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Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa beszámolójának …. számú melléklete 

Tájékoztató az EVDSZ 2010-2011. évi pénzgazdálkodásáról 

 

 

Az EVDSZ a pénzgazdálkodásában a kiegyensúlyozottság mellett a költségek hatékony 

kezelésére is nagy hangsúlyt fektet, de olyan szinten, hogy a kitűzött célok sikeres 

megvalósítása ne szenvedjen csorbát. Az EVDSZ VI. kongresszusát követően az Szövetségi 

Vezetőség 2011. áprilisában az előző éveknek megfelelően, írásos beszámoló alapján 

megtárgyalta az előző év pénzügyi tervének teljesítését és elfogadta a 2011-es év pénzügyi 

tervét. A Szövetségi Vezetőség döntését megelőzően a Gazdasági Ellenőrző Bizottság az 

EVDSZ pénzgazdálkodását ellenőrizte, jegyzőkönyvbe foglalta és azt rendben levőnek találta. 

 

Az EVDSZ bevételei több tételből tevődnek össze, melyből a legfontosabb a 

tagszakszervezetek által fizetett tagdíj. 2011. évre vonatkozóan megállapítható, hogy a 

tagszakszervezetektől havi rendszerességgel érkezik átutalás tagdíjfizetés címén. A 

bevételeken belül jelentős részt tesz ki a VKSZ III. rész V. fejezetének 4. pontja alapján a 

munkáltatók által átutalandó támogatás. 2011-ben a támogatások az EVDSZ részére átutalásra 

kerültek, a nem határidőben teljesült befizetések pótlása folyamatban van. A bevételeken 

belül szintén jelentős részt tesz ki az MVM Zrt-vel kötött megállapodás alapján befolyó 

támogatás. 

 

Az EVDSZ a rendelkezésekre álló forrásokból fedezi a felmerülő kiadásait, melyek a 2011. 

évre vonatkozóan eddig a terveknek megfelelően merültek fel. Természetesen a költségekkel 

való hatékony gazdálkodás szellemében a Szövetség a korábbi évekhez hasonlóan igyekszik 

pályázati lehetőségeket is kihasználni. A korábbiak közül a legfontosabb a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt, 

Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése című pályázat, melyre az EVDSZ a 

VTMSZ-szel és a LIGA VHSZ-szel sikeres pályázatot nyújtott be 2008-ban, és az Európai 

Szociális Alap Kht-vel 42.805.035.-Ft-ra vonatkozóan támogatási szerződést írt alá a pályázat 

lebonyolítására. A projekt 2010. október 30-án fejeződött be, melynek keretén belül több 

tevékenység megvalósítása történt meg: 

 

1. Bértarifa rendszerrel kapcsolatos kutatás, mely eredményesen befejeződött. 



2. Kollektív szerződésekkel kapcsolatos kutatás, mely magában foglal több hazai és 

nemzetközi kollektív szerződés összehasonlítását. Az Országos Értekezlet időpontjáig 

a kutatás eredményeként egy kézikönyv kiadása történik meg 5.000 példányban. A 

kutatáshoz kapcsolódóan egy konferencia is megszervezésre került.  

3. A szervezetfejlesztéssel kapcsolatban a projekt tartalmazza a LIGA VHSZ-szel való 

egyesülés megvalósítását, mely sikeresen megtörtént. 

4. A projekt tartalmaz egy 6 alkalmas, alkalmanként 3 napos szakmai 

szemináriumsorozat lebonyolítását, melyen különböző témakörök kerültek 

ismertetésre. A szemináriumsorozat sikeresen befejeződött.  

5. A kapacitásnövelés keretében sor került 4 EVDSZ alkalmazott nyelvi képzésére, 

melynek eredményeként az alkalmazottaknak kötelezően nyelvvizsgát kellett tenniük. 

Valamennyi alkalmazott sikeresen megszerezte az előírt nyelvvizsgát. 

6. A pályázat tartalmazza az EVDSZ honlapjának megújítását, valamint 

akadálymentesítését. Az új honlap folyamatosan működik. 

7. A fentieken kívül a projekt lehetővé teszi meghatározott arányú bérköltség 

elszámolását, valamint fedezetet nyújt egyes általános költségekre is. 

 

A projekt megvalósításával kapcsolatban a közreműködő hatóság 6 havonként Projekt 

Előrehaladási Jelentés benyújtását tette kötelezővé. Jelen projekt esetében ez 3 db Projekt 

Előrehaladási Jelentés elkészítését és egy Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítését 

jelentette. A 3 Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása megtörtént és azokat a közreműködő 

hatóság elfogadta. Finanszírozását tekintve a projekt utófinanszírozású volt. A felmerült 

költségekkel csak utólagosan, a gazdasági esemény megtörténte illetve a pénzügyi teljesítés 

után lehetett elszámolni. A projekt során két kifizetési csomag került összeállításra és került 

benyújtásra a közreműködő hatósághoz.  

A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és a Záró Kifizetési Kérelem elkészítésének határideje 

2010. november 30-a volt, melyek benyújtása határidőre megtörtént. A közreműködő hatóság 

helyszíni ellenőrzéssel is figyelemmel kísérte az elnyert összegek felhasználását. Az EVDSZ-

nél 2009. októberében időközi helyszíni ellenőrzésre, 2011. januárjában záró helyszíni 

ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzések mindent rendben találtak, csupán néhány 

dokumentum másolatát kellett pótolni, melyek elfogadásra kerültek. A záró helyszíni 

ellenőrzés lezárta után a közreműködő hatóság átutalta a Záró Kifizetési Kérelemben kért 

összeget is, így a projekt keretében rendelkezésre álló mintegy 42 millió forintból 38 millió 

forint került felhasználásra és elszámolásra. 



 

Az EVDSZ 2010. szeptember 3-i határidővel pályázatot nyújtott be az Európai Bizottság által 

kiírt 04.03.03.03. költségvetési sorra „Elektromos hálózat. Az EÜT-k struktúrájának 

megerősítése a villamosenergia-iparban a munkáltatók és a munkavállalók által megalakított 

önkéntes párbeszéd intézményei tanulmányozásával, az RWE, az E.ON és az EDF 

gyakorlatára fókuszálva” címmel. A pályázatot az EVDSZ főpályázóként nyújtotta be, 

partnerként a cseh, a szlovák, a román, a francia, és a német villamosenergia-ipari 

szakszervezetek valamint az EPSU vettek benne részt. A pályázatot az Európai Bizottság 

elfogadta és 2010. december 6-án aláírásra került a támogatási szerződés, mely szerint a 

pályázat teljes költségvetése 164.725,91.-EUR, melyből 129.330,52.-EUR finanszírozására 

vonatkozik. A pályázat keretében a következő programok megvalósítása történt meg: 

 

1. Munkacsoport szeminárium Magyarországon. Téma: Az EÜT-okra vonatkozó 

direktívák és az EU szintű szociális párbeszéd. 

2. Munkacsoport szeminárium Németországban. Téma: Az EÜT struktúrái, külső 

kapcsolatai, a szakszervezetek és az EÜT-ok együttműködése. 

3. Munkacsoport szeminárium Franciaországban. Téma: Munkacsoportok, hálózatok. 

4. Weblap elkészítése, a munkacsoportok találkozói anyagainak, partnerek egyéb 

dokumentumainak feltöltésére. 

5. Szakértői tanulmányok elkészítése a villamosenergia-ipari cégek belső döntési 

szintjeiről, az EÜT-k és társasági szintű ÜT-k struktúráiról 

6. Ismeretterjesztő rövidfilm elkészítése az EÜT-k munkájáról, működéséről, az általuk 

megtárgyalható kérdésekről. 

7. Konferencia Magyarországon. Téma: a munkacsoport szemináriumokon megtárgyalt 

kérdések összegzése, a szakértői anyagok megvitatása, ajánlások elfogadása a 

participációs jogok továbbfejlesztésére. 

 

A pályázat időtartama 2010. november 29-től kezdődően 12 hónap. A pályázat során egy 

köztes elszámolás benyújtása megtörtént, melyet hiánypótlás nélkül fogadott el az Európai 

Bizottság, a végső elszámolás benyújtása 2011. novemberében történik meg. 

 

Az EVDSZ a VI. kongresszus 2. számú határozata alapján pénzügyi alapot hozott létre, 

melynek felhasználásának eljárásrendjére vonatkozóan szabályzat került kialakításra. A 

pénzügyi alap felhasználásával kapcsolatban külön tájékoztató készült.  


