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EVDSZ Szövetségi Vezetőségének határozatai  

2010. szeptember 8-tól 2011. november 24-ig bezárólag 

 

A határozatok a SZV ülés emlékeztetőiben szerepelnek. 

Az emlékeztetők teljes szövege és azok mellékletei letölthetők 

az EVDSZ honlapjáról www.vd.hu , a dokumentumok rovat  

EVDSZ emlékeztetők kategóriából 

 

 

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  
 
54/2010. sz. határozat (10.18.) A Szövetségi Vezetőség elfogadta a kormány magán 
nyugdíjpénztárakat érintő intézkedéséről szóló állásfoglalást.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással megszavazta a határozatot, illetve az 
állásfoglalást  
 
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. 
 

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. 

http://www.vd.hu/
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Az EVDSZ 10. Országos Értekezletének határozatai (2011. november 19.) 

 

1. Az EVDSZ 10. Országos Értekezletének 1. sz. határozata: 

Az EVDSZ Országos Értekezlete a jövő szempontjából a legfontosabb feladatnak – mind 

EVDSZ, mind tagszakszervezeti szinten – a tagmegtartást és a tagszervezést tartja. Felkéri 

az EVDSZ minden testületét és tisztségviselőjét, de különösen a Szövetségi Vezetőséget, az 

Ifjúsági Tagozatot, az elnököt, az elnökhelyettest, a tagszakszervezetek testületeit és 

tisztségviselőit, hogy mindent tegyenek meg a szakszervezeti tagság megtartása és a 

tagszervezés érdekében.  

2. Az EVDSZ 10. Országos Értekezletének 2. sz. határozata: 

Az EVDSZ Országos Értekezlete helyesnek és hasznosnak értékeli az EVDSZ által folytatott 

együttműködési politikát. Erre tekintettel felkéri az EVDSZ minden testületét és 

tisztségviselőjét, valamint a tagszakszervezeteket, hogy az „együttműködés politikája” 

folytatódjon, a meglévő együttműködéseket – VER.DI, LIGA Szakszervezetek, VKDSZ, 

VDSZ, BDSZ, VIMFÓ, VÜTFÓ, VTMSZ – mélyítsék el, a meglévő kapcsolatainkat 

formalizálják és lehetőség szerint új együttműködéseket  hozzanak létre.  

A szövetségi politizálás részeként az EVDSZ Országos Értekezlete elismerését fejezi ki 

annak kapcsán, hogy az EVDSZ, mint fő pályázó Európai Uniós pályázatot nyert a 

multinacionális vállalatoknál működő munkavállalói és munkáltatói képviselők 

együttműködésének segítése tárgyában. Tekintettel arra, hogy a magyar energia-iparban a 

multinacionális társaságok (RWE, E.ON, EDF, stb.) jelenléte meghatározó, az EVDSZ 

Országos Értekezlete kiemelt feladatnak tekinti az Európai Uniós projekt megvalósítását. 

3. Az EVDSZ 10. Országos Értekezletének 3. sz. határozata: 

Az EVDSZ Országos Értekezlete 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 Országos Értekezlete az elmúlt 20 év egyik legfontosabb vívmányának tartja a 

Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés létrejöttét és meglétét. Erre tekintettel 

kiemelkedően fontosnak tartja, hogy az EVDSZ-hez kapcsolódó szakszervezeti tagság minél 

nagyobb százaléka tartozzon ezen kollektív szerződés hatálya alá. 

Felkér minden érintettet, hogy ennek érdekében minden lehetséges nyomásgyakorlási 

eszközt vegyen igénybe. 
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57/2010. sz. határozat (12.15.) Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége fontosnak tartja, hogy a 

munkavállalók által delegált Felügyelő Bizottsági tagok minél jobban – részben a jelenlegi 

gyakorlatot is erősítve – be legyenek vonva az érdekképviseleti munkába. Ennek érdekében 

felkéri az EVDSZ tagszakszervezeteinek vezetőit, vezető testületeit, hogy ezen Felügyelő 

Bizottsági tagok – tárgyalási joggal – állandó meghívottjai legyenek a testületi üléseknek, ott 

külön napirendi pontban kapjanak lehetőséget a tájékoztatásra. Az EVDSZ Szövetségi 

Vezetősége egyben felkéri a munkavállalók által delegált Felügyelő Bizottsági tagokat, hogy 

ezen meghívásnak tegyenek eleget és a törvényes lehetőségek keretein belül tájékoztassák 

a testületeket a társaság Felügyelő Bizottságának munkájáról, illetve az általuk végzett 

munkáról.  

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége felkéri az EVDSZ tagszakszervezeteinek vezetőit és 

vezető testületeit arra is, hogy befolyásukat felhasználva segítsék elő hasonló gyakorlat 

kialakítását a társaságok Üzemi Tanácsa és a munkavállalók által delegált FB tagok között 

is.  

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

58/2010. (12.15.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége az EVDSZ 

tárgyalódelegációjának tevékenységét a 2010. november 25-i VÁPB ülésen elfogadja és 

megerősíti. Tudomásul veszi, hogy az elégséges szolgáltatásról a tárgyalások áthúzódnak 

2011-re.  

Az Eljárási Szabályok Villamosenergia-ipari Ágazati Sztrájk esetén c. anyag 4.2. pontjára az 

alábbi, szövegszerű javaslatot teszi: 

„4.2. Az elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében helyi szinten meg kell állapodni azon 

munkakörök jegyzékében, amelyekben foglalkoztatott munkavállalók  a sztrájk időszakában  

munkavégzésre kötelezettek.” 

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége az Ágazati Bértarifa Rendszer kialakítására vonatkozó 

alapelvekkel alapvetően egyetért, az alábbi három megjegyzéssel: 

 a vállalati munkakörök megfelelő besorolása a munkáltató és a helyi szakszervezet 

közös feladata és felelőssége legyen; 

 a három munkaköri követelménycsoport egészüljön ki egy negyedikkel, a 

tapasztalattal; 

 a tudás, mint követelmény szint definiálása során a szakirányú ismeret preferenciája 

érvényesüljön. 

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége támogatja a VÁPB mellett létrejövő üzemi tanácsi és 

munkavédelmi albizottságok létrehozásával kapcsolatos előterjesztést. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 
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59/2010. (12.15.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség tudomásul vette az EVDSZ által, 

mint főpályázó által elnyert EU-s projekt budapesti előkészítő üléséről adott tájékoztatót és 

az Országos Értekezlet határozatával összhangban kéri, hogy az EVDSZ vezetése, mint 

kiemelt feladat kezelje a projekt végrehajtását.  

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

60/2010. (12.15.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége – az Országos 

Értekezlet határozatában foglaltak alapján is – örömmel üdvözli az együttműködés 

politikájának újabb megnyilvánulását az Állandó Ágazati Szakszervezeti Fórumban (ÁÁSZF). 

A Szövetségi Vezetőség megerősíti az EVDSZ képviseletében az ÁÁSZF-ben végzett 

tevékenységet és az ÁÁSZF-ben elfogadott dokumentumokat. Felhatalmazza a Szövetség 

Vezetőit, hogy az ÁÁSZF által megfogalmazott követelések teljesülése érdekében tegyen 

meg minden szükséges lépést azzal, hogy az Állandó Bizottságot és a Szövetségi 

Vezetőséget folyamatosan tájékoztassa az aktualitásokról és a testületi üléseken számoljon 

be a tett lépésekről. 

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

61/2010. (12.15.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség levonva az eset tanulságait, felkéri 

a szövetség tisztségviselőit, szervezzen projektet a hatékony demonstráció megszervezése 

címmel. Első körben a Szövetségi Vezetőség számára, később a tagszakszervezeti testületi 

tagok, végül a bizalmiak részére modulszerű oktatási anyag kerüljön összeállításra. Ezen 

projekt kidolgozásához és oktatásához külső szakértőt vegyenek igénybe. A projekt 

tematikáját, időütemezését és költségigényét legkésőbb 2011. március 31-ig terjesszék a 

Szövetségi Vezetőség elé. 

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

62/2010. (12.15) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége elítéli a magán 

nyugdíjpénztárak megszüntetésére irányuló kormányzati szándékot. Felhatalmazza a 

szövetség tisztségviselőit, hogy minden lehetséges eszközt használjanak fel annak 

érdekében, hogy megakadályozzák a munkavállalók, szakszervezeti tagok számláján lévő 

nyugdíjcélú megtakarításainak más célú felhasználását és annak biztosítása érdekében, 

hogy a magánnyugdíjpénztár tagok szabadon, minden kényszer nélkül választhassanak az 

állami nyugdíj és a „vegyes” nyugdíj között. 

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

63/2010. (12.15.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége továbbra is tiltakozik a 

célt tévesztett 98%-os különadó miatt. Érthetetlennek és az Alkotmányba ütközőnek tartja, 

hogy a munkaviszony megszűnésekor kifizetett – törvényben vagy kollektív szerződésben 

rögzített – juttatásokat különadóval sújtsák. A Szövetségi Vezetőség számára érthetetlen 
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továbbá, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéskor kapott ígéret ellenére az erre vonatkozó 

módosítás nem került be a végleges szövegbe. Erre tekintettel az EVDSZ Szövetségi 

Vezetősége felhatalmazza a szövetség tisztségviselőit, hogy tegyenek meg mindent annak 

érdekében, hogy ez az Alkotmánysértő állapot megszűnjön. 

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

64/2010. (12.15.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége határozottan kiáll azért, 

hogy a másfél évtizede meglévő és esetenként a munkaügyi miniszter által kiterjesztett 

Ágazati Kollektív Szerződés részét is képező korengedményes nyugdíjazás 

intézményrendszere fennmaradjon. Felszólítja a kormányt, hogy biztosítsa rendeleti úton 

továbbra is a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét és ha vannak nyitott kérdések, azok 

tárgyalásos úton kerüljenek rendezésre. Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége érthetetlennek 

tartja, hogy bár a munkáltatói és a munkavállalói oldal is kéri ezen intézményrendszer 

fenntartását, a kormányzati oldal ezt ellenzi arra hivatkozva, hogy ez a munkavállalókra 

nézve hátrányos. 

Az EVDSZ felkéri a kormányzatot, hogy a kormányrendelet módosításával teremtse meg a 

lehetőségét annak, hogy az érintettek a munkáltatók és a munkavállalók 

megállapodhassanak abban, hogy élni kívánnak-e a korengedményes nyugdíj eszközével 

vagy sem. Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége kinyilvánítja, hogy kész minden törvényes 

eszközt igénybe venni a korengedményes nyugdíj intézményrendszerének megőrzése 

érdekében. Az EVDSZ csatlakozik a VDSZ aláírásgyűjtő akciójához, mely követeli a 

korengedményes nyugdíj fennmaradását. 

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

65/2010. (12.15.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége – tekintettel az OÉT 

2010. december 2-i ülésén elfogadott megállapodásra és az Eljárási szabályok a 

villamosenergia-ipari sztrájk esetén c. dokumentumban foglalt határidőkre – egyetért azzal, 

hogy a munkavállalói oldal 2010. december 16-án sorra kerülő VÁPB ülésen a munkáltatói 

oldal számára átadja a 2011. évre szóló bér és szociális megállapodásra vonatkozó 

javaslatát. (2.sz.melléklet) 

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége tudomással bír arról, hogy az MVM társaságcsoportnál 

két éves keret megállapodás van a bér és a szociális megállapodás tekintetében, és a 

BERT-nél két éves bér és szociális megállapodás van hatályban. 

A Szövetségi Vezetőség ugyanakkor felkéri a tagszakszervezeteket, hogy az ágazati 

megállapodás aláírása előtt csak az állapodjon meg a 2011. évi bér és szociális juttatások 

vonatkozásában, aki az átlagkereset növekedésben 6% vagy a feletti értékben tud 

megállapodni. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúan elfogadta a határozatot. 
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2011. évi határozatok 

 

1/2011. (01.17.) sz. határozat: A szövetségi vezetőség elfogadja a tárgyalódelegáció eddigi 
munkáját.  

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

2/2011. (01.17) határozat: A szövetségi vezetőség előzetesen elfogadta az állásfoglalást (1. 

sz. melléklet) és a munkavállalói oldal módosított 2011. évre vonatkozó bér- és szociális 

megállapodás javaslatát (2.sz. melléklet)  azzal, hogy a  szöveget az elnökség még írásban 

kiküldi pontosítás céljából. A végleges szövegről a VÁPB  munkavállalói oldal ülése  szavaz. 

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

 

3/2011. (01.17.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta az MGZ KFT. 

Szakszervezet felvételi kérelmét. Megállapította, hogy belépési nyilatkozatban, a bírósági 

végzésekben, a szervezet alapszabályában és a belépésről hozott testületi döntés alapján a 

tagszervezet felvételének az EVDSZ-be akadálya nincs. 

A Szövetségi Vezetőség erre tekintettel a Merlin Gerin Zala Villamossági Készülékgyártó 

KFT. Szakszervezetét - 2011. Február 01 napjától - az EVDSZ tagszakszervezetei közé 

felvette. 

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

 

4/2011. (01.17.) sz. határozat: Az áramszolgáltatók aktuális problémáinak (hálózatszerelők 

munka szervezése, létszámleépítés, stb.) áttekintésére és esetleges megoldások 

vizsgálatára értekezlet kerüljön megszervezésre az érintett szakszervezetek és a VIMFÓ 

képviselőinek részvételével. 

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

 

5/2011. sz. (02.02.) sz. határozat: az SZV elfogadta, hogy kerüljön meghosszabbításra a 
tagszakszervezetek 2010 évi állományi létszámára vonatkozó adatok beküldési határideje.  

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

 

6/2011. (02.02.) sz. határozat: SZV megerősítette a tárgyalódelegáció eddig elvégzett 

munkáját.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
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7/2011. (02.02.) sz. határozat: SZV elfogadta a munkavállalói oldal 3. sz. változatát a 2011. 

évi ágazati bér- és szociális megállapodásra (2. sz. melléklet) A részszavazások kapcsán az 

1. pont két ellenszavazattal és három tartózkodással lett elfogadva, az 5. pont egy 

tartózkodással, a többi pont pedig egyhangú szavazással lett elfogadva. 

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

 

8/2011. (02.02.) sz. határozat: A szövetségi vezetőség előzetesen elfogadta az 

„Állásfoglalást” és az SZV megbízta az elnököt és az elnökhelyettest, hogy azt az SZV 

ülésen elhangzott észrevételek alapján véglegesítse. Ezt a véglegesített állásfoglalást 2011. 

február 7-ig kerüljön megküldésre az SZV tagoknak. (3. sz. melléklet) Az SZV megbízást 

adott továbbá arra, hogy készüljön egy dokumentum tervezet „Érdekérvényesítési lépések a 

2011. évi bér- és szociális megállapodás megkötése érdekében” címmel. (4.sz.  melléklet) 

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

 

9/2011. (02.02.) határozat: A VKSZ-re vonatkozó módosítási javaslatot (5. sz. melléklet) 

SZV tagjai ismételten megszavazták. 

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

 

10/2011. (02.02.) sz. határozat Az EVDSZ SZV elfogadta a 2011. évi munkatervet azzal, 

hogy az itt elhangzott módosító javaslatok beillesztésre kerülnek. (6. sz. melléklet) 

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

 

11/2011. (02.09) sz. határozat: az EVDSZ Szövetségi Vezetősége elfogadta a 2011. évi 

Bér- és Szociális megállapodást 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúan elfogadta 
 

12/2011 (02.09) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége egyetért a VAPB kollektív 

szerződések módosítására vonatkozó ajánlásával. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúan elfogadta 
 

13/ 2011. (03.01) sz. határozat: „Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége támogatja az Európai 

Szakszervezeti Demonstráción való részvételt. Mindent megtesz, úgy szövetségi, mint 

tagszervezeti szinten annak érdekében, hogy legalább az előterjesztésben rögzített 

létszámban vegyen részt az EVDSZ a demonstráción. Erre tekintettel, a Szövetségi 

Vezetőség támogatja, hogy a VI. kongresszus döntése alapján létrehozott pénzügyi alap 

2011. évi bevételének 50%- a a demonstráció céljaira kerüljön felhasználásra. Ebből a 
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keretből kerüljön finanszírozásra, az egységes megjelenést biztosító széldzsekik 

beszerzése, valamint a résztvevők számának függvényében a - budapesti 

tagszakszervezetek esetében 1000Ft/fő, míg a vidéki tagszakszervezetek esetében 

2000Ft/fő összegű – tagszakszervezeti támogatásra.  Az egy főre jutó támogatás eltérését 

az utaztatáshoz történő hozzájárulás okozza. Az SZV felkéri a tagszakszervezeteket, hogy 

2011. március 18-án 12 óráig írásban jelezzék az EVDSZ irodában a demonstráción 

résztvevők számát.” 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: A jelenlévők egyhangúlag támogatták 
 

14/2011. (03.29) sz. határozat: az EVDSZ szövetségi vezetősége a vitában elhangzott 

módosításokkal együtt elfogadta az EVDSZ 2011. évi oktatási tervét. (1. számú melléklet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúan elfogadta 
 

15/2011. (03.29) sz. határozat: A szövetségi vezetőség köszönetét fejezi ki a 

Váltóműszakos Bizottság tagjainak az elvégzett munkáért és elfogadja a bizottság által 

készített a váltóműszakos dolgozók élethelyzetének javítására készült Általános Cselekvési 

Programot. (2. számú melléklet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúan elfogadta 
 

16/2011. (04.28) sz. határozat: A szövetségi vezetőség elfogadta a 2010. évi gazdasági 

beszámolót. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
 

17/2011. (04.28.) sz. határozat: A szövetségi vezetőség elfogadta a 2011. évi pénzügyi 

tervet és a GEB beszámolóját. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV két tartózkodással elfogadta 
 
18/2011. (04.28.) SZV határozatot hozott arról, hogy a villamosenergia-ipari ágazati sztrájk 

eljárási szabályzat – a bányászokkal történt egyeztetés után – aláírható. Ezt követően 

egy szakmai munka elvégzése szükséges: műszaki szakértők és jogászok bevonásával, 

annak érdekében, hogy az EVDSZ az elégséges szolgáltatás tekintetében – 

megállapodás hiányában – megalapozott keresetlevéllel fordulhasson a bírósághoz. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
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19/2011. (04.28.) határozat: SZV a munkáltatói jogokat gyakorló tisztség betöltésére 
Lőrincz Lászlót, a levezető elnök tisztségére pedig Réffi Péter választotta.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 

 

20/2011. sz. (06.27.) sz. határozat: 

a.)A közös testületi ülés úgy döntött, hogy a június 29-ére előkészített sztrájkot 
felfüggesztik, mivel a döntéshozó testület bízik abban, hogy a Kormány által 
kezdeményezett, július 4-én kezdődő tárgyalássorozat megállapodáshoz vezethet.  

b.) A sztrájkbizottság kijelölte a július 4-i tárgyalódelegáció tagjait: Gál Rezső EVDSZ 
elnök, Rabi Ferenc BDSZ elnök és dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: A BDSZ-EVDSZ közös testülete egyhangúlag elfogadta 
 

21/2011. sz. (06.27.) sz. határozat: A közös testületi ülés döntött arról, hogy a sztrájkot 
felfüggesztik, azonban sztrájkkészültséget nem. Amennyiben a július 4-én kezdődő 
tárgyalássorozat nem vezet eredményre a sztrájkbizottság kész ismételten összeülni, az 
adott tárgyalási pozíciót kiértékelni és szükség esetén döntést hozni az esetleges 
nyomásgyakorlás helyéről, idejéről és módjáról. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: A BDSZ-EVDSZ közös testületi egyhangúlag elfogadta 

 

22/2011. sz. (06.27.) sz. határozat: Az EVDSZ csatlakozik a LIGA Szakszervezetek 
felhívásához. Felkéri tagszakszervezeteit, hogy vegyenek részt a demonstráción, 
képviselve a villamosenergia-ipar munkavállalóit, kifejezve egyetértésüket a LIGA 
Szakszervezetek által megfogalmazott követelésekkel. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
 

23/2011. sz. (06.27.) sz. határozatban az SZV tagjai úgy döntöttek, hogy a 2011. június 
30-án 14.00 órától a VDSZ Székházban megtartásra kerülő Szakszervezeti 
Tisztségviselői Értekezleten a tagszakszervezetek minden érdeklődő tisztségviselőivel 
képviselteti magát. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 

 

24/2011. (07.13) sz. határozat: 1. számú melléklet (Állásfoglalás) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta 

 

25/2011. (07.13) sz. határozat: A Szövetségi Vezetőség felkéri a tagszakszervezeteket, 
hogy minden a sztrájkkal, illetve a még elégséges szolgáltatással kapcsolatos 
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dokumentációt küldjenek meg a szakszervezeti irodának, annak érdekében, hogy 
szakértői elemzést lehessen végezni három témakörben, úgy, mint: 

 a még elégséges szolgáltatás, 

 a sztrájkok jogszerűsége, 

 a sztrájkot szervezők és a sztrájkban résztvevők munkajogi védelme. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
 

25/2011. (07.13) sz. határozat: a Szövetségi Vezetőség nyomatékosan felkér minden 
tagszakszervezetet, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a sztrájk 
végrehajtásának jogi feltételei biztosítva legyenek, és a tagság sztrájk készsége 
fokozódjon. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
 

26/2011. (07.13) sz. határozat: a Szövetségi Vezetőség döntött arról, hogy az aktuális 
helyzetet legkésőbb 2011. augusztus végéig áttekinti. Ezen áttekintés és a sztrájkot 
bejelentő szakszervezetek tárgyalódelegációja, valamint a Kormány között folyó 
tárgyalások állása alapján dönt arról az SZV, hogy a sztrájkhelyzet fenntartása 
továbbiakban indokolt-e vagy sem, illetőleg a sztrájk időpontjára vonatkozóan döntés 
szükséges-e vagy sem.   

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 

 

27/2011. (07.13.) SZV határozatot hozott arról, hogy 2011. évre vonatkozóan, az 
előterjesztésnek megfelelő elvek szerint hagyja jóvá az EVDSZ VI. Kongresszusának 2-
es számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alap felhasználására beadott 
pályázatokat. Felkéri a gazdasági igazgatót, hogy a PADOSZ által bejelentett 
igénymódosításra tekintettel számszerűsítse az egyes tagszakszervezetek által elnyert 
összeget, és az erről készült kimutatást – mely a jelen emlékeztető mellékletét képezi – 
küldje meg a Szövetségi Vezetőségi tagoknak és az érintetteknek. 

Az SZV döntött arról is, hogy 2011 novemberében a pályáztatás újabb tapasztalatait 
áttekinti és ha szükséges újabb elvi határozatokat hoz a pályáztatás végrehajtására 
vonatkozóan, illetve ha szükséges a pályáztatásra vonatkozó szabályzatot módosítja. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
 

28/2011. (07.13.) határozat: az SZV az Eljárási szabályok Villamosenergia-ipari ágazati 
sztrájk esetén című dokumentum módosításait (3. számú melléklet) elfogadja, 
felhatalmazza a szövetség elnökét, hogy az ennek megfelelő szabályzatot aláírja.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV kettő tartózkodással elfogadta 
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29/2011. (07.13.) határozat: Az SZV az szolidaritási levél elküldésével és annak 
tartalmával egyet ért.   

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta 

 

30/2011. (10.17) sz. határozat: SZV jóváhagyta a Rendkívüli Kongresszus megtartását. 

A kongresszus összehívásának indokai, a rendkívüli helyzet valamint, hogy új GEB 

elnököt kell választani és székhelyváltozás miatt Alapszabályt kell módosítani.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
 
 

31/2011. (10.18) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége megtárgyalta a 
Munka Törvénykönyve módosítása kapcsán kialakult helyzetet. Ez alapján – egyetértve 
a LIGA Szakszervezetek által megfogalmazott követelésekkel – döntött arról, hogy 
csatlakozik a LIGA 2011. november 4-5-re szóló félpályás útlezárásokra vonatkozó 
felhívásához. Ennek értelmében a tagszakszervezetek szervezőként és/vagy 
résztvevőként támogatják a megfogalmazott követelések teljesülését. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV három tartózkodással elfogadta. 

 

32/2011. (10.18.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége a demonstrációkon 
való egységes megjelenés erősítése érdekében döntött arról, hogy 500.000,- Ft 
keretösszegig eszközöket vásárol. Felkéri az EVDSZ vezetését, hogy olyan konstrukciót 
alakítson ki, amely lehetővé teszi a tagszakszervezetek központi forrásból történő 
finanszírozáson túli – további igényeinek – kielégítését. Ugyanakkor felkéri a 
tagszakszervezeteket, hogy a demonstrációkon plakátokkal, kreatív megoldásokkal 
segítsék a minél hatékonyabb fellépést. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 

 

33/2011. (10.18.) sz. határozat a korengedményes és korkedvezményes nyugdíj 
megőrzése érdekében: 

– Az EVDSZ és BDSZ közösen írjon egy tiltakozó levelet, amely tartalmazza azt, 
hogy létrehoztunk egy ágazati sztrájkbizottságot. A bizottság bejelentette 
követeléseit, melyre a kormánytól kaptunk egy hivatalos választ, hogy kész 
tárgyalni. A tárgyalás ezzel szemben nem történt meg, de beterjesztette a 
Parlament elé a nyugdíj törvény módosítását. Ezért soron kívüli egyeztetést 
indítványozunk.  

– 2011. november 4-ére – párhuzamosan a félpályás útlezárásokkal – figyelemkeltő 
performance kerüljön megszervezésre és erről készüljön egy kisfilm.  

– Konferencia megszervezése a probléma áttekintése és új megoldások keresése 
érdekében.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
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Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 

 

 


