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A Szövetségi Vezetõség a nyári idõszakot
követõen két alkalommal (2015. augusz-
tus 26. és szeptember 9-10-én) is 
ülésezett.

Tájékozódott szövetség I-VI havi gaz-
dálkodásáról, a TÁMOP pályázat sikeres
ellenõrzésérõl és a férfiak 40 év munka-
viszony utáni nyugdíjba vonulására vo-
natkozó népszavazásáért indított aláírás-
gyûjtés helyzetérõl. A szövetség vezetõi
a számos napirend mellett, megkezdték
az Egyesült Villamosenergia-ipari Dol-
gozók Szakszervezeti Szövetsége 
(EVDSZ) 2015. évi II. Taggyûlés elõkészí-
tését és döntöttek a két napos rendez-
vény idõpontjáról és helyszínérõl.

25 éves a Szövetség!
Köszönetünket fejezzük ki szakszerve-
zeti tagjainknak a támogatásáért, az ösz-
szefogásért! A Jubileumi Taggyûlésen el-
ismerésben részesítjük azokat, akik
hosszú éveken keresztül közvetlenül is
segítették a munkavállalók összefogásá-
nak szervezését és eredményeink eléré-
sét. Tagszervezeteink javaslata alapján
sor kerül az elmúlt évben kiemelkedõ
szakszervezeti munkát végzõ tisztségvi-
selõk elismerésére, és a tagszervezés-
ben meghirdetett verseny során kiemel-
kedõ eredményeket elérõk díjazására.

Az SZV megtárgyalta az Alapsza-
bály módosításokat és kiegészíté-
sekkel támogatta azt, (véglegesítése
folyamatban van), elfogadása Taggyûlé-
si hatáskör.

Az SZV felhatalmazta az EVDSZ El-
nökségét a Felügyelõ Bizottság (FB)
feladatainak meghatározására és ar-
ra, hogy – a 2016. évi költségtervezet
alapján – tegyen javaslatot az FB elnöke
és tagjai tiszteletdíjának mértékére.

Az SZV megtárgyalta és elfogadta
az EVDSZ II. Taggyûlés Választási
Szabályzatát, és döntött a Mandá-
tumvizsgáló és Szavazatszámláló 
Bizottság felállításáról. Harmath 
Pétert, Kun Lászlót, Néber Tibort, 
Kovács Ferencet kérte fel az EVDSZ II.
Taggyûlésére való felkészülés feladatai-
nak ellátására és egyben javaslatot tett 
arra, hogy a bizottság elnöki feladataival
Harmath Pétert bízzák meg. 

A II. Taggyûlésen Szövetségi Vezetõsé-
gi Tagok választása is szükséges, ezért -
az EVDSZ Választási Szabályzatának
megfelelõen – az SZV döntése és javas-
lata alapján 2015. szeptember 09-én
megtartotta alakuló ülését a Választási
Bizottság is:

A Szövetségi Vezetõség:
– felkérte Medveczki Zsoltot 

(MEVISZ titkár)
az EVDSZ II. Tag-
gyûlés levezetõ el-
nöki tisztségére
és Bertafalvi 
Hortenzia Fanni
EVDSZ titkárság-
vezetõt a jegyzõ-
könyv vezetésére

– megtárgyalta és elfogadta
EVDSZ II. Taggyûlés Ügyrendjét
és részletes programját

– támogatta Willem Goudriaan
EPSU fõtitkár és Didier Baur
CGT tisztségviselõ jubileumi elis-
merés átadására történõ elõter-
jesztését

Az SZV áttekintette a szakszervezeti
és nem szakszervezeti tagok körében
lefolytatott kérdõívek megállapítása-
it és a felmérés összegzését, majd meg-
vitatta az EVDSZ tevékenységével, a
jövõkép elemzésével kapcsolatos 
elõterjesztést is.

A Szövetségi Vezetõség határozat-
ban erõsítette meg, hogy a dokumen-
tumok egészüljenek ki az elhangzott ja-
vaslatokkal és készüljön cselekvési
terv az EVDSZ II. Taggyûlés számára.
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