
 

 

EMLÉKEZTETİ 

 

a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezet ıségi ülésr ıl 

 

 

Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezetı elnökök: Gál Rezsı és Réffi Péter  

 

Napirendi pontok:  

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı 

2. Az EVDSZ SZMSZ B/V. fejezetének módosítása 

Elıterjesztı: dr. Szilágyi József 

3. „Beszámoló az EVDSZ 2008. évi költségvetésének teljesülésérıl” anyag 
második olvasatban való tárgyalása  

Elıterjesztı: Gál Rezsı, Árkovics István 

4. „A 2009. évi költségvetés” tervezetének második olvasatban való tárgyalása  

Elıterjesztı Gál Rezsı, Árkovics István 

5. „Az EVDSZ 2009. évi munkaprogram” tervezetének második olvasatban való 
tárgyalása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı 

6. Egyebek 

Elıterjesztı: Gál Rezsı 

- VIT Nyugdíjpénztár 

- VIMFO tanácskozás 

- LIGA Elnökségi ülés 
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2009. május 11. 

Az SZV a napirendet az alábbi módosításokkal fogadta el:  

— az egyebek napirendi pontot kibıvítette tagfelvétellel, 

— valamint a 2. napirendi pontot 4. napirendi pontként tárgyalja az SZV. 

A napirendi pontok tárgyalása elıtt a következı bejelentéseket tették: 

→ dr. Szilágyi József az ÉVISZ-t képviseli Réffi Péter megérkezéséig 

→ Kópis József a TIVISZ-t képviseli Pinczés Ernı megérkezéséig 

→ Ácsi Péter a DUVISZ-t és a TEMÉSZ-t képviseli 

→ Lırincz László a PADOSZ-t Kállai Mihály nevében is képviseli. 

Fenti bejelentéshez kapcsolódóan Gál Rezsı tájékoztatta jelenlévıket, hogy a 
módosított Alapszabály értelmében Lırincz László kéri szövetségi tagnak nyilvánítani 
az OVIT-nál mőködı PADOSZ szervezet részérıl Kállai Mihályt, így tíz mandátum 
Lırincz Lászlót, egy mandátum pedig Kállai Mihályt illet.  

 

22/2009. sz. határozat (05.11) Jelenlév ık elfogadják, hogy a PADOSZ részér ıl a 
jövıben Lırincz László 10, Kállai Mihály pedig 1 mandátummal szavazattal fog 
részt venni a szövetségi vezet ıségi üléseken.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag  elfogadta a határozatot. 

 

1.  napi rendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

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

 

2. napi rendi pont: „Beszámoló az EVDSZ 2008. évi költségvetésének teljesülésérıl” 
anyag második olvasatban való tárgyalása  

Elıterjesztı: Gál Rezsı, Árkovics István 

Gál Rezsı tájékoztatást adott arról, hogy az elızı szövetségi ülésen meghatározott 
módosítások bekerültek a dokumentumba. Az Állandó Bizottság javaslata alapján a 
„forró drót” témakör még kidolgozás alatt van, de ezek csak számpontosítások, a 
fıbb számokat nem érinti. 

Árkovics István tájékoztatást adott, hogy az észrevételeket beépítette. 

Lırincz László pontosítást kért arra vonatkozólag, hogy a GEB jelentése, hogyan 
készült: ki volt jelen, mikor készítették stb.  

23/2009. sz. határozat (05.11.) A szövetségi vezet ıség a „Beszámoló az EVDSZ 
2008. évi költségvetésének teljesülésér ıl” c. anyagot elfogadja. (2. sz. 
melléklet)  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 
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3. napi rendi pont:  A 2009. évi pénzügyi terv második olvasatban való tárgyalása.  

Elıterjesztı: Gál Rezsı, Árkovics István 

Dr. Szilágyi József tájékoztatást adott az Állandó Bizottság tagjai által tárgyalt 
kérdésekrıl. Meg kell vizsgálni, hogy milyen takarékossági lépéseket lehet tenni 
annak érdekében, hogy legalább egy kb. 1 éves mőködési költség rendelkezésre 
álljon, mint tartalék. („forró drót” kiadások, személyi jellegő kérdések stb.)  

24/2009. sz. határozat (05.11.) A szövetségi vezet ıség elfogadja a második 
olvasatban benyújtott, korrigált 2009. évi pénzügyi  tervet. Egyben az SZV 
kezdeményezi, hogy a készüljön egy  el ıterjesztés az SZV számára az  EVDSZ  
középtávú pénzügyi stratégiájáról, amely a hatékony ság növelését irányozza 
elı. (2.sz. melléklet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

Kópis József a szavazás után jelzi, hiányolja a GEB képviselıjét. A pénzügyi 
kérdések témáját taglaló tárgyalásokon a GEB képviselı részvétele – túl azon, hogy 
ez bevett szokás – a tisztánlátás érdekében szükséges. Ezért javasolja, hogy a 
jövıben a GEB képviseltesse magát. 

Gál Rezsı  jelzi, hogy a GEB  hivatalos módon az írásos álláspontját átadta, mely az 
SZV tagok számára ismert. 

 A felszólalóval egyetértve azt  indítványozza, hogy hivatalos levélben kérjük fel  a 
GEB elnökét –aki egyébként állandó meghívott-, hogy a következı SZV ülésen 
mindenképpen vegyen részt és aktuális kérdésekben tartson egy  szóbeli 
tájékoztatót.  

 

4. napi rendi pont: Az EVDSZ SZMSZ B/V. fejezetének módosítása 

Elıterjesztı: dr. Szilágyi József 

dr. Szilágyi József tájékoztatást adott SZMSZ B/V. pontjának módosításáról. Itt is 
felmerül a GEB képviselıjének hiánya.  

Lırincz László kéri, hogy a GEB véleményezze a tervezetet. 

Gál Rezsı  támogatja a GEB véleményének kikérését. SZV megállapodik abban, 
hogy a következı SZV ülésen – a GEB képviselıjének jelenlétében, illetve a GEB 
véleményének ismeretében – fog végleges döntést hozni az SZMSZ B/V. fejezetének 
módosításáról. 

 

5. napi rendi pont: „Az EVDSZ 2009. évi munkaprogram” tervezetének második 
olvasatban való tárgyalása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı 

Gál Rezsı részletesen tájékoztatta a jelenlévıket a következı öt éves 
munkaprogramról. 
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Ennek keretében a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjazásról Gál Rezsı 
tájékoztatott adott a kérdés aktuális helyzetérıl. Javasolja, hogy az SZV a következı 
ülésen – elızıleg felmérve a tagság sztrájkkészségét – döntse el, hogy a 
korengedményes nyugdíj intézmény kormányzati oldalról történı ellehetetlenítése 
megér-e egy kemény érdekérvényesítést? Véleménye szerint, ha 2009. elsı 
félévében az Országos Érdekegyeztetı Tanács pozitív módon nem kezeli a kérdést, 
akkor sztrájkbizottságot kell létrehozni, különben félı hogy ez a Kollektív 
Szerzıdésünk által is biztosított intézmény elbukik.  

Javaslatok érkeztek készüljön két anyag: 

- egy tömör, mozgósító, megszólító, felhívó jellegő 

- egy hosszabb szakmai, tájékoztató jellegő anyag.  

 

25/2009. sz. határozat (05.12.) Szövetségi vezet ıség felkéri a szövetség elnökét 
és elnökhelyettesét, hogy a korengedményes nyugdíjj al kapcsolatosan 
készítsen két szakmai anyagot. Ezek szétküldése utá n kerüljön sor 
helyzetfelmérésre a tagság körében a tekintetben, h ogy amennyiben az ügyben 
nem születik számunkra pozitív megoldás, akkor nyúl hatunk-e keményebb 
érdekérvényesít ı eszközökhöz.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot 

 

A munkaprogram további tárgyalása kapcsán, a nemzetközi feladatok 
vonatkozásában Domina József (TIVISZ) javaslatot tett az EÜT elnökök 
meghívására. 

Javaslat érkezett még a munkaprogram I/1,7 és a II/3,4 pontokhoz, valamint 
észrevételek hangzottak el a III/20,21 pontokhoz. 

 

26/2009. sz. határozat (05.11.) A szövetségi vezet ıség elfogadja a javaslatokkal 
kiegészített 2009. évi munkaprogramot.  (3. sz. mel léklet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

2009. május 12. 

6.napi rendi pont: Egyebek 

→ Tagfelvétel 

→ VIT Nyugdíjpénztár 

→ VIMFO tanácskozás 

→ LIGA Elnökségi ülés 
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Dr. Szilágyi József a tagfelvétellel kapcsolatos tájékoztatója alapján az alábbi 
határozat született 

27/2009. sz. határozat (05.12.) A szövetségi vezet ıség – tekintettel arra, hogy 
minden alapszabályi és SZMSZ feltétel teljesült – a  Komlói F őtıerımő Zrt. 
Dolgozóinak Szakszervezete tagfelvételi kérelmének helyt ad és 2009. január 2. 
hatállyal az EVDSZ tagjai közé felveszi. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

Harmath Péter tájékoztatást adott a LIGA Ifjúsági Tagozat megalakulásáról. 

Lırincz László tájékoztatást adott a VIT Nyugdíjpénztár Jelölı Bizottsági munkájáról. 

Dr. Szilágyi József ugyancsak a VIT Nyugdíjpénztár témához kapcsolódva a 
tiszteletdíjak alakulásáról tartott beszámolót. 

Vokony János a VIT Nyugdíjpénztár elnöke elıadást tartott a pénztár helyzetérıl. 

Gál Rezsı továbbiakban tájékoztatást adott a LIGA Elnökségi ülésérıl és VIMFO 
Pakson megrendezésre került tanácskozásáról. 

 

 

K.m.f. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: 2009.ápr. 16-i SZV ülés emlékeztetıje 
2. sz. melléklet: Beszámoló az EVDSZ 2008. évi költségvetésének teljesülésérıl 

és a 2009. évi pénzügyi terv 
3. sz. melléklet: 2009. évi EVDSZ munkaprogram 

 
 
Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

 

 Gál Rezsı Réffi Péter 
 elnöke EVISZ elnök 
 

Emlékeztetıt készítette: 

 

 

Kádi Tünde 
honlapszerkesztı 


