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Emlékeztető 

az EVDSZ 2014. június 13-i Szövetségi Vezetőségi üléséről 

Helyszíne:  Vértes Konferencia és Wellness Hotel 8600 Siófok, Batthyány u. 24.  

Időpontja:    2014. június 13. 17 óra,  

Levezetőelnök: Téglás József 

Jegyzőkönyvvezető: Bertafalvi Hortenzia Fanni 

Napirendi pontok: 

1. Az előző SZV ülés emlékeztetőjének elfogadása  

Előterjesztő: Téglás József  

2. A Pécsi MÉSZ pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez kapcsolódó 

kérelmek elbírálása. Elnökségi javaslat 

Előterjesztője: dr. Szilágyi József 

Határozat elfogadása: SZV  

 

3. Az EVDSZ költségvetésének véglegesítése – kiemelt feladat a Forró Drót 

hozzájárulással kapcsolatos tervezés lezárása. Elnökségi javaslat. 

19/2014. (03.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a Forró Drót újságot a tavalyi évhez hasonlóan kéthavonta 

jelenteti meg az EVDSZ. A tagszakszervezetek Forró Drót hozzájárulási 

költsége a 2014. évben nem változik, továbbra is a 2013. évi díjfizetésnek 

megfelelően fog történni.  

Előterjesztője: dr. Szilágyi József 

Határozat elfogadása: SZV  

 

4. EVDSZ költségvetését érintő – a helyi szervezetek által írásban 

benyújtott – kérelmek elbírálása. Elnökségi javaslat. 

Előterjesztője: dr. Szilágyi József 

Határozat elfogadása: SZV  

 

5. GEB Jegyzőkönyv megvitatása. Elnökségi javaslat. 

Előterjesztője: dr. Szilágyi József 

Határozat elfogadása: SZV 
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6. Váltóműszakos intézkedési terv – javaslat a LIGA-nak küldendő levélre 
Előterjesztő: Berkes Sándor  

Határozat elfogadása: SZV  
 

7. Legolcsóbb energia – levéltervezet megvitatása 

Előterjesztő: Medveczki Zsolt  

Határozat elfogadása: SZV 

 

8. Egyebek 

Előterjesztők: Elnökség, SZV tagjai 

 VÁPB ülés 
 

 TÁMOP beszámoló 
 

 2014. évi Bérmegállapodások áttekintése 
 

 Tagszervezési akció előkészítése 
 

 EVDSZ – Munkavállalói és tagsági vélemények, ismeretek 
felmérése 
 

 Nemzetközi szakszervezeti tagsággal kapcsolatos helyzet 

értékelése 

 

Téglás József EVDSZ elnökhelyettes köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, 

hogy a testület a jelenlévő 115 mandátummal határozatképes. Ezt követően 

előterjesztette az írásban megküldött napirendi pontokat. Javasolta, hogy a napirendi 

pontok tárgyalását az alábbiak szerint végezze el a Szövetségi Vezetőség: 

 a 3. napirendi pontot 2. napirendi pontként; 

 a 4. napirendi pontot 3. napirendi pontként; 

 a 2. napirendi pontot 4. napirendi pontként. 

A javaslatot a résztvevők egyhangúlag elfogadták.  

 

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

hogy a 2014. május 14-i SZV ülés emlékeztetőjéhez nem érkezett észrevétel. Ezután 

az SZV egyhangúlag elfogadta az emlékeztetőt.  

 

A második napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta a Szövetségi 

Vezetőséget a 2014. évi Forró Drót újság hozzájárulással kapcsolatos előterjesztés 

tartalmáról. 

A Szövetségi Vezetőség 19/2014. (03.18.) SZV határozata értelmében a 2014. évi 

Forró Drót támogatást a 2013. évben meghatározott mérték szerint fizetik továbbra is 
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a tagszakszervezetek. Az előterjesztés azzal a céllal készült el, hogy a Forró Drót 

finanszírozását hosszú távon lehessen biztosítani a közösen elfogadott elvek szerint. 

Az előterjesztés alapelvek és elvi szabályrendszert rögzítését javasolja az alábbiak 

szerint: 

 a számítás alapját mindig az adott évre várható költségek képezzék, melynek 

50%-át (amely 2014. évben 3.618.665 Ft) viselik a tagszakszervezetek. Ezen 

elv elfogadása már 2014. évben is jelentős megtakarítást jelentene a legtöbb 

tagszakszervezetnél, a jelenlegi tervezett költségekhez képest. 

 Alapvető elv: a támogatás továbbra is kiváltható sajátszervezésű 

hirdetésekkel. 

 cél: az 50%-os költség arányos felosztása a tagszakszervezetek között.  

 

A vizsgált felosztási lehetőségek alapján megállapítható, hogy:  

1. tagszakszervezetek költségviselő képessége szerinti felosztás – nagyobb 

szervezetek költségei tovább növekednének 

2. a rendelt lapszám alapján történő költségfelosztás esetében (a 

tagszakszervezetek várhatóan csökkentenék a rendelt lapszámok 

összegét – 7000 példányszámnál kevesebbet nem rendelhetünk, mivel a 

jelenlegi ismereteink szerint a darabár szempontjából aránytalan 

árnövekedést okozna) 

Az előterjesztés a két elv ötvözését javasolja, amelynek hatására a fennálló 

3.618.665 Ft-os költség 50%-át lapszámarányosan, 50%-át taglétszám arányosan 

fizetnék meg a tagszakszervezetek azzal az ajánlással, hogy a tagszakszervezetek a 

taglétszám legalább 50%-ának megfelelő darabszámú lapot rendelnek. 

Az új számítási módszer alapján meghatározott mértékű támogatást 2015. évtől 

vezesse be az EVDSZ. Az Elnökség javasolta, hogy a Szövetségi Vezetőség 

változtassa meg az e témában hozott döntését, alkalmazza az előterjesztett mértékű 

támogatásfizetés módszerét már 2014-ben is. Azon szakszervezetnél, ahol a vegyes 

számítási módszer alapján többletköltség keletkezik a jelenleg elfogadott 

támogatáshoz képest, annak mértékét az EVDSZ központi költségvetése fedezné 

2014. évben.  

Hozzászólók: Nagy Sándor, Néber Tibor, Téglás József, dr. Szilágyi József 

35/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta a Forró Drót 2014. évre vonatkozó hozzájárulásával kapcsolatos 

előterjesztést és egyet ért azzal, hogy a 2014. évre a tagszakszervezetek 

vegyes felosztás alapján (50%.-ot taglétszám, 50%-ot a megrendelt lapszám 

arányában) fizessék meg a Forró Drót hozzájárulást azzal, hogy akinél ez a 

számítási módszer többlet támogatást jelentene a már elfogadotthoz képest, az 

2014-ben a kisebb támogatási összeget fizesse meg. A Forró Drót 

finanszírozásának elveiről és a 2015. évre vonatkozó támogatás mértékéről az 

SZV az októberi ülésén döntsön.  
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(Az SZV által elfogadott számítási mód szerinti 2014. évi támogatás mértékét 

tag-szakszervezetenként az 1. sz. mellékelt tartalmazza.) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy tartózkodással elfogadva. 

 

A harmadik napirendi pont keretében a Szövetségi Vezetőség az EVDSZ 

költségvetését érintő – a helyi szervezetek által írásban benyújtott – kérelmek 

elbírálása c. előterjesztést tárgyalta meg, melynek célja, hogy a tagi anyagi 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szabályrendszer létrejöjjön. A 

dokumentum legalapvetőbb tétele az, hogy a tagszakszervezetnek minden 

körülmények között és teljes egészében meg kell fizetnie a tagdíjat (nem 

elengedhető és nem csökkenthető, legfeljebb átütemezhető). 

Az a tagszervezet, aki eleget tett az EVDSZ alapszabályában meghatározott 

tagdíjfizetési kötelezettségének és önhibáján kívül nehéz gazdasági helyzetbe kerül, 

írásbeli kérelemmel az EVDSZ Szövetségi Vezetőségéhez fordulhat, hogy – 

teherviselő képessége mértékében – a tagdíjon felüli egyéb pénzügyi támogatások 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségének halasztott fizetését, mérsékelését vagy 

elengedését kérje. A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 az érintett pénzügyi támogatás megnevezését és a kötelezettség mértékét, 

 a halasztott fizetésre, a mérséklés mértékére, az elengedésre vonatkozó 
kérelmét és annak időtartamát (eseti, időszakos vagy éves), 

 az indoklást. 
 

A kérelmet az adott évi pénzügyi terv SZV által történő tárgyalásáig, rendkívüli 

esetben az adott évben bármikor elő lehet terjeszteni, melyet a GEB megvizsgál, 

majd ez alapján az Elnökség javaslatot tesz az SZV-nek. 

A kérelem benyújtása nélküli tagdíj nem fizetést, valamint az egyéb pénzügyi 

kötelezettség nem teljesítését szankcionálni fogja az EVDSZ Szövetségi 

Vezetősége. A belső szabályzataival összhangban dönthet a szavazati jog 

felfüggesztéséről, a részvételi jog megvonásáról, a szervezet és tagságának 

szolgáltatásokból történő kizárásáról, a tagsági viszony felfüggesztéséről és végső 

esetben kezdeményezheti a Taggyűlésnél a szervezet kizárását.  

Ezt követően az alábbi hozzászólások hangzottak el: 

 az előterjesztés „eljárásrend” pontjának első francia bekezdéséhez kerüljön be 

a március 31-i határidő; 

 Az EVDSZ részletes (havi) visszajelzést küldjön a tagszakszervezeteknek az 

alapszabályban rögzített fizetési kötelezettségek teljesítéséről; 

 a tagdíjat a munkáltató fizesse be közvetlenül az EVDSZ felé; törekvés arra, 

hogy ez ágazati szintű folyamattá váljon; 
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 amennyiben elfogadásra kerül az előterjesztés, az SZMSZ 2. pontjából 

idézett, illetve a szankcionálásra vonatkozó rész essen át független és/vagy a 

LIGA általi jogi kontrollon; 

Hozzászólók: Téglás József, Néber Tibor, Juhász Gyuláné, Kovács Ferenc, Nagy 

Sándor, Molnár László, dr. Szilágyi József, Horváth József, 

Debreczeni Dezsőné, Lőrincz László 

36/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta az EVDSZ tagszakszervezetei kötelezettségeinek teljesítésével 

kapcsolatos előterjesztést azzal a módosítással, hogy a kérelem benyújtásának 

határidejét az adott év március 31-ében jelöli meg. Ezen felül az EVDSZ 

kezdeményezze az SZMSZ 2. pontjából idézett, a szankcionálásra vonatkozó 

rész jogi kontrollját.  

 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: három ellenszavazattal elfogadva. 

 

A negyedik napirendi pont keretében a pécsi MÉSZ 2014. április 28-i keltezésű 

írásbeli kérelméről tárgyalt a Szövetségi Vezetőség. A 2014. május 14-i SZV ülésen 

az alábbi határozatok születtek a pécsi MÉSZ vonatkozásában: 

„30/2014. (05.14.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a pécsi 

MÉSZ tagszakszervezettel kapcsolatos problémakört és döntött arról, hogy 

megszűnteti a tagszakszervezet mandátumának felfüggesztéséről szóló 

határozatát - azzal a feltétellel, hogy a pécsi MÉSZ eleget tesz az általa írt 

kérelemben rögzített fizetési kötelezettségeknek.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy tartózkodással elfogadva. 

 

31/2014. (05.14.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta a pécsi MÉSZ tagszakszervezet – a 2014. évi honlap támogatás 50%-

os csökkentésére vonatkozó – kérelmét.  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: három tartózkodással elfogadva.” 
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A Szövetségi Vezetőség a fentiek alapján a következő kérdéseket tárgyalta meg: 

 799.864 Ft-os tagdíj hátralék megfizetése, 

 100.000 Ft-os honlap hozzájárulás elmaradás megfizetése, 

 a honlap hozzájárulásból fennmaradó 44.000 Ft 5.500 Ft-os részletekben 

történő megfizetése. 

A napirend tárgyalása során az alábbi hozzászólások hangzottak el: 

 az EVDSZ ne engedje el a pécsi MÉSZ által felhalmozott elmaradásokat, mert 

annak megfizetése alapszabályban rögzített kötelezettség; 

 a pécsi MÉSZ kérelmét precedens értékkel szükséges tárgyalni és lezárni; 

 a hasonló problémák elkerülése érdekében az EVDSZ tegyen arra vonatkozó 

lépéseket, hogy ugyanazon munkáltatónál működő tagszakszervezetek 

törekedjenek az egyesülésre; 

 a 799.864 Ft összegű tagdíj elmaradás annyi idő alatt legyen lehetősége 

visszafizetni a pécsi MÉSZ-nek, amennyi ideig nem tett teljes mértékben 

eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének;  

 a jövőben ne adjunk arra lehetőséget, hogy ilyen sokáig elhúzódhasson egy 

ilyen probléma. A tagszakszervezetek befizetéseit havi rendszerességgel 

ellenőrizni kell. Ahol hiány vagy elmaradás mutatkozik az előző hónapra 

vonatkozóan, azt sürgősséggel kell jelezni az érintett tagszakszervezet felé; 

 Bánkuti Ferenc pécsi MÉSZ elnök futamidő hosszabbítást kért a tagdíj 

elmaradás rendezésére; 

 a pécsi MÉSZ kérelemben elismert személyi felelősség okán akár az érintett 

elnök tiszteletdíjából is rendezhetni lehetne a havi törlesztést; 

 a pécsi MÉSZ kérelemben megfogalmazott 100.000 Ft-os honlap 

hozzájárulási költséget se engedje el az EVDSZ. 

Hozzászólók: Lőrincz László, Nagy Sándor, Téglás József, dr. Szilágyi József, 

Bánkuti Ferenc, Molnár László, Horváth József 

37/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a pécsi 

MÉSZ 2014. április 28-i kérelmét. Elfogadta, hogy a pécsi MÉSZ a 799.864 Ft 

összegű tagdíj elmaradást annyi idő alatti részletben fizesse meg, amennyi 

ideig az felhalmozódott (28 hónap). Egyúttal felhívja a pécsi MÉSZ figyelmét 

arra, hogy a jövőbeli tagdíjfizetéssel kapcsolatosan neki is az Alapszabály 

szerint kell eljárnia. Az idei évben befizetett tagdíjat úgy kell a pécsi MÉSZ-nek 

év végén kiegészítenie, hogy az ez évben a tagság által megkapott szumma 

éves bruttó kereset 0,25%-át elérje az EVDSZ-nek befizetett tagdíj mértéke. 
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Amennyiben a pécsi MÉSZ nem teljesíti a határozatban foglaltakat, az a 

kizárással kapcsolatos eljárás megindítását vonja maga után.  

 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: két tartózkodással elfogadva. 

 

38/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a pécsi 

MÉSZ 2014. április 28-i kérelmét. A Szövetségi Vezetőség a pécsi MÉSZ 100.000 

Ft összegű honlap támogatás elmaradásának elengedésére vonatkozó 

kérelmét nem támogatja. A pécsi MÉSZ a hátralékot a tagdíjjal megegyező 

mértékű részletekben fizesse meg, a tagdíj megfizetési futamidőt követően. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: négy ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 

 

39/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a pécsi 

MÉSZ 2014. április 28-i kérelmét. Az SZV elfogadta, hogy a pécsi MÉSZ honlap 

hátralékból 44.000 Ft-ot 8 hónapon keresztül havi 5.500 Ft-tal fizesse vissza.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy tartózkodással elfogadva. 

 

Az ötödik napirendi pont keretében az SZV a GEB 2014. május 16-án készült 

jegyzőkönyvét tárgyalta meg. 

Hozzászólók: Lőrincz László, Peti János 

40/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség tudomásul vette a 

GEB 2014. május 16-i jegyzőkönyvében foglaltakat azzal, hogy kár abban az 

esetben érte volna az EVDSZ-t, ha a jegyzőkönyvben szerepeltetett késedelmi 

kamat összege nem kerül megfizetésre. Egyúttal felkéri az EVDSZ vezetését, 

hogy készítsen szabályzatot az EVDSZ kölcsönfolyósítással kapcsolatos 

eljárásrendjére, amely vegye figyelembe a GEB jelentés megállapításait. Az 

említett szabályzat tervének elfogadását a soron következő SZV ülés tűzze 

napirendjére. Az EVDSZ vezetése készítse el továbbá a hatályos 

kölcsönszerződés módosítását – a GEB jegyzőkönyvben foglaltaknak és a 

tagszakszervezeti igényeknek megfelelően –, és tisztázza a jelzálogjog 

bejegyzésének lehetőségét.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 
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Ezt követően Lőrincz László PADOSZ elnök tájékoztatta az SZV-t arról, hogy a 

tagdíjfizetés felfüggesztéssel ösztönözni próbálták az érintett GEB vizsgálat 

mihamarabbi – eredményes – lezárását. Tekintettel a témában mai napon hozott 

SZV határozatra, javasolni fogja a tagdíjfizetési kötelezettség felfüggesztésének 

megszűntetését és az elmaradt (májusi) tagdíj rendezését. 

 

A hatodik napirend keretében Berkes Sándor MÉSZ elnök tájékoztatta az SZV-t arról, 

hogy a Váltóműszakos probléma kapcsán az EVDSZ – a korábbi SZV ülésen 

elhangzottak alapján – kezdeményezte a LIGA Szakszervezeteknél a kérdés kiemelt 

programként való kezelését 2011-ben. Az EVDSZ Váltóműszakos Bizottsága által 

elkészített programtervezet konföderációs szintű feladatainak végrehajtására egy 

javaslatot készített az előterjesztésben foglaltak szerint.  

Amennyiben a LIGA Szakszervezetek nem vállalja fel a probléma konföderációközi 

kezelését, akkor az EVDSZ kezdeményezi a problémával érintett társszervezetek 

ágazati szinten történő megkeresését, a velük történő együttműködést.  

A napirend tárgyalása során az alábbi hozzászólások hangzottak el: 

 az akcióterv nem tér ki az idő előtti nyugdíjba vonulás problémájára általában 

– a LIGA állítson fel egy külön nyugdíjas bizottságot; 

 a LIGA Szakszervezetek elnöke nyilatkozzon a médiában a témával 

kapcsolatosan; 

 

Hozzászólók: Kópis József, Téglás József, dr. Szilágyi József, Debreczeni Dezsőné, 

Juhász Gyuláné, Kovács Ferenc, Lőrincz László, Németh Lajos, Bánkuti Ferenc 

41/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta a váltóműszakos problémával foglalkozó előterjesztést. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

A hetedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta a Szövetségi 

Vezetőséget arról, hogy a MEVISZ kezdeményezésére az EVDSZ levelet készül 

küldeni a Miniszterelnökségnek, illetve az érintett minisztériumnak, melyben 

tájékoztatják az érintett szerveket arról, hogy a kormány által tett rezsicsökkentő 

intézkedések a munkavállalók nagyszámú elbocsátását eredményezték. Az Elnökség 

megfontolásra javasolta az SZV-nek, hogy a minisztériummal meglévő megállapodás 

alapján az EVDSZ kezdeményezzen konzultációt a témában. Javasolja, hogy a 

témában mihamarabb jelenjen meg EVDSZ állásfoglalás, illetve hogy a levél 

megküldéséről egy rövid hír formájában számoljon be a honlapon. 



9 
 

42/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és – 

kisebb módosításokkal – elfogadta Medveczki Zsolt MEVISZ elnök „Legolcsóbb 

energia” című levelét, melyet az EVDSZ megküld a Miniszterelnökségnek, 

illetve az érintett minisztériumnak. A levélről egy rövid hír formájában 

beszámol az EVDSZ honlapján és készít egy teljes, átfogó szakmai 

dokumentumot az EVDSZ ezzel kapcsolatos álláspontjáról.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

Az Egyebek napirendi pont keretében az alábbi témákról kapott tájékoztatást a 

Szövetségi Vezetőség: 

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a TÁMOP pályázat az 

ütemezett módon halad. A projekt keretein belül megtartott képzések és 

konferenciák résztvevőiről egy összesítő táblázat készül. 

 

Hozzászólók: Peti János 

 

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy az EVDSZ vezetése 

szeretné segíteni a tagszakszervezetek tagszervezését, melynek érdekében 

egy ösztönzési programot kíván indítani. A program célja, hogy az EVDSZ 

tagsága minél több új tagokkal bővüljön. Azon tagszakszervezeteket, illetve 

személyeket, akik ebben a folyamatban a legkiemelkedőbb teljesítményt 

mutatják fel, azokat az éves periódus eltelte után kisebb, az 5 éves periódust 

követően nagyobb elismeréssel fogja díjazni a szövetség. A program 2014. 

novembertől fog elindulni. Dr. Szilágyi József jelezte, hogy az EVDSZ 

elnökhelyettesével a nyári szezon folyamán feltérképezik a villamosenergia-

ipari cégek szervezettségét, illetve a potenciális lehetőségeket. Tájékoztatta 

továbbá a résztvevőket arról, hogy az Elnökségi ülésen javaslatként felmerült, 

hogy ha lehet, a folyamatban lévő TÁMOP projekt keretein belül az EVDSZ a 

tagszervezéssel kapcsolatban is tartson képzést. 

43/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta a tagszervezési, illetve tagmegtartási akció indítására 

vonatkozó előterjesztést. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a tagszervezés 

elősegítése érdekében készült egy dokumentum a szakszervezeti tagok és a 

nem szakszervezeti tagok kérdőíves felmérésére. A kérdőív anonym lesz, az 

alapvető szempont alapján megkülönböztetés kerül: 
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1. szakszervezeti tagok számára, 

2. nem szakszervezeti (potenciális) tagok számára. 

Az előbbi csoport esetében konkrét, az utóbbi esetében tesztjellegű (igen-

nem) kérdéseket fog tartalmazni a kérdőív, melyek kiértékelését egy külsős 

cég végez majd el. A folyamat kb. fél évig fog tartani a kérdőív kitöltésétől a 

kiértékelésből történő konzekvencia levonásáig. 

Hozzászólók: Juhász Gyuláné, Téglás József, Bánkuti Ferenc, dr. Szilágyi 

József 

44/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta a szakszervezeti tagok és a nem szakszervezeti tagok 

kérdőíves felmérésére vonatkozó előterjesztést.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy az EPSU Kongresszuson 

Gál Rezső, Dr. Óvári Katalin és ő maga képviselte az EVDSZ-t, melynek 

beszámolóját az SZV tagok már kézhez kapták. Emlékeztette továbbá az 

SZV-t, hogy kiküldésre került az IndustriAll magyarországi viszonyokkal 

kapcsolatos ajánlásait tartalmazó dokumentum, valamint a kormány 

konvergencia programját érintő EU-s ajánlások is. 

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról is, hogy a 2014. június 16-18-ra 

tervezett - CGT meghívás alapján meghirdetett – külföldi útszervezési és 

költség okok miatt elmarad. A kiutazás várhatóan őszre halasztódik el. 

Elkészült egy CGT-vel közös együttműködési megállapodás tervezet, melynek 

aláírása szintén ősszel fog megtörténni. 

 

Hozzászólók: Peti János 

45/2014. (06.13.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta az EVDSZ és a CGT közötti együttműködési megállapodás 

tervezetét. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy elkészült a 2014. május 6-

i VAPB ülés emlékeztetője és az ahhoz tartozó melléklet, melyet a résztvevők 

már kézhez kaptak. A következő VAPB ülés időpontja 2014. július 1. 

 Az EVDSZ elnöke jelezte, hogy 2014. június 20-22-e között rendezi meg a 

VITSPORT az iparági asztalitenisz találkozót, melynek az EVDSZ a 
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társszervezője. A rendezvénynek az EVDSZ-re nézve semmilyen 

költségvonzata nincs, kizárólag reklámanyagot fogunk rendelkezésre 

bocsátani. 

 

Hozzászólók: Peti János, Néber Tibor, dr. Szilágyi József 

 Molnár László Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete elnök 

tájékoztatta az SZV-t arról, hogy ismét őt választották meg a szakszervezet 

elnökének a tisztújítás keretén belül. 

 Debreczeni Dezsőné EKSZ elnök tájékoztatta az SZV-t, hogy a Cafeteria 

keretében igénybe vehető járulékmentes lakáscélú hiteltámogatással 

kapcsolatosan náluk minden információ rendelkezésre áll. Akinek kérdése van 

a folyamattal/ügyintézéssel kapcsolatosan, fordulhat hozzá bizalommal 

segítségért. 

 Juhász Gyuláné ÉMÁSZ Szakszervezet elnök tájékoztatta az SZV-t, hogy egy 

tragikus munkahelyi baleset következtében egy szakszervezeti taguk elhunyt. 

A baleset körülményeinek vizsgálata még folyamatban van. Egy perces 

csendes tiszteletadás mellett emlékezett rá a Szövetségi Vezetőség. 

 Néber Tibor ADÉSZ elnök tájékoztatta az SZV-t, hogy náluk volt alapszabály 

módosítás, illetve tisztújítás, melynek keretében ismét elnöknek választotta a 

szakszervezet. Kérte továbbá a Forró Drót újságban történő hirdetési 

feltételek megküldését.  

 Kópis József TIVISZ Kt. tag tájékoztatta az SZV-t, hogy ismét megválasztották 

FB tagnak, illetve hogy a munkáltató bejelentette a KSZ módosítási 

szándékát. 

 Dr. Szilágyi József kérte az SZV-t, hogy ahol már megszületett a 2014. évi 

bérmegállapodás, az küldje meg az EVDSZ részére. 

 Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t, hogy a tagszakszervezeteknek 2014. 

június 18-ig van lehetőségük az EVDSZ felé jelezni, ha a Pannónia NYP és 

ÖSP vonatkozásában meghirdetett pénzmosási folyamatban részt kívánnak 

venni. 

 Keindl Zoltán EVDSZ IT elnök tájékoztatta az SZV-t az Ifjúsági Találkozó 

várható időpontjáról. A helyszín kiválasztása még folyamatban van. Jelezte, 

hogy lehet jelentkezni üzemlátogatásra a győri AUDI gyárba.  
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Ezt követően egyéb felvetés nem lévén Téglás József gratulált a tájékoztatóban 

elhangzott választási eredményekhez, megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.  

 

Budapest, 2014. június 24. 

 

dr. Szilágyi József 
    EVDSZ elnök 
 
 
 

Téglás József     Bertafalvi Hortenzia Fanni 
           levezető elnök          jegyzőkönyvvezető 

 


