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Az EVDSZ II. Taggyűlése számára készült beszámoló melléklete 

Tájékoztató az EVDSZ 2014-2015. évi pénzgazdálkodásáról 

 

 

Az EVDSZ a pénzgazdálkodásában a kiegyensúlyozottság mellett a költségek hatékony 

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

megvalósítása ne szenvedjen csorbát. Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége a beszámolási 

időszak évében, írásos beszámoló alapján megtárgyalta az előző év pénzügyi tervének 

teljesülését és elfogadta a tárgyévi pénzügyi tervet. A Szövetségi Vezetőség döntését 

megelőzően a Gazdasági Ellenőrző Bizottság ellenőrizte az EVDSZ pénzgazdálkodását. Az 

ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült, mely azt tartalmazza, hogy az EVDSZ gazdálkodása és 

annak elszámolása a szabályozásoknak megfelelő. 

 

Az EVDSZ bevételeit döntően a tagszakszervezetek által fizetett tagdíjak adják. A 

tagdíjbefizetés alakulását a beszámolási időszakban az alábbi táblázat mutatja: 

 

Tagdíjbevétel 

2014. évi Terv 2014. évi Tény 2015. évi Terv 2015. I. félévi Tény 

100.000.000 107.565.623 105.000.000 51.010.046 

 

A befizetésekből jól látható, hogy a tagdíjbefizetés a tervezett szint fölött történt az elmúlt 

évben, amely biztonságos alapot jelentett az EVDSZ pénzgazdálkodása számára. Sajnos 

2015. első félévben a tervezett bevétel időarányosan nem folyt be. Ettől függetlenül 

megállapítható, hogy a beszámolási időszakban a tagszakszervezetektől havi 

rendszerességgel – döntően a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően - érkezik átutalás 

tagdíjfizetés címén. Köszönet ezért tagszakszervezeteinknek!  

 

Mint ismert az EVDSZ a bevételei tekintetében a 2012. július 1-től hatályba lépő új Munka 

Törvénykönyve jelentős változásokat hozott.  

 

Az elmúlt években a bevételeken belül jelentős részt tett ki a Villamosenergia-ipari Ágazati 

Kollektív Szerződés (továbbiakban: VKSZ) III. rész. V. fejezetének 4. pontja alapján a 

munkáltatók által átutalandó támogatás. A köztulajdonban álló vállalatok - hivatkozva az új 

Munka Törvénykönyvének egyes rendelkezéseire – a 2012. II. félévétől nem utalják át a 

VKSZ-ben előírt támogatást közölve, hogy ez már nem áll módjukban. Ennek 

következménye, hogy 2013. évtől már a nem köztulajdonú cégek sem utalják a VKSZ-ben 

előírt támogatást, hivatkozva arra, hogy a versenysemlegesség sérül azáltal, hogy a 
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munkáltatók közül a köztulajdonban álló cégek számára nem végrehajtható a VKSZ ez 

irányú előírása.  

Az EVDSZ I. Taggyűlése egyetértett azzal az állásponttal, hogy a nem köztulajdonú 

cégek jogellenesen nem tesznek eleget a VKSZ-ben rögzített kötelezettségüknek és 

jogellenesen tekintik semmisnek a VKSZ ezen előírásait. A Taggyűlés erre tekintettel 

felhatalmazta és megbízta az EVDSZ minden testületét és tisztségviselőjét, hogy 

tegyen meg mindent annak érdekében, hogy érvényt szerezzen a VKSZ előírásainak, 

hogy rászorítsa a nem köztulajdonú munkáltatókat fizetési kötelezettségeik 

teljesítésére. Erre tekintettel az EVDSZ ügyvédi megbízást adott Dr. Farkas Csaba és 

Dr. Krizsán Szilárd szegedi ügyvédeknek arra, hogy egy „próba” per keretében az 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 2013., 2014. és 2015. évi kötelezettségei tekintetében 

az EVDSZ követelésének szerezzen érvényt. A keresetlevél beadásra került. 

 

A költségmegtakarítás érdekében intézkedéseket kellett hozni már 2012-ben is, erre 

kényszerültünk a 2013. évben és 2014. évben is. Ennek eredményeként az EVDSZ kiadásai 

2012-ben ¼ ével csökkentek az előző évhez képest, majd 2013-ban további 1/3-dal a 2012. 

évhez képest. Ezzel az EVDSZ költségei a 2013. évben, a 2011. évhez viszonyítva közel 

50%-kal csökkentek! Az EVDSZ működési költségei 2014. évben tovább csökkentek, néhány 

százezer forinttal kevesebb lett, mint 100 millió forint, ami a költségek további – a 2013. 

évhez képest – közel 20%-os csökkenését eredményezte. A költségek mérséklését 

elősegítette az elnyert TÁMOP pályázat és az EVDSZ irodájának áthelyezése is, amely 

kevesebb költséget eredményezett a működés tárgyi feltételeinek biztosítása terén. 

 

A bevételek drasztikus csökkenése ellenére – a költségmegtakarítási intézkedéseknek 

köszönhetően – a költségvetés 2014. évben is pozitív eredményű lett, ugyanakkor 2015-ben 

a költségvetés a tervezettnél kisebb pozitív eredménnyel zárulhat a nem várható és a nem 

tervezett költségek miatt. 

 

 

Az EVDSZ bevételei és kiadásai különbségének alakulása 2014-2015. 

 

   2014. évi Terv 2014. évi 

Tény 

2015. évi Terv 2015. I. félévi Tény 

Kiadások   102.939.575.-   99.792.901,- 105.352.591,- 59.799.016,- 

Bevételek   118 500 000.- 127.680.030,- 117.600.000,- 56.039.388,- 

Egyenleg     15.560.425.-   27.887.129,-   12.247.409,-   -3.759.628,- 
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A Szövetség a beszámolási időszakban is igyekezett a pályázati lehetőségeket kihasználni a 

működés biztosításához.  

 

Az EVDSZ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

keretében kiírt, „A társadalmi szerepvállalás szélesítése” című pályázatra sikeres pályázatot 

nyújtott be 2013-ban, és az Európai Szociális Alap Kht.-vel 49.616.329 Ft-ra vonatkozóan 

támogatási szerződést írt alá a pályázat lebonyolítására. A projekt 2014. január 01. napjától 

2015. május 31. napjáig tartott, melynek keretén belül több tevékenység (képzések, 

konferenciák) megvalósítása történt, tanulmányok, dokumentumok készültek el.  

 

A fentieken kívül a projekt ugyanakkor lehetővé tette meghatározott arányú bérköltség 

elszámolását, valamint fedezetet nyújtott egyes általános költségekre is. Az ez évi 

költségvetést azonban negatívan befolyásolja, hogy a projekt keretében szervezett 

képzéseken résztvevők nagy száma miatt, közel 1 millió Ft-tal többet fordítottunk tagjaink, 

tisztségviselőink képzésére, mint az tervezve volt.  

 

Finanszírozását tekintve a projekt utófinanszírozású volt. A felmerült költségekkel csak 

utólagosan, a gazdasági esemény megtörténte, illetve a pénzügyi teljesítés után lehetett 

elszámolni. A projektfinanszírozással kapcsolatosan fontos azonban, hogy az EVDSZ 

jelentős – az összköltség 25%-ának megfelelő – előleget kapott a projekt megvalósítására. A 

projekt teljes összege lehívásra került. A projekt ellenőrzésére is sor került 2015. szeptember 

2-án. Az ellenőrzés hiánypótlási felhívás nélkül elfogadta a projekt teljesülését. 

 

Ezen kívül a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája az EVDSZ-szel, illetve 10 

másik magyar és norvég szervezettel közös konzorciumban pályázatot nyújtott be 2012 

áprilisában a Norvég Finanszírozási Mechanizmus részét képező Tisztességes Munka és 

Háromoldalú Párbeszéd Alap pályázati felhívására Norvégiába. A pályázat teljes 

költségvetése 345.671 EUR, melyből a Norvég Finanszírozási Alap 305.706 EUR-t 

finanszírozott volna. A pályázatot – ugyan kisebb összegre – a bíráló bizottság elfogadta. 

A projekt végrehajtása befejeződött 2014 végére. A pályázat összesen 14 különböző 

program megvalósítását tartalmazta, melyek közül 7 program lebonyolítása tartozott az 

EVDSZ-hez. Ezen projekt azonban az EVDSZ költségvetését nem érintette. 

 

Az EVDSZ 2015 évben is pályázott, ezúttal közvetlenül az Európai Bizottság által kiírt 

„Szociális párbeszéd támogatása” 2015 (VP/2015/001) pályázat keretén belül „A szociális 

párbeszéd és az emberi tényező szerepe a biztonságos és átlátható nukleáris energiáért” 
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címmel. A projekt 255.274 EUR, azaz 78.790.458 Ft költségvetéssel rendelkezik, melyből az 

igényelt támogatás összege 229.747 EUR, azaz 70.911.412 Ft. 

 

A Szövetségi Vezetőség a projekttel kapcsolatosan az alábbi döntést hozta 2015. június 2-i 

ülésén: 

28/2015. (06.02.) SZV határozat: Az SZV támogatja, hogy az EVDSZ az Európai Bizottság 

VP/2015/001 sz. „Szociális párbeszéd” fejezet keretében kiírt pályázati felhívására 

pályázatot nyújtson be. Az SZV tudomásul véve, hogy a projekt utófinanszírozású, 

hozzájárul, hogy az EVDSZ előfinanszírozza a pályázat megvalósítását, valamint 

tudomásul veszi azt is, hogy a pályázat elnyeréséig felmerülő költségek (az első két 

Irányító Bizottsági üléseken való részvétel, az üléseken való tolmácsolás, az 

előkészítő munkálatokkal kapcsolatos fordítások és a pályázatírás költségei) – a 

pályázat elutasítása esetén – az EVDSZ-t terhelik. A SZV támogatja, hogy az EVDSZ-t dr. 

Szilágyi József projektevezetői minőségben, illetve Hatvani Jácint – akadályoztatása esetén 

Lőrincz László – képviselje a projekt Irányító Bizottságában. 

 

Ez a döntés befolyásolja az EVDSZ 2015. évi költségvetését. Mint ahogy a határozatból 

látszik, a pályázat utófinanszírozású és 10% önerőt igényel. A projekt Irányító Bizottságában 

nemzetközi szervezetek (EPSU, IndustriAll) és nemzeti szakszervezetek (GMB, FNME-CGT, 

CGSP-Gazelco) képviselői is részt vesznek, amely szervezetek többségében anyagilag is 

támogatják a projekt végrehajtását. 

 

 

 

Szervezet 
Személyek 

száma 
Munkanapok 

száma 

Támogatás 
      Ft                   
EUR 

Támogatás 
mértéke/önerő 

EVDSZ 5 260 3,804,869 12327 4.83% 

GMB 1 10 2,342,650 7590 2.97% 

FNME-CGT     308,650 1000 0.39% 

EPSU     617,300 2000 0.78% 

CGSP-Gazelco 

1.5 

2+utazás(360 
EUR) 

805,577 2610 1.02% 

Igényelt 
támogatás     70,911,412 

229747 90.00000% 

Összesen     78,790,458 255274 100.00% 
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Ezen kívül a Paksi Atomerőmű Zrt. is támogatja a projekt végrehajtását 9.000 EUR-val, azaz 

2.777.850 Ft-tal. A pályázat elnyeréséről tájékoztatást még nem kaptunk, erre várhatóan év 

végéig kerül sor. 

 

A pénzügyi beszámolóhoz tartozik, hogy a LIGA Szakszervezetek kérésére – Elnökségi 

döntések alapján – 2014. december 10-én 20 millió Ft kamatmentes kölcsönt (ennek 

visszafizetésére 2015. június 6. napjával több ütemben került sor), míg 2015. szeptember 15. 

napjával ismét 20 millió Ft kamatmentes kölcsönt biztosítottunk, melynek visszafizetési 

határideje 2015. december 31. A LIGA Szakszervezetek a kölcsönt 2015. október 27-én 

visszafizette. Ezen kölcsönök az EVDSZ költségvetését nem érintették, azok az EVDSZ 

megtakarításaiból kerültek finanszírozásra. 

 

 


