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Jelentés az Állandó Bizottság működéséről az EVDSZ Rendkívüli 

Kongresszusa részére 

 

Az EVDSZ VI. Kongresszusának 1. sz. határozata döntött az Állandó Bizottság 

létrehozásáról. 

A Szövetségi Vezetőség 2008. december 18-án hozott 52/2008 sz. (12.18) határozatával 

döntött az Állandó Bizottsági tagokról, figyelembe véve a kongresszusi határozatban foglalt 

elveket. 

Ezen döntés alapján az Állandó Bizottság tagjai – a kongresszusi határozatban rögzített 

EVDSZ elnökön és elnökhelyettesen túl – Egyed Ferenc, Nagy Sándor, Medveczki Zsolt, 

Réffi Péter és Téglás József lettek.  

Az Állandó Bizottság összetétele kétszer változott. Először Réffi Péter ÉVISZ elnök 

lemondása miatt még 2009. szeptember 9-én, ekkor Pinczés Ernő TIVISZ elnököt 

választotta meg a Szövetségi Vezetőség az Állandó Bizottság tagjává. Ez évben, 2010. 

szeptember 8-án történt változás. A Szövetségi Vezetőség – saját kérésére – felmentette 

Téglás József DUVISZ elnököt állandó bizottsági tagság alól és helyette Lőrincz Lászlót, a 

PADOSZ elnökét választotta meg az Állandó Bizottság tagjává. Ezzel az állami tulajdonban 

lévő társaságcsoport képviselete az Állandó Bizottságban továbbra is biztosítva lett. 

 Az utolsó változás Egyed Ferenc lemondásával következett be, aki arra tekintettel mondott 

le, hogy az EVDSZ és a LIGA VHSZ egyesülése lezárult. Az együttes munka jó, ezért 

szükségtelen a volt LIGA VHSZ Tagszakszervezetek külön képviselete az Állandó 

Bizottságban. Erre tekintettel az Állandó Bizottság azóta hat fővel működik. 

 

Az Állandó Bizottság az elfogadott ügyrendje szerint végezte munkáját, amely szerint az 

Állandó Bizottság állandó meghívottjai voltak az EVDSZ ifjúsági és Nyugdíjas Tagozatának 

vezetője, az EVDSZ gazdasági igazgatója, az Etikai és Gazdasági Bizottság Elnöke. 

Az Állandó Bizottság rendszeresen ülésezett, megtárgyalva a Szövetségi Vezetőség elé 

kerülő,a hatáskörébe tartozó napirendi pontokat. A Szövetségi Vezetőség elé kerülő 

napirendi pontok előterjesztései már vagy tartalmazták az Állandó Bizottság javaslatokat 

vagy az előterjesztések során került ismertetésre az Állandó Bizottság adott 

előterjesztésével kapcsolatos álláspontja, illetve a Szövetségi Vezetőség tagjai lehetőség 

szerint kézhez kapták az Állandó Bizottság üléséről készített emlékeztetőt. 

Az Állandó Bizottságban lehetőség volt a Szövetségi Vezetőségi napirendi előterjesztések 

szakmai és szakszervezet politikai előzetes vitájára – nem sértve az SZV döntési hatáskörét 

– aminek révén sokszor jelentősen módosult a napirendi előterjesztés. 

Az Állandó Bizottság – a teljesség igénye nélkül tárgyalta a 

- 2011. évi bértárgyalási anyagokat; 

- a Kongresszus 2. sz. határozatával létrehozott pénzügyi alap kérdéseit; 

 



- az EVDSZ költségvetési beszámolóját és pénzügyi tervét, ezzel kapcsolatosan az 

EVDSZ gazdálkodását; 

- az EVDSZ 2011. évi munkatervét; 

- a Rendkívüli Kongresszus elé terjesztett dokumentumokat; 

- A VAPB napi rendi pont előterjesztéseit. 

 

Az Állandó Bizottság tagjai több nemzetközi és hazai értekezleten és rendezvényen 

képviselték az EVDSZ-t és részt vettek az  EVDSZ – többek között a VTMSZ-szel folytatott –

tárgyalásain. 

Az év során minden összehívott Állandó Bizottsági ülés határozatképes volt. 

Összegzésként megállapítható, hogy a Kongresszus által létrehozott Állandó Bizottság 

továbbra is hasznosan látta el tevékenységét, hatékonyan segítette a Szövetségi Vezetőség 

döntéshozatalát. A Szövetségi Vezetőség több kérdést tudott megtárgyalni az ülésein és az 

előterjesztések szakmaisága is javult. 

Kérem a Rendkívüli Kongresszust, fogadja el a jelentést! 

 


