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Beszámoló az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján 

létrehozott pénzügyi alapról 

2011. év 
 

 

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a VI. kongresszus 2. 

számú határozata alapján pénzügyi alapot hozott létre a tagszakszervezetek által végzett 

érdekképviseleti, érdekérvényesítési és mozgalmi munka hatékonyságának növelése 

érdekében. A pénzügyi alap felhasználására vonatkozóan kialakításra került a „Szabályzat az 

EVDSZ VI. kongresszusának határozata alapján létrehozott pénzügyi alap felhasználásának 

eljárásrendjéről” elnevezésű dokumentum.  

 

A 2011. évben a pénzügyi alapból felhasználható keret 11.710.624.-Ft-ot tett ki. A Szövetségi 

Vezetőség 13/2011. (03.01.) sz. határozatában döntést hozott, mely szerint a Kongresszus 

határozata alapján létrehozott pénzügyi alap összegének 50%-a, 5.855.312.-Ft a 2011. április 

9-i demonstráció céljaira kerüljön felhasználásra, mely a tervek szerint megtörtént. A 2010. 

évre vonatkozóan benyújtott pályázatok között 5.855.312.-Ft került felosztásra.  

 

Határidőre 6, az alábbiakban felsorolt tagszakszervezet nyújtott be pályázatot különböző 

programok lebonyolítására: 

- Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete 

- Budapesti Erőművek Szakszervezete 

- Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet 

- Észak-dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet 

- Dédász Szakszervezet 

- DÉMÁSZ Szakszervezet 

A benyújtott pályázatok a Szabályzat előírásainak formailag megfeleltek. A benyújtott 

pályázatok jogos igényeinek meghatározásához a következő elvek kerültek figyelembe vételre 

a 2009. augusztus 5-i Szövetségi Vezetőségi ülés döntésével összhangban: 

 

- Szállás igénybevétele esetén a jogos szállásköltség maximum 20.000.-

Ft/szoba/éjszaka, kétágyas szobát figyelembe véve. Amennyiben egy fő elhelyezése 

történik, abban az esetben 10.000.-Ft/szoba/éjszaka vehető figyelembe. 

- Étkezés finanszírozása esetén a jogos étkezési költség maximum 2.500.-Ft/étkezés/fő. 

Reggelit nem lehet az étkezési költségek között elszámolni. 

 



A benyújtott programok között szereplő oktatási és tréning programok jogos igényeinek 

meghatározása a fenti elvek alapján, valamint az alapján történt, hogy ilyen program esetében 

a jogos igény összege maximum 800.000.-Ft lehet. 

 

A fentiek figyelembevételével a benyújtott pályázatok jogos igényeit a lenti táblázat 

tartalmazza. A táblázat alapján megállapítható, hogy a jogos igények összesen 6.057.536 Ft-ot 

tettek ki, melyek a 10.149.536.-Ft-nyi igényelt összegen belül 59,68 százalékot jelentenek. A 

Szabályzat alapján a 2011. évben a tagszakszervezetek által benyújtott pályázatok 

megvalósítására felhasználható összeg 5.855.312.-Ft,  melynek felosztása az egyes programok 

között aszerint történik, hogy az egyes programok jogos igényei a teljes jogos igény összegén 

belül mekkora arányt képviselnek. Ennek megfelelően a rendelkezésre álló összeg felosztása 

az egyes programok között az alábbiak szerint történt: 

 

Szervezet neve Jogos igény 

összege 

Jogos igény aránya a teljes 

jogos igényen belül 

Felhasználható 

összeg 

Paksi Atomerőmű 

Dolgozóinak 

Szakszervezete 

445.600.-Ft 7,36% 430.951.-Ft 

300.000.-Ft 4,95% 289.838.-Ft 

87.936.-Ft 1,45% 84.902.-Ft 

Budapesti 

Erőművek 

Szakszervezete 

800.000.-Ft 13,21% 773.487.-Ft 

800.000.-Ft 13,21% 773.487.-Ft 

Tiszántúli 

Villamosenergia-

ipari Szakszervezet 

412.000.-Ft 6,8% 398.161.-Ft 

Észak-dunántúli 

Villamosenergia-

ipari Szakszervezet 

800.000.-Ft 13,21% 773.487.-Ft 

Dédász 

Szakszervezet 

412.000.-Ft 6,8% 398.161.-Ft 

400.000.-Ft 6,59% 385.865.-Ft 

DÉMÁSZ 

Szakszervezet 

800.000.-Ft 13,21% 773.487.-Ft 

800.000.-Ft 13,21% 773.487.-Ft 

Összesen 6.057.536.-Ft 100% 5.855.313.-Ft 

 

A fenti összegek a tagszakszervezetek részére átutalásra kerültek. A programok lebonyolítása 

jelenleg is zajlik. 

 

 

 



2011. évre vonatkozóan benyújtott pályázatok 

Szakszervezet neve Igényelt összeg Felhasználási cél 

Paksi Atomerőmű 

Dolgozóinak Szakszervezete 

445.600.-Ft 

2011.02.25-27 között megtartott bizalmi képzésen 

résztvevő, a VKSZ hatálya alá nem tartozó tagok 

és tisztségviselők szállás és étkezési költségeinek 

finanszírozása. 

300.000.-Ft 

A PADOSZ Ifjúsági Tagozata által megrendezésre 

kerülő Strandpartival kapcsolatos különböző 

költségek finanszírozása 

87.936.-Ft 

A PADOSZ EVDSZ IT-be delegált képviselőjének 

utazásával kapcsolatos üzemanyag és gépkocsi 

amortizáció költségek finanszírozása 

Budapesti Erőművek 

Szakszervezete 

3.600.000.-Ft 

A váltóműszakos munkatársak részére egyrészt a 

szakszervezeti érdekérvényesítési, érdekképviseleti 

tevékenység elősegítése érdekében az EVDSZ 

felső vezetése és a BESZ tagság közti szoros 

együttműködés elősegítése céljából találkozók 

szervezése, melyen munkajogi ismeretek bővítése 

történik képzett munkajogászokkal. 

980.000.-Ft 

A LIGA és az EVDSZ hazai és nemzetközi 

kapcsolatainak megismerésével, kommunikációs 

felkészítéssel kapcsolatos tréning. 

Tiszántúli Villamosenergia-ipari 

Szakszervezet 
412.000.-Ft 

Villamosenergia- és Gázipari Munkavállalók 

Szakszervezeti Szövetségének működésének 

fenntartása, Munkatársi Főrumok szervezése, 

érdekképviseleti, bizottsági üléseken való 

képviselet. 

Észak-dunántúli Villamosenergia-

ipari Szakszervezet 
1.112.000.-Ft 

Választott tisztségviselők részére 2 napos oktatás 

szervezése, melynek egyik napirendi pontaj a 

Munka Törvénykönyv változásaival kapcsolatos 

tájékoztatás, valamint a VKSZ hatálya alá nem 

tartozó tagok szervezésével kapcsolatos 

többletfeladatok megoldása. 

Dédász Szakszervezet 

412.000.-Ft 

Villamosenergia- és Gázipari Munkavállalók 

Szakszervezeti Szövetségének működésének 

fenntartása, konferenciák szervezése, bizottsági 

üléseken való képviselet. 

400.000.-Ft 

Az érdekképviseletek tevékenységének 

ismertetéséhez a Testületi Ülések, FORUM 

szervezése költségeinek finanszírozása  

DÉMÁSZ Szakszervezet 

800.000.-Ft 

A tagmegtartás és a tagtoborzás problémáinak 

testreszabott elméleti oktatása, gyakorlati képzése, 

csapatépítéssel, 1 alkalommal, 20 fő részére. 

1.600.000.-Ft 

2 alkalommal, 20 fős csoportokban az új és a régi 

tisztségviselők részére alapvető szakszervezeti 

ismeretekről szóló képzés. 

ÖSSZESEN 10.149.536.-Ft 
 

 

 


