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4. sz. melléklet 

Tisztelt II. Taggyűlés! Tisztelt Küldöttek! 

Kedves Vendégek!   

 

Az EVDSZ Etikai Bizottsága a legutóbbi, 2014. évi Taggyűlésen számolt be átfogóan 

munkájáról, amelyet a résztvevők az egyhangú szavazással elfogadtak.  

 

Az Etikai bizottság egy elnökből és négy tagból áll. Tagjai: Dózsa-Szabó Mónika, Gila Tibor, 

Dr. Tölli László, Wolf Attila és Ácsi Péter. 

 

A bizottság tagjainak célkitűzése változatlanul az EVDSZ és a szövetséget alkotó tagok 
működésének az alapdokumentumokban megfogalmazottakhoz képesti vizsgálata. 
 

A bizottság kapcsolata napi szintű, rendszeresen képviselteti magát a Szövetségi Vezetőség 

és az Elnökség ülésein. 

Ez alapján a testületnek az a megállapítása, hogy az EVDSZ munkája folyamatos, 
szervezett, tervszerűen ütemezett, irányultsága az alapdokumentumokban 
meghatározottaknak megfelel. Munkáját az EVDSZ Taggyűlése által elfogadott elvárásoknak 
megfelelően végzi. 
 
A bizottság munkavégzéséhez a szükséges feltételek biztosítottak, a bizottság tagjai közötti 
kapcsolat jó.  
 
Az SZV egyetértésben fogadta el a korábban vizsgált elmaradások ésszerű teherviselést is 

figyelembe vevő rendezését. 

 

Az Etikai Bizottság tagjai aktívan vettek részt az idei évben szervezett oktatásokon és 

konferenciákon, ezzel is segítve az Etikai Bizottság további sikeres tevékenységét. 

 

Az Elnökség, a Szövetségi Vezetőség, illetve a Testületek hatékony – a kollektív 

bölcsességet és a szolidaritást szem előtt tartó – munkájának köszönhetően: 

a 2015-ös évben a bizottság a tagszakszervezetek, a Szövetségi Vezetőség és az Elnökség 

részéről célzott feladatot nem kapott. 

 

 A Testületek ülésein részt vettünk, így a Szövetség munkáját segítve a Szabályzataink 

módosításával kapcsolatos javaslatokat megtettük. 

 

Az Etikai Bizottság véleménye alapján, a szövetség vezetése az idei évben is az EVDSZ 

szellemiségének – Együtt erősebbek vagyunk – szem előtt tartásával, a szövetségi és 

tagszakszervezeti érdekek érvényesítése érdekében végezte munkáját.  

 

Az Etikai Bizottság a saját munkájáról készült beszámolót elfogadta és azt a II. Taggyűlés 

számára elfogadásra ajánlja. 

 

Visegrád, 2015. november 16.  

Ácsi Péter s.k. 

Etikai Bizottság 

elnök 


