leginkább 

érintettekkel 

A hivatalos „tégla-átadást” követően a támogatottak meghívást kaptak egy kötetlen 

baráti beszélgetésre. 

Az árvíz- és viharkárosultak támogatásával kapcsolatban íródott egy cikk és készült 

egy kisfilm, melynek címe: Mire jó az összefogás? Itt megtekinthető: 

http://www.vd.hu/hirekszakszervezet/segitseg-az-arviz-es-viharkarosult-evdsz-

tagoknak-7502.html  

 

2. Tájékoztató az elmúlt negyedévben történt társaságcsoport, illetve munkahelyi szintű 

eseményekről 

A tagszakszervezetek vezetői rövid összefoglalást adtak a munkahelyi szakszervezeti 

élet közelmúltban történt eseményeiről.  

Az EVDSZ a tájékoztatókat tudomásul vette szavazásra nem került sor. 

 

3. GEB tájékoztató a korábbi vizsgálatok helyzetéről. Aktualitások  

Dömötörné Völgyesi Éva GEB tag megtartotta a GEB 2010. évi tevékenységéről 

szóló előadását.  

 

Az EVDSZ a tájékoztatókat tudomásul vette szavazásra nem került sor.   

4. Etikai Bizottság tájékoztatója 

Major Gábor, az Etikai Bizottság elnöke röviden összefoglalta az eddigi éves munkát. 

Egyfelől nem érkezett megkeresés, panasz az Etikai Bizottsághoz, másfelől az Etikai 

Bizottság egy önálló vizsgálati programot folytat le. Ennek fő témája az EVDSZ 

demokratizmusa. A vizsgálat még nem zárult le. 

Az EVDSZ a tájékoztatókat tudomásul vette szavazásra nem került sor.   

http://www.vd.hu/
http://www.vd.hu/hirekszakszervezet/segitseg-az-arviz-es-viharkarosult-evdsz-tagoknak-7502.html
http://www.vd.hu/hirekszakszervezet/segitseg-az-arviz-es-viharkarosult-evdsz-tagoknak-7502.html
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5. A Műszakos Dolgozók Munkabizottság megtartotta szóbeli kiegészítését a  már 

korábban kiküldött írásos anyag kapcsán. Megtekinthető: 

http://www.vd.hu/meszdokumentumok/valtomuszakos-dokumentumok-6533.html  

Az írásban és szóban elmondott információkkal kapcsolatban a SZV több tagja 

észrevételt tett. A konzultáció végén határozathozatalra került sor. 

48/2010. sz. határozat (09.07.) A Váltóműszakos Munkabizottság által készített 

írásos dokumentum alkalmas arra, hogy a munkahelyi szakszervezetek azt 

megvitassák és kialakítsák saját álláspontjaikat.  

A dokumentumot külön napirendi pontként – várhatóan  a következő  – SZV 

ülésen véglegesíteni kell. A jóváhagyást követően a dokumentumot a témához 

tartozó akciótervvel kell kiegészíteni.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

6. Tájékoztató a TÁMOP jelenlegi állásáról, valamint a frissen beadott EU-s 

pályázatunkról. Várható fejlemények, események, feladatok 

Gál Rezső és Árkovics István ismertette a pályázatok aktuális helyzetét. A TÁMOP-al 

kapcsolatosan időarányos teljesítés megtörtént, a program a közeljövőben lezárásra 

kerül. Az EU-s pályázattal kapcsolatban a brüsszeli bíráló bizottság, várhatóan 

szeptember végéig hirdet eredményt. Részletes tájékoztató az EVDSZ honlapján, a 

dokumentumok/egyéb dokumentumok között olvasható.  

Az EVDSZ a tájékoztatókat tudomásul vette szavazásra nem került sor.   

 

7. A villamosenergia-iparban működő pénztárakról tájékoztatók hangzottak el, valamint 

az előadások után konzultációk folytak.  

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Előadó: Vokony János IT elnök 

A prezentáció www.vd.hu megtekinthető. 

Vitamin Egészségpénztár Előadó: Bolvári László ügyvezető 

A prezentáció www.vd.hu megtekinthető. 

LIGA Önsegélyező Pénztár Előadó: Gelencsér László IT elnök 

Az EVDSZ a tájékoztatókat tudomásul vette szavazásra nem került sor. 

 

8. Érdekegyeztetés makroszinten a kormányváltás után. Előadó Gaskó István LIGA 

elnök. Vita, konzultáció.  

Az EVDSZ a tájékoztatókat tudomásul vette szavazásra nem került sor.   

http://www.vd.hu/meszdokumentumok/valtomuszakos-dokumentumok-6533.html
http://www.vd.hu/
http://www.vd.hu/
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9. Az EVDSZ tevékenységének I. féléves mérlege. A II. félév fő feladatai, ezen belül is 

az Országos Értekezlet (20 éves az EVDSZ) 

Gál Rezső és dr. Szilágyi József röviden tájékoztatást adtak az SZV által elfogadott 

éves munkaprogram időarányos teljesítéséről. 

A tájékoztató után konzultációra került sor, majd ezt határozathozatal követte.  

49/2010. sz. határozat (09.08.) Az Szövetségi Vezetőség elfogadta az EVDSZ 

SZV 2010. évre vonatkozó munkaprogram időarányos teljesítéséről szóló 

elnöki, ill. elnökhelyettesi tájékoztatót.   

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

10. Egyebek – aktuális kérdések, szeptemberi programok 

Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

 10/1 Állandó Bizottsági tagságról lemondás, új tagválasztás 

Téglás József, a DUVISZ elnöke már korábban jelezte, hogy az ismert, 

rendkívüli megterhelő feladatok teljesítése közepette (Vértesi Erőmű 

problematika) kéri felmentését az Állandó Bizottsági tagság alól és egyben 

javasolja, hogy a helyére Lőrincz Lászlót, a PADOSZ elnökét.  

50/2010. sz. határozat (09.08.)  A Szövetségi vezetőség elfogadta Téglás 

József indokait, felmentette az ÁB tagsági munka alól, egyben Lőrincz 

Lászlót megválasztotta az Állandó Bizottság új tagjává. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

 10/2. Bakai Lehel, mint az EVDSZ SZV megbízott munkáltatói 

képviselője, mind írásba, mind szóban előterjesztetést tett az EVDSZ 

Munkaügyi Szabályzata kapcsán. Az új szabályzat a honlapon, az 

EVDSZ alapdokumentumai között olvasható:  

A tájékoztatót követően határozathozatalra került sor. 

51/2010. sz. határozat (09.08.) A Szövetségi Vezetőség elfogadta az új 

Munkaügyi Szabályzatot.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 10/3. Kamatmentes kölcsön  
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52/2010. sz. határozat (09.08.) Szövetségi Vezetőség megszavazta 

dr.Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes számára 2,9 millió Ft 

kamatmentes kölcsönt biztosítását. (Melléklet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

 10/4. Gál Rezső tájékoztatást adott következő időszak nemzetközi 

eseményeiről (szlovéniai SZV program, EPSU munkabizottsági ülés, 

brüsszeli tüntetés, szentpétervári atomerőműves program.) 

Az EVDSZ a tájékoztatókat tudomásul vette szavazásra nem került sor.   

 

 

 

K.m.f. 

 

Emlékeztetőt jóváhagyta:  

 

 

 Gál Rezső Lőrincz László 
 EVDSZ elnök levezető elnök 
 
 
Emlékeztetőt készítette: 
 
 
 
 Kádi Tünde 
 EVDSZ honlapszerkesztő 


