
 

EMLÉKEZTETŐ  

 

 

a 2010. október 18-19 i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről 

 

 

Helyszíne: Benczúr Hotel (2010. okt. 18.) és az MVM Székház Jedlik terme (2010. okt. 
19.) 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezető elnök: Lőrincz László, a PADOSZ elnöke 

Napirendi pontok: 

1. Előző SZV ülés emlékeztetőjének elfogadása. 
Előadó: Gál Rezső 

2. A Magyar Nyugdíjrendszer c. konferencián elhangzottak értékelése, döntés a 
további szükséges lépésekről. 
Előadó: Gál Rezső 

3. Az Országos Értekezlet és az EVDSZ 20 éves megalakulásával kapcsolatos 
rendezvény előkészítése, kérdések megtárgyalása. 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

4. Jelentés az EVDSZ X. Országos Értekezlete számára. A IX. Országos 
Értekezletet követően végzett munkáról c. anyag első olvasatban való tárgyalása. 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

5. Jelentés az EVDSZ Állandó Bizottság működéséről c. anyag első olvasatban való 
tárgyalása. 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

6. Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusának 2. sz. határozata alapján létrehozott 
Pénzügyi Alap 2009. évi felhasználásáról és a 2010. évi pályázat eredményéről c. 
anyag első olvasatban való tárgyalása. 
Előadó: Gál Rezső, Árkovics István 

7. Tájékoztató az EVDSZ 2009-2010. évi pénzgazdálkodásáról c. anyag első 
olvasatban való tárgyalása. 
Előadó: Gál Rezső, Árkovics István 

8. Beszámoló az EVDSZ Szövetségi Vezetőségi üléseken hozott határozatokról c. 
anyag első olvasatban való tárgyalása. 
Előadó: Gál Rezső 

9. Az Országos Értekezlet kitüntetéseivel kapcsolatos megbeszélés. 
Előadó: Gál Rezső 
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1. SZV elfogadta az előző ülés emlékeztetőjét. Olvasható a www.vd.hu –n. 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 
 

2. A Magyar Nyugdíjrendszer c. konferencián elhangzottak értékelése, döntés a 
további szükséges lépésekről. 

Előadó: Gál Rezső 

A Szövetségi Vezetőség kiértékelte és rendkívül tartalmasnak, szakmailag 
megalapozottnak ítélte meg a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon 
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetség által szervezett konferenciát. 
Az előadók széles körben bemutatták a magyar és az európai nyugdíjrendszer 
helyzetét, aktuális problémáit. Három téma kapott kiemelt szerepet: a 
korkedvezményes nyugdíj, a korengedményes nyugdíj és a 
magánnyugdíjpénztárak kérdése. Ismert, hogy az első két témát 2010. 
novemberében az Országos Érdekegyeztető Tanács tárgyalja, a harmadik 
témakör, a magánnyugdíjpénztár jelenleg kormányzati döntés előtt áll. Míg 
várhatóan a korkedvezményes nyugdíj további egyeztetés tárgyát képezi és 
valószínűsíthetően két éves meghosszabbításra kerül, a korengedményes 
nyugdíj az előzetes jelzések szerint 2011. évtől megszűnne. Ez elfogadhatatlan 
az EVDSZ számára, melynek kapcsán a szövetségi vezetőség előterjesztést is 
tárgyalt. 

 

53/2010. sz. határozat (10.18.) A Szövetségi Vezetőség elfogadta a 
korengedményes nyugdíjrendszer meghosszabbításáról szóló 
állásfoglalást.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot illetve az 
állásfoglalást (1.sz. melléklet). 
 
A magán-nyugdíjpénztárak témakörében az SZV felkérte Vokony Jánost, a VIT 
Nyugdíjpénztár IT elnökét, aki részletesen kitér a sajtóból ismert kormányzati 
álláspontra, valamint az ezzel kapcsolatos tényekre. Konzultációs vita után az 
SZV határozatot hozott. 
 
54/2010. sz. határozat (10.18.) A Szövetségi Vezetőség elfogadta a kormány 
magánnyugdíjpénztárakat érintő intézkedéséről szóló állásfoglalást.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással megszavazta a határozatot, illetve 
az állásfoglalást (2.sz. melléklet). 
 

3. Az Országos Értekezlet és az EVDSZ 20 éves megalakulásával kapcsolatos 
rendezvény előkészítése, kérdések megtárgyalása. 

Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

Az Elnök ismertette az előkészületeket. A OÉ helyszíne: Hajdúszoboszló, 
időpontja: 2010. november 18-19. Megemlékezés lesz „20 éves a 

http://www.vd.hu/
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szakszervezetünk” címmel 2010 nov.18.-án 18. órai kezdettel, melynek keretében 
a szövetség elmúlt 20 évéről szóló film kerül levetítésre, valamint kitüntetések 
átadására is sor kerül (2db aranygyűrű és 26db emléklap).  
A hivatalos Országos Értekezlet 2010. november 19-én 9.00 órától kb. 15.00 
óráig tart. 
 
55/2010. sz. határozat (10.18.) A Szövetségi Vezetőség döntött arról, hogy az 
Országos Értekezlet összehívásra kerül 2010. november 18-19-én 
Hajdúszoboszlón. SZV tagjai 2010. november 2-áig megküldik az OÉ 
résztvevőinek listáját, valamint a tagszakszervezetek szeptemberi 
taglétszámát, mely a mandátumszámítás alapját képezi. 

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

4. Jelentés az EVDSZ X. Országos Értekezlete számára. A IX. Országos 
Értekezletet követően végzett munkáról c. anyag első olvasatban való 
tárgyalása. 

Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

A jelentést az SZV tagjai írásban megkapták és előzetesen tudomásul vették 
azzal, hogy ebben a témában 2010. október 29-ig észrevételeiket írásban 
megküldik. Ezt követően a beérkezett észrevételeket az EVDSZ Állandó 
Bizottsági ülésén – melyre az év 44. hetében kerül sor – beépítik a jelentésbe, 
majd az SZMSZ III/5. pontja értelmében, az Elnök írásbeli szavazást 
kezdeményez a jelentés elfogadása érdekében. 

 

5. Jelentés az EVDSZ Állandó Bizottság működéséről c. anyag első olvasatban való 
tárgyalása. 

Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

A jelentést az SZV tagjai írásban megkapták és előzetesen tudomásul vették 
azzal, hogy ebben a témában 2010. október 29-ig észrevételeiket írásban 
megküldik. Ezt követően a beérkezett észrevételeket az EVDSZ Állandó 
Bizottsági ülésén – melyre az év 44. hetében kerül sor – beépítik a jelentésbe, 
majd az SZMSZ III/5. pontja értelmében, az Elnök írásbeli szavazást 
kezdeményez a jelentés elfogadása érdekében. 

 
6. Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusának 2. sz. határozata alapján létrehozott 

Pénzügyi Alap 2009. évi felhasználásáról és a 2010. évi pályázat eredményéről 
c. anyag első olvasatban való tárgyalása. 

Előadó: Gál Rezső, Árkovics István 

A jelentést az SZV tagjai írásban megkapták és előzetesen tudomásul vették 
azzal, hogy ebben a témában 2010. október 29-ig észrevételeiket írásban 
megküldik. Ezt követően a beérkezett észrevételeket az EVDSZ Állandó 
Bizottsági ülésén – melyre az év 44. hetében kerül sor – beépítik a jelentésbe, 
majd az SZMSZ III/5. pontja értelmében, az Elnök írásbeli szavazást 
kezdeményez a jelentés elfogadása érdekében. 
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7. Tájékoztató az EVDSZ 2009-2010. évi pénzgazdálkodásáról c. anyag első 
olvasatban való tárgyalása. 

Előadó: Gál Rezső, Árkovics István 

A jelentést az SZV tagjai írásban megkapták és előzetesen tudomásul vették 
azzal, hogy ebben a témában 2010. október 29-ig észrevételeiket írásban 
megküldik. Ezt követően a beérkezett észrevételeket az EVDSZ Állandó 
Bizottsági ülésén – melyre az év 44. hetében kerül sor – beépítik a jelentésbe, 
majd az SZMSZ III/5. pontja értelmében, az Elnök írásbeli szavazást 
kezdeményez a jelentés elfogadása érdekében. 

 

8. Beszámoló az EVDSZ Szövetségi Vezetőségi üléseken hozott határozatokról c. 
anyag első olvasatban való tárgyalása. 

Előadó: Gál Rezső 

A jelentést az SZV tagjai írásban megkapták és előzetesen tudomásul vették 
azzal, hogy ebben a témában 2010. október 29-ig észrevételeiket írásban 
megküldik. Ezt követően a beérkezett észrevételeket az EVDSZ Állandó 
Bizottsági ülésén – melyre az év 44. hetében kerül sor – beépítik a jelentésbe, 
majd az SZMSZ III/5. pontja értelmében, az Elnök írásbeli szavazást 
kezdeményez a jelentés elfogadása érdekében. 

 

9. Az Országos Értekezlet kitüntetéseivel kapcsolatos megbeszélés. 
Előadó: Gál Rezső 

Az EVDSZ az Országos Értekezlet kitüntetésivel kapcsolatos döntését meghozta. 

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

 

10. Egyebek: 

 Nagy Károly, az AHMSZ elnöke beszámolót tartott az vörösiszap 
katasztrófa tagjainkat érintő helyzetről 
 

56/2010. sz. határozat (10.18.) „A Szövetségi Vezetőség támogatja az 
EVDSZ-hez tartozó tagszakszervezetek azon tagjait, akik a vörösiszap 
károsultjai  lettek. A támogatás mértéke megegyezik az árvíz és viharkárt 
elszenvedett támogatásának mértékével. 

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

 

 dr. Szilágyi József a Szolidaritási Konferenciáról adott tájékoztatást 

 A VÁPB ülés aktuális helyzetéről Gál Rezső tájékoztatott 

 Az Állandó Bizottsági tagságáról Egyed Ferenc lemondott, egyéb hivatalos 
teendői miatt, mely lemondást a SZV tudomásul vett 
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 dr. Szilágyi József tájékoztatást adott a romániai KSZ kötési díjjal 
kapcsolatos tervezett tárgyalásról  

 Berkes Sándor a váltóműszakos témában felkérte a tagszakszervezetek 
tisztségviselőit, hogy gyűjtsék össze a helyi adatokat, mely alapul szolgál 
a cselekvési program elkészítéséhez. 

 Polgár Tibor tájékoztatást adott, hogy újra megválasztották a LIGA 
Nyugdíjas Tagozatának 5 fős elnökségébe és alelnökké választották. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Emlékeztetőt jóváhagyta:  

 

 

 Gál Rezső Lőrincz László 
 EVDSZ elnök levezető elnök 
 

 

Emlékeztetőt készítette: 

 

 

 Kádi Tünde 
 EVDSZ honlapszerkesztő 


