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Javaslat 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusának 

határozatai 

 

1. Az EVDSZ rendkívüli Kongresszusának 1. sz. határozata: 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa értékelve a munka világát érintő 

folyamatokat csak olyan Munka törvénykönyve módosítást tart elfogadhatónak, 

amely 

- elismeri a munkajogi jogviszonyban az alá és fölé rendeltséget és erre 

tekintettel szabályozásával garanciákat biztosít a kiszolgáltatott helyzetben 

lévő munkavállalóknak, 

- az érdekképviseleti szervekkel való érdemi konzultáción alapszik, 

- úgy segíti elő a munkáltatók rugalmasság iránti igényét és támogatja a 

foglalkoztatás növelését, hogy sem a munkavállalók, sem a szakszervezetek 

alapvető érdekeit nem veszélyezteti, 

- biztosítja a szervezkedés szabadságát a munka világában is, biztosítja a 

szakszervezetek működésének feltételeit és az érdemi szakszervezeti munkát 

végzők munkajogi védelmét, 

- nem sérti az ILO és az EU dokumentumaiban rögzített normákat, 

- versenysemlegesen kezeli a köz- és a magántulajdonú társaságoknál 

foglalkoztatott munkavállalókat, szakszervezeteket. 

A jelenlegi Munka törvénykönyve módosítás a parlamentbe be lett nyújtva és 

várhatóan december elején a magyar Országgyűlés szavaz az Mt. módosításáról. 

A benyújtott módosítási javaslat nincs - és így vélhetőleg az elfogadott módosítás 

sem lesz - összhangban az általunk meghatározott feltételekkel, hiszen 

- azon az elven alapszik, hogy a munkavállaló egyenrangú partnere a 

munkáltatónak, 

- az érdekképviseleti szervekkel való érdemi egyeztetés nélkül került 

beterjesztésre a módosítás, 

- sérti a munkavállalók érdekeit, csökkenti juttatásaikat, 

- sérti a szakszervezeti tagság érdekeit, korlátozza a szabad szervezkedés 

szabadságát, ellehetetleníti a szakszervezetek működését, 

- sérti a nemzetközi normákat, 

- diszkriminálja a köztulajdonú társaságoknál foglalkoztatott munkavállalókat és 

szakszervezeteket. 

Erre tekintettel a munkavállalók, a szakszervezeti tagság elemi érdeke, hogy rövid 

és középtávon egyaránt fogjon össze és tiltakozzon, küzdjön minden eszközzel 

az Őt és a demokratikus intézményrendszer ezen alapelemét ért támadás ellen. 



A villamosenergia-ipar minden résztvevőjének feladata továbbá, hogy – 

különösen ebben a helyzetben - tegyen meg minden tőle telhetőt azon cél 

megvalósulása érdekében, hogy a szektorban fennmaradjon a jól működő, 

megállapodásokon nyugvó és arra törekvő szociális párbeszéd, annak 

intézményrendszere, a munkabékére épülő jelenlegi munkakultúra és a hosszú 

tárgyalásokon létrehozott Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés! 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa bízik abban, hogy e célok megvalósulása a 

munkáltatókkal közös érdek és erre tekintettel – mint eddig is – partnerre talál a 

VTMSZ-ben. 

 

2. Az EVDSZ rendkívüli Kongresszusának 2. sz. határozata: 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa 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 a megalakulása óta eltelt idő egyik, ha nem a legfontosabb 

vívmányának tartja a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés (VKSZ) 

létrejöttét és meglétét. Különösen igaz ez most, amikor a Munka 

törvénykönyvének tervezett módosítása még inkább felértékeli az ágazati szintű 

megállapodásokat, mint a helyi megállapodások bázisát és garanciális elemét. 

Erre tekintettel az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa az alábbi feladattervet 

határozza meg 2012 évre annak érdekében, hogy a VKSZ megőrzését kiemelt 

feladatként kezelje az EVDSZ minden testülete, minden tisztségviselője és végül, 

de nem utolsó sorban minden tagja! 

Feladatterv: 

I. A VKSZ törvényi hátterének minél kedvezőbbé tétele érdekében, az Mt. 

módosításával kapcsolatos kezdeményezések a Liga Szakszervezetnél:  

- országos szintű – akár kétoldalú - megállapodás elérése a munkáltatói 

szövetségekkel,  

- összefogás és közös akciók indítása más konföderációkkal, 

szakszervezetekkel, 

- módosító indítványok benyújtása az Mt. módosítás előterjesztéshez, 

különös tekintettel az köztulajdonban lévő társaságok korlátozó 

rendelkezései tárgyában, 

- e-mail dömping megszervezése az Mt. módosítás szavazása előtt 

- az Mt. módosítás végszavazásának napjára perfomance szervezése a 

Kossuth térre,illetve tiltakozó gyűlés szervezése a Nemzetgazdasági 

Minisztérium elé a köztulajdonba lévő társaságokat érintő korlátozó 

rendelkezések ellen. 



 

II. Az EVDSZ sztrájkképességének biztosítása minden eszközzel a villamos 

energia ágazat termelői, szolgáltatói és kereskedelmi területén. 

 

III. Szakértői elemzések készítése egyrészt arra vonatkozóan, hogy az Mt. 

változásának milyen hatásai lehetnek a VKSZ-re, másrészt arra 

vonatkozóan, hogy a szakszervezetek működési feltételei hogyan vannak 

szabályozva illetve hogyan alakulnak a gyakorlatban a villamosenergia-

iparban befektetőknél. 

 

 

IV. Kommunikációs stratégia készítése a VKSZ megtartása érdekébe 

- kommunikációs stáb létrehozása 

- a honlap felhasználás lehetőségeinek feltárása, 

- kommunikációs terv elkészítése, 

- kisfilm elkészítése a VKSZ fontosságáról, 

- egyes akciók kommunikációjának megtervezése, megszervezése, 

- kisfilmek népszerűsítése, hatékonyságuk erősítése 

 

V. Tárgyalási stratégia kidolgozása 

 

VI. Aláírásgyűjtés megszervezése 

 

VII. Jogszabályfigyelés, különös tekintettel a kiterjesztés intézményrendszerére, 

a tagdíjlevonás szabályozására 

 

 


