
EMLÉKEZTETİ 

a 2009. február 18-i kib ıvített EVDSZ Szövetségi Vezet ıségi ülésr ıl 

 

Helyszín: MVM székház VIII. em. 3. sz. tárgyaló 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Az ülés levezetı elnöke: Major Gábor 

1., Elızı SZV ülés emlékeztetıjének elfogadása 
2., Kedvezményes tarifa kérdéskör, bértárgyalással kapcsolatos kérdések, döntések 

valamint az ágazati párbeszéd bizottság ülésérıl szóló tájékoztató 
3., Egyebek 
 
Lırincz László bejelenti, hogy a mai szövetségi ülésen a paksiak mandátumát ı 
képviseli. Dr. Szilágyi József bejelenti, hogy ı képviseli az ÉVISZ-t és a DÉDÁSZ 
Szakszervezeteket. 
 

1. napirendi pont: SZV az elızı ülés emlékeztetıjét elfogadta. 

2. napirendi pont: Gál Rezsı ismertette az elızı napon lezajlott (2009. febr. 17-i) 
ágazati párbeszéd bizottsági ülés napirendi pontjait. Az egyik az alkalmazotti tarifával 
kapcsolatos kérdéskör, a másik a bértárgyalás. Felek egyeztették álláspontjaikat az 
ágazati bér- és szociális megállapodás kapcsán, mely részletesen olvasható az errıl 
készült emlékeztetıben. Következı tárgyalás idıpontja: február 26-án 15.00 ELMŐ-
ben. Megállapodás közeli tárgyalásnak ígérkezik, ezért javasolja az SZV 
összehívását is. A testület a javaslatot elfogadta. 

Az elnök írásos illetve szóbeli elıterjesztését követıen az SZV megvitatta a 
következı VÁPB ülésen képviselhetı mandátumot és arról határozatot hozott.  

13/2009. sz. határozat (02.18.) Az SZV a tárgyalóde legáció tagjait 
meghatalmazza, hogy a két megállapodás-tervezetben leírtakat képviseljék. (1. 
és 2. sz. mellékletek)  

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

Dr. Szilágyi József részletes írásos ill. szóbeli tájékoztatást adott arról, hogy a 
kedvezményes tarifa rendeletmódosításában hol tartunk. (95%-os mértékben 
egyetértés van a munkáltatói oldallal.) Az SZV a tájékoztatót és az írásos 
dokumentumot (3. sz. melléklet) elfogadta. 
Az SZV megbízta az elıterjesztıt a szakértıi egyeztetés lebonyolításával. 
 

• Lırincz László segítséget kér egy paksi Kft. adminisztrációs (névváltozással 
összefüggı) problémájának elintézésében, mely probléma következtében még 
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a mai napig nem vehetik igénybe a kft-ben dolgozó munkavállalók a 
kedvezményes villamosenergia-vételezést 

 
3 .napirendi pont: Egyebek 

• Tájékoztató hangzott el a kormány várható intézkedéseirıl. A további 
helyzettıl függıen kezdeményezés a LIGA konföderáció felé. 

• Tájékoztató hangzott el arról, hogy VIT Nyugdíjpénztár Igazgatóságában 
Mészáros Péter visszaadta a mandátumát, ezért a Jelölı Bizottságnak új 
tagok kell találni. 

• Tájékoztatók hangzottak el az egyes társaságok bértárgyalásainak aktuális 
helyzetérıl. 
 

Major Gábor levezetı elnök az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 

Emlékeztetıt jóváhagyta: 

 

 Gál Rezsı Major Gábor 
 EVDSZ elnök levezetı elnök 

 

Emlékeztetıt készítette: 

 

Kádi Tünde 
honlapszerkesztı 
 


