
JEGYZŐKÖNYV 

 

az EVDSZ 2011. november 24-i Rendkívüli Kongresszusáról 

 

Helyszín: MVM Székház Jedlik Ányos terem (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Gál Rezső, az EVDSZ elnöke köszöntötte a Rendkívüli Kongresszus (RK) résztvevőit. Javaslatot tett a 

levezető elnök, a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnök és tagjainak, valamint a 

jegyzőkönyvvezetőnek a személyére. 

Az elhangzott javaslatok alapján a Rendkívüli Kongresszus 

– levezető elnöknek Réffi Pétert 

– a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnöknek Harmath Pétert, tagjainak 

Téglás Józsefet és Molnár Lászlót 

– jegyzőkönyvvezetőnek Kádi Tündét 

 

egyhangúlag megválasztotta. 

 

Dr. Szilágyi József elfogadásra ajánlotta az ügyrendet és napirendi pontokat. A Rendkívüli 

Kongresszus egyhangúlag elfogadta. 

 

Harmath Péter tájékoztatást adott a mandátumok számáról: a kiadható mandátumok száma 229, ebből 

174 jelenlévő. Megállapította, hogy a Rendkívüli Kongresszus határozatképes. 

 

A Rendkívüli Kongresszus előkészítéseként a következő írásos dokumentumok kerültek megküldésre: 

 

– Meghívó 

– Napirend és Ügyrend  

– Jelentés az EVDSZ RK számára a 10. Országos Értekezletet követően végzett munkáról 

– Beszámoló az EVDSZ SZV ülésein hozott határozatokról 

– Beszámoló az EVDSZ 2011. évi pénzgazdálkodásáról 

– Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusa 2.sz. hat. alapján létrehozott pü-i alapról 

– Tájékoztató az EVDSZ GEB tevékenységéről 

– Jelentés az EVDSZ ÁB működéséről 

– Tájékoztató az EVDSZ Etikai Bizottságának tevékenységéről 

– Határozati javaslatok 

– Előterjesztés az Alapszabály módosítására 

– Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója 

– VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsának tájékoztatója 

– LIGA ÖSP tájékoztatója 

– Egymásért-Együtt Alapítvány tájékoztatója 

– Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés: Mit veszíthetünk? 
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Ezek a dokumentumok a honlapunkról letölthetőek:  

 (http://www.vd.hu/egyebdokumentumok/a-rendkivuli-kongresszus-dokumentumai-2011-november-

24-9732.html) 

 

Gál Rezső és dr. Szilágyi József az írásban kiküldött jelentést szóbeli tájékoztatással egészítették ki. 

Hozzászólók: Lőrincz László (PADOSZ elnök), Majoros János (PADOSZ Nyugdíjas Tagozat elnöke), 

Rabi Ferenc (BDSZ elnök), Halasy Károly (VKDSZ titkár), Téglás József (DUVISZ elnök), Polgár 

Tibor (Nyugdíjas Tagozat elnöke), Petrovicsné Skuczi Ágnes (Ifjúsági Tagozat elnöke), Németh Lajos 

(ESZ elnök), Tóth István (MEVISZ), Begitter Henrikné (ESZ nyugdíjas tag), Bánkuti Ferenc (Pécsi 

Hőerőmű MÉSz), dr. Kiss Mihály (szakértő), Molnár Miklós (DUVISZ nyugdíjas) és Balogh Tibor 

(PADOSZ). 

Külön napirendi pontként – Árkovics István gazdasági igazgató szóbeli kiegészítése után – elfogadásra 

került a pénzügyi beszámoló, valamint jelentés a pénzügyi alap működési tapasztalatairól. Ezt 

követően tájékoztató hangzott el az Állandó Bizottság 2011. évi működéséről (dr. Szilágyi József). 

Napirendre került a Gazdasági Ellenőrző Bizottság írásbeli jelentése, melyhez szóbeli kiegészítés nem 

hangzott el és hozzászólás sem volt. Az Etikai Bizottság írásbeli tájékoztatóját  -Major Gábor 

egészítette  ki.  

Ebéd előtt megszületett az első két határozat:  

 

RK. 1. sz. határozat: Az EVDSZ GEB elnökének Ilyés Éva (OVIT Szakszervezet) került 

megválasztásra. 

Határozathozatal módja: titkos szavazás 

Szavazás eredménye: A RK öt nem szavazattal elfogadta.  

 

RK. 2. sz. határozat: Az Alapszabály módosítását (székhelyváltozás) és a 

tagszakszervezeti lista aktualizálását (kibővítve az újonnan belépő 

tagszakszervezetekkel) a Rendkívüli Kongresszus elfogadta. 

Határozathozatal módja: titkos szavazás 

Szavazás eredménye: A RK egyhangúlag elfogadta.  

 

Az ebédszünetet követően külön napirendi pontként: „Hogyan tovább EVDSZ?”témakör került 

napirendre, melynek keretében vita alakult ki. 

Hozzászólók:  Gál Rezső, dr. Szilágyi József (EVDSZ elnökhelyettes), dr. Kiss Mihály (szakértő), 

Lőrincz László (PADOSZ elnök), Medveczki Zsolt (MEVISZ elnök), Tóth István (MEVISZ), Gál 

István József (MEVISZ), Gaskó István (LIGA Szakszervezetek elnöke), Németh Lajos (ESZ elnök), 

Téglás József (DUVISZ elnök), Weisz Mátyás (PADOSZ elnökhelyettes), Bocsor István (PADOSZ 

elnökhelyettes), Szabó Béla (VIMFÓ). 

A vita lezárásaként határozathozatalra került sor: 

 

http://www.vd.hu/egyebdokumentumok/a-rendkivuli-kongresszus-dokumentumai-2011-november-24-9732.html
http://www.vd.hu/egyebdokumentumok/a-rendkivuli-kongresszus-dokumentumai-2011-november-24-9732.html
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RK. 3.sz. határozat: 

RK 3.sz. határozat: 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa értékelve a munka világát érintő folyamatokat csak 

olyan Munka Törvénykönyve módosítást tart elfogadhatónak, amely 

- elismeri a munkajogi jogviszonyban az alá és fölé rendeltséget és erre tekintettel 

szabályozásával garanciákat biztosít a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalóknak, 

- az érdekképviseleti szervekkel való érdemi konzultáción alapszik, 

- úgy segíti elő a munkáltatók rugalmasság iránti igényét és támogatja a foglalkoztatás 

növelését, hogy sem a munkavállalók, sem a szakszervezetek alapvető érdekeit nem 

veszélyezteti, 

- biztosítja a szervezkedés szabadságát a munka világában is, biztosítja a szakszervezetek 

működésének feltételeit és az érdemi szakszervezeti munkát végzők munkajogi védelmét, 

- nem sérti az ILO és az EU dokumentumaiban rögzített normákat, 

- versenysemlegesen kezeli a köz- és a magántulajdonú társaságoknál foglalkoztatott 

munkavállalókat, szakszervezeteket. 

A Rendkívüli Kongresszus – tekintettel arra, hogy a Munka Törvénykönyvének ezen elvek 

szerinti módosítása a munkavállalók, a szakszervezeti tagság elemi érdeke – felszólít minden 

érintettet, hogy rövid és középtávon egyaránt fogjon össze és tiltakozzon, küzdjön minden 

eszközzel az Őt és a demokratikus intézményrendszer ezen alapelemét ért támadás ellen. 

A villamosenergia-ipar minden résztvevőjének feladata továbbá, hogy – különösen ebben a 

helyzetben - tegyen meg minden tőle telhetőt azon cél megvalósulása érdekében, hogy a 

szektorban fennmaradjon a jól működő, megállapodásokon nyugvó és arra törekvő szociális 

párbeszéd, annak intézményrendszere, a munkabékére épülő jelenlegi munkakultúra és a 

hosszú tárgyalásokon létrehozott Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés! 

Indoklás: 

A jelenlegi Munka Törvénykönyve módosítása a parlamentbe be lett nyújtva és várhatóan 

december elején a magyar Országgyűlés szavaz az Mt. módosításáról. A benyújtott módosítási 

javaslat nincs - és így vélhetőleg az elfogadott módosítás sem lesz - összhangban az általunk 

meghatározott feltételekkel, hiszen 

- azon az elven alapszik, hogy a munkavállaló egyenrangú partnere a munkáltatónak, 

- az érdekképviseleti szervekkel való érdemi egyeztetés nélkül került beterjesztésre a módosítás, 

- sérti a munkavállalók érdekeit, csökkenti juttatásaikat, 

- sérti a szakszervezeti tagság érdekeit, korlátozza a szabad szervezkedés szabadságát, 

ellehetetleníti a szakszervezetek működését, 

- sérti a nemzetközi normákat, 

- diszkriminálja a köztulajdonú társaságoknál foglalkoztatott munkavállalókat és 

szakszervezeteket. 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa bízik abban, hogy a villamosenergia-iparra - a határozatban 

- megfogalmazott célok megvalósulása a munkáltatókkal közös érdek és erre tekintettel, mint eddig 

is, partnerre talál a VTMSZ-ben. 
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RK 4.sz. határozat:  

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa az alábbi feladattervet határozza meg 2012 évre annak 

érdekében, hogy a VKSZ megőrzését kiemelt feladatként kezelje az EVDSZ minden 

testülete, minden tisztségviselője és végül, de nem utolsó sorban minden tagja! 

Feladatterv: 

I. A VKSZ törvényi hátterének minél kedvezőbbé tétele érdekében, az Mt. módosításával 

kapcsolatos kezdeményezések a Liga Szakszervezetnél:  

- országos szintű – akár kétoldalú - megállapodás elérése a munkáltatói szövetségekkel,  

- összefogás és közös akciók indítása más konföderációkkal, szakszervezetekkel, 

- módosító indítványok benyújtása az Mt. módosítás előterjesztéshez, különös tekintettel 

az köztulajdonban lévő társaságok korlátozó rendelkezései tárgyában, 

- e-mail dömping megszervezése az Mt. módosítás szavazása előtt 

- az Mt. módosítás végszavazásának napjára perfomance szervezése a Kossuth térre,illetve 

tiltakozó gyűlés szervezése a Nemzetgazdasági Minisztérium elé a köztulajdonba lévő 

társaságokat érintő korlátozó rendelkezések ellen. 

II. Az EVDSZ sztrájkképességének biztosítása minden eszközzel a villamos energia ágazat 

termelői, szolgáltatói és kereskedelmi területén. 

III. Szakértői elemzések készítése egyrészt arra vonatkozóan, hogy az Mt. változásának 

milyen hatásai lehetnek a VKSZ-re, másrészt arra vonatkozóan, hogy a 

szakszervezetek működési feltételei hogyan vannak szabályozva illetve hogyan 

alakulnak a gyakorlatban a villamosenergia-iparban befektetőknél. 

IV. Kommunikációs stratégia készítése a VKSZ megtartása érdekébe 

- kommunikációs stáb létrehozása 

- a honlap felhasználás lehetőségeinek feltárása, 

- kommunikációs terv elkészítése, 

- kisfilm elkészítése a VKSZ fontosságáról, 

- egyes akciók kommunikációjának megtervezése, megszervezése, 

- kisfilmek népszerűsítése, hatékonyságuk erősítése 

V. Tárgyalási stratégia kidolgozása. 

VI. Aláírásgyűjtés, és ha lehet ügydöntő népszavazás megszervezése.  

VII. Jogszabályfigyelés, különös tekintettel a kiterjesztés intézményrendszerére, a 

tagdíjlevonás szabályozására. 

Indoklás: 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa a magyarországi politikai és gazdasági folyamatokat 

értékelve kiemelkedően fontos feladatnak tekinti az EVDSZ és a tagszakszervezetek 

eredményeinek, a munkavállalók által kivívott jogoknak minden eszközzel történő megőrzését. 

Az EVDSZ a megalakulása óta eltelt idő egyik, ha nem a legfontosabb vívmányának tartja a 

Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés (VKSZ) létrejöttét és meglétét. Különösen igaz 

ez most, amikor a Munka törvénykönyvének tervezett módosítása még inkább felértékeli az ágazati 

szintű megállapodásokat, mint a helyi megállapodások bázisát és garanciális elemét. 
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RK 5. sz. határozat:  

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa megbízza az Állandó Bizottságot, a Szövetségi 

Vezetőséget és a Tagszakszervezeteket, hogy a Munka Törvénykönyvének módosítását 

követően 2012. március 31. napjáig elemezzék az EVDSZ illetve a Tagszakszervezetek 

működési feltételeit és az e feltételek közötti működés biztosítása érdekében hozzák meg a 

szükséges döntéseket. 

A Tagszakszervezetek hívják meg az EVDSZ vezetőségét a felülvizsgálatot lezáró, a 

felülvizsgálat eredményét értékelő és a szükséges intézkedéseket meghozó testületi ülésükre. 

A Rendkívüli Kongresszus megbízza az Állandó Bizottságot, a Szövetségi Vezetőséget azzal 

is, hogy elemezzék az EVDSZ jelenlegi működését és tegyenek javaslatot – legkésőbb a 

következő „rendes” Kongresszuson - egy olyan struktúrára, működési modellre, amely 

biztosítja hosszú távon, a megváltozott körülmények között is az EVDSZ működésének 

személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeit. 

Amennyiben a körülmények változása szükségessé teszi az előterjesztésre és a javaslat 

megtárgyalására Rendkívüli Kongresszust kell összehívni. 

Indoklás: 

A jogszabályi feltételek várható változása teszi szükségessé, mind az EVDSZ, mind a 

tagszakszervezetek működésének elemzését, és amennyiben az elemzések indokolttá teszik, a 

jövőbeni működésre vonatkozó javaslatok megfogalmazását. Ez igaz mind rövid, mind közép 

illetve hosszú távon. 

A Tagszakszervezetek működésének elemzésénél célszerű az EVDSZ vezetőségének jelenléte, 

hiszen a Tagszakszervezetek működése, működési feltételeinek alakulása döntően befolyásolja az 

EVDSZ működését. 

A kongresszus lezárásaként aranygyűrű kitüntetés került átadásra, melyet Kaposvári Tiborné érdemelt 

ki. 

Gál Rezső megköszönte a küldötteknek a megjelenést és a részvételt, majd a Rendkívüli Kongresszust 

bezárta. 

 

K.m.f. 

A jegyzőkönyvet jóváhagyta: 

 

 

 Gál Rezső s.k. Réffi Péter s.k. 

 EVDSZ elnök levezető elnök 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

  Kádi Tünde s.k. 

  honlapszerkesztő 


