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Előterjesztés az Alapszabály módosítására 

 

1.) Az EVDSZ Alapszabályának preambuluma törlésre kerül.  

 

Indoklás:  

Az Alapszabály végén a preambulumban lévő információk szerepelnek. 

 

2.) Az EVDSZ Alapszabályának I. Általános meghatározások fejezet második bekezdése az 

alábbiak szerint változik:  

 

„Székhelye: 

1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.” 

 

Indoklás:  
Az EVDSZ irodabérleti szerződése lehetőséget biztosít az iroda székhelyként való 

bejegyzésére. 

 

3.) Az EVDSZ Alapszabályának II. Az EVDSZ működésének és tevékenységének alapelvei 

fejezet utolsó új bekezdéssel egészül ki: 

 

„A szakszervezeti szövetség szervezeti felépítése és működése a jogszabályok keretei 

között – működési sajátosságaira figyelemmel – részben eltér a jogszabályi 

rendelkezésektől, ezen alapszabály rendelkezései szerint. A szakszervezeti szövetség 

szervezeti egységei önálló jogalanyisággal nem rendelkeznek.” 

 

Indoklás: 

Az új Ptk.-tól való eltérés jelzése és a szervezeti egységek jogállásának rögzítése miatt 

szükséges. 

 

 

4.) Az EVDSZ Alapszabályának III. Az EVDSZ célja és feladatai fejezet utolsó mondatából a 

„kifogásolási (vétó)” kifejezés törlésre kerül.  

 

Indoklás: 

Az új Mt. szerint ez a jogosítvány már nem illeti meg a szakszervezeteket. 

 

5.) Az EVDSZ Alapszabályának IV. A tagsági viszony fejezet 3. pontjának utolsó bekezdése 

módosul és kiegészül az alábbiak szerint: 

 

„Kizárható az a szövetségi tag, amely az Alapszabállyal, a Taggyűlés és a Szövetségi 

Vezetőség döntéseivel ellentétes magatartást tanúsít és azt a következményekre történő 

írásbeli figyelmeztetés ellenére sem szünteti meg. A kizárást javasolhatja a szövetség bármely 

tagja és Felügyelő Bizottság. A kizárás tárgyában a Szövetségi Vezetőség dönt. A kizárás alá 

vont tagot az eljárás megindításáról értesíteni kell a kizárás okául szolgáló tények és 

bizonyítékok egyidejű közlésével. Az első fokú eljárást lefolytató Szövetségi Vezetőség 

ülésére meg kell hívni és számára lehetővé kell tenni, hogy a védelmét szolgáló tényeket 

és bizonyítékokat előadhassa. A kizáró határozatot írásba kell foglalni és annak egy 

példányát az érintettnek, bizonyítható módon át kell adni.  A kizárt szövetségi tag az 

EVDSZ legfőbb döntéshozó szervéhez fellebbezhet a határozat kézhezvételét követő 30 
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napon belül. A fellebbezési időszak alatt a kizárt szövetségi tag jogai és kötelezettségei 

szünetelnek, és fel kell függeszteni a szövetséggel kapcsolatos vagyoni kérdések rendezését 

is.” 

 

Indoklás: 

Egyrészt az Etikai Bizottság és a Gazdasági Ellenőrző Bizottság megszűnik és az új Ptk. 

rendelkezése miatt Felügyelő Bizottság létesül, másrészt a kizárásra vonatkozó szabályozást 

pontosítani kellett az eljárási szabályok rögzítése érdekében. 

 

6.) Az EVDSZ Alapszabályának IV. Tagsági viszony fejezet 4.1. kiegészül az alábbiak szerint:  

 

„Etikai panasz kivizsgálása érdekében a Szövetségi Vezetőségnél kezdeményezni ad hoc 

bizottság felállítását.” 

 

Indoklás: 

Az Etikai Bizottság megszűnik, ezért az etikai kérdések kezelésére új szabályozás szükséges. 

 

7.) Az EVDSZ Alapszabályának IV. Tagsági viszony fejezet 4.2. pontjának harmadik bekezdése 

az alábbira módosul: 

 

„A szövetségi tag köteles Felügyelő Bizottság által kért információkat és 

dokumentumokat a rendelkezésére bocsátani. Köteles Felügyelő Bizottság ellenőrzései 

során velük együttműködni.”  

 

Indoklás: 

Az Etikai és Gazdasági Ellenőrző Bizottság megszűnik és az új Ptk. rendelkezései miatt 

Felügyelő Bizottság létesül. 

 

8.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet új „Általános 

rendezőelv” rögzítésével és az EVDSZ szerveinek felsorolásával egészül ki:  

 

„Általános rendező elv: 

A szakszervezet a döntéshozói, ügyvezetési, ellenőrzői funkciók mentén döntéshozói, 

ügyvezetési és ellenőrzői intézményeket külön-külön létesít, azzal, hogy az ügyvezetési 

funkciót kettéválasztva stratégiai ügyvezetési és operatív ügyvezetési szervet is létesít. 

 

Az EVDSZ szervei: 

 

1. Taggyűlés 

2. Szövetségi Vezetőség 

3. Elnökség 

4. Felügyelő Bizottság 

5. Tagozatok” 

 

Indoklás: 

A Ptk.-ban rögzített szervezeti struktúrától való eltérést az Alapszabálynak tartalmaznia kell. 

 

9.)  Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1. pontjának 

második mondatából a „létszámarányos” kifejezés törlésre kerül.  
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Indoklás: 

A Taggyűlés már nem létszámarányos testület, az egyes tagszakszervezetek, taggyűlési 

tagok mandátuma létszámarányos. 

 

10.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1. pontjában a 

tagok szavazati súlyának számítása rögzítésre kerül: 

  

„A tagok taglétszám arányos szavazati súllyal (minden megkezdett 100 aktív 

szakszervezeti tag után 1 szavazat) rendelkeznek.” 

 

Indoklás: 

A tagszakszervezeteket megillető mandátum számításának módja fontos, garanciális szabály, 

melyet az Alapszabályban célszerű rögzíteni. 

 

11.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1. pontjának 

állandó meghívottakra vonatkozó szabályozásából kikerülnek a Gazdasági Ellenőrző és az 

Etikai Bizottság tagjai, míg bekerülnek a Felügyelő Bizottság tagjai.  

 

Indoklás: 

Az Etikai és Gazdasági Ellenőrző Bizottság megszűnik és az új Ptk. rendelkezései miatt 

Felügyelő Bizottság létesül, valamint sor kerül ezen szabályozásban stilisztikai javításra is. 

 

 

12.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1.1 pontjának d) 

pont szabályozásából kikerül a Gazdasági Ellenőrző és az Etikai Bizottság, míg bekerül a 

Felügyelő Bizottság. 

 

Indoklás: 

Az Etikai és Gazdasági Ellenőrző Bizottság megszűnik és az új Ptk. rendelkezései miatt 

Felügyelő Bizottság létesül. 

 

13.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1.1 pontjának f) 

pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„Titkos szavazással megválasztja, felmenti, visszahívja a szövetség elnökét, 

elnökhelyettesét, az Elnökségi tagokat, a Szövetségi Vezetőség tagjait a Felügyelő 

Bizottság elnökét és négy tagját.” 

 

Indoklás:  

Egyrészt a póttagságra vonatkozó rendelkezések kikerülnek a szabályozásból (a póttagság 

intézménye az összeférhetetlenségi szabályok miatt jelentősen korlátozza a választhatóságot, 

illetve a helyettesítés jogintézménye, amelyet a tagszakszervezetek egyébként is használnak 

az SZV működését biztosítja), másrészt a Gazdasági Ellenőrző és az Etikai Bizottság 

megszűnik és az új Ptk. rendelkezései miatt Felügyelő Bizottság létesül. 

 

14.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1.1. pontja új g) 

ponttal egészül ki és e miatt a további felsorolások jelölése megváltozik: 

„g) Elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.” 

 

Indoklás: 

Az új Ptk. miatt Felügyelő Bizottság létesül. 

 

15.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1.2. pontja az 

alábbiak szerint módosul:  
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„A Taggyűlés legalább évenként ülésezik. Az ülések a tagszervezetek képviselői, 

valamint a meghívottak számára nyilvánosak. A nyilvánosság további biztosítására (pl. 

sajtó) az elnök jogosult. Rendkívüli vagy előre hozott Taggyűlést kell az EVDSZ 

elnökének összehívni, amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma 3 fő alá csökken, 

illetve azt a szövetség vezetősége, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság vagy a szövetségi 

tagok 1/3 része a napirend megjelölésével kezdeményezi. Továbbá abban az esetben, 

ha kizárt tag a kizárással szemben él a fellebbezési jogával és a fellebbezésben külön 

kéri a Taggyűlés rendkívüli összehívását.  Az EVDSZ elnöke köteles összehívni a 

Taggyűlést, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül.” 

 

Indoklás: 
Egyrészt a Taggyűlés nyilvánosságának szabályozása pontosítást igényelt, másrészt 

garanciális szabályozások módosítása szükségessé vált (FB, kizárás). 

 

 

16.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1.4. pontja az 

alábbiak szerint módosul:  

 

„A Taggyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit a jelenlévő 

tagszakszervezeti mandátumszámok 2/3-os többségi szavazatával hozza meg. Kivéve az V. 

fejezet 1.1 a) pontját, mely esetben a szavazati joggal rendelkező tagszervezeti 

mandátumszámok háromnegyedes, illetve az V. fejezet 1.1 b) pontját, mely esetben a 

jelen lévő tagszervezeti mandátumszámok háromnegyedes többséggel hozott 

határozata szükséges. További kivételt képez az f) és az i) pontokban felsorolt ügycsoport. 

Ezekben és az átruházható hatáskörbe tartozó ügyekben a határozat érvényességéhez a 

jelenlévő tagszakszervezeti mandátumok 50%-a+1 szavazata szükséges.  

Az V. fejezet 1.1/ f) pont vonatkozásában a szavazást addig kell folytatni, amíg a Szövetségi 

Vezetőségben nem rendelkezik minden jelöltállításra jogosult szervezet képviselettel.”  

 

Indoklás: 
Az új Ptk. rendelkezéseinek meg kell felelni, a pontban egy stilisztikai módosításra is sor 

került (a „fő” kifejezés törlése), valamint a pontok megjelölésének változása teszi 

szükségessé a módosításokat. 

 

17.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 2. pontjának első 

mondata az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Szövetségi Vezetőség az EVDSZ stratégiai ügyvezetési és képviseleti szerve.” 

 

Indoklás: 

A Ptk. rendelkezései, illetve az Alapszabály V. fejezetének új „Általános rendező elve” miatt 

fontos rögzíteni a Szövetségi Vezetőség jogállását.  

 

18.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 2. pontjának a 

tagjaira vonatkozó szabályozása 2.1. pont alatt az alábbiak szerint módosul: 

 

„Tagjai: 

Tagjait 5 éves időtartamra a Taggyűlésen a taggyűlési képviselők közvetlenül, titkosan, a 

szövetség választási szabályzata szerint választják.  

Amennyiben az 5 éves időtartamon belül történik az SZV tagjának a megválasztása 

(vagy a tisztségviselő pótlása), úgy a tisztségre történő megválasztás addig az időpontig 
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tart, mint az általános tisztújítás során megválasztott Szövetségi Vezetőségi tagoké. 

Tag-szakszervezetenként 1 fő jelölhető tagnak. 

Továbbá minden olyan munkáltatónál jelölhető 1 fő tagnak, ahol a tagszakszervezet 

legalább 100 fő aktív tagsággal rendelkezik. 

 A Szövetségi Vezetőségben biztosítani kell mindazon szervezetek képviseletét, akik 

jelöltállítási joggal rendelkeznek. Az ő mandátumát a tagszakszervezethez tartozó összes 

aktív tag után megállapított mandátum és a tagszakszervezet munkáltató(k)nál jelölt tag(ok) 

által képviselt mandátum különbsége adja meg.” 

 

Indoklás: 

Egyrészt a póttagságra vonatkozó rendelkezések kikerülnek a szabályozásból (a póttagság 

intézménye az összeférhetetlenségi szabályok miatt jelentősen korlátozza a választhatóságot, 

illetve a helyettesítés jogintézménye, amelyet a tagszakszervezetek egyébként is használnak 

az SZV működését használják), másrészt szabályozni célszerű az 5 éves cikluson belüli 

választás esetén a tisztségviselői mandátum időtartamát. 

 

19.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet új 2.2. ponttal 

egészül ki a tagsági viszony megszűnésének szabályaival az alábbiak szerint: 

 

„A Szövetségi Vezetőségi tagok tagsága megszűnik: 

 

 A megbízási időtartam lejártával, 

 Visszahívással, 

 A tisztségről való lemondással, 

 A tag halálával, 

 A tagszervezetében való tagsági viszonya bármely okból történő 

megszűnésekor, 

 Tagszervezetének EVDSZ tagsága bármely okból való megszűnésekor, 

 A munkáltatónál a taglétszám 100 fő alá esik azon tagok esetében, akik 

ezen a jogon szerezték mandátumukat, 

 A kizáró ok bekövetkeztével, 

 Az összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, ha az erre felszólító FB 

határozatot követő 30 napon belül nem szünteti meg. 

 

Indoklás: 

Az új Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés és az egyértelmű szabályozás miatt szükséges. 

 

20.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet új 2.3. pontja 

tartalmazza a Szövetségi Vezetőségi tagok mandátumával kapcsolatos eddigi szabályozást 

azzal a módosítással, hogy a GEB és az Etikai Bizottság elnökei kikerülnek, míg a Felügyelő 

Bizottság elnöke bekerül az állandó meghívottak, az SZV ülésen tárgyalási joggal résztvevők 

közé.  

 

Indoklás: 

A Gazdasági Ellenőrző és az Etikai Bizottság megszűnik és az új Ptk. rendelkezései miatt 

Felügyelő Bizottság létesül. 

 

21.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet új 2.4. ponttal 

egészül ki, mely a Szövetségi Vezetőség tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi 

szabályokat rögzíti. 
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„2.4 Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

 

2.4.1. Kizáró szabályok: 

 

A Szövetségi Vezetőség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. 

Nem lehet a Szövetségi Vezetőség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése 

miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet a Szövetségi Vezetőség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az 

eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 

vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. 

 

2.4.2. Összeférhetetlenségi szabályok: 

A Szövetségi Vezetőség tagja, valamint az Elnökség tagja nem lehet az FB 

vezetője és tagja. 

Az EVDSZ tisztségviselője nem gyakorolhat munkáltatói jogokat olyan 

munkáltatónál, melynél az EVDSZ valamely tagszervezete működik, 

továbbá nem lehet bejegyzett párt tisztségviselője, párt nevében vagy 

érdekében közszereplést nem vállalhat.” 

 

 

Indoklás: 

A kizáró és összeférhetetlenségi szabályok rögzítése szükségessé vált többek közt az új Ptk. 

szabályozására is tekintettel. 

 

22.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet új 2.5. pontja 

tartalmazza az SZV „Működése” eddigi szabályait. Ebben a pontban került rögzítésre a régi 

2.1. pontban rögzített a Szövetségi Vezetőségi ülés gyakoriságára vonatkozó szabályozás is. 

 

Indoklás:  

Az Alapszabály áttekinthetősége. 

 

23.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 2.6. pontja rögzíti 

az SZV feladatát és hatáskörét az alábbiak szerint: 

 

„2.6  Feladata és hatásköre: 

a) A Taggyűlés határozatainak végrehajtása. 

b) Két Taggyűlés között gyakorolja a Taggyűlés átruházható hatásköreit. 

c) A szövetségi elv alapján szervezi, koordinálja a szövetségi tagok munkáját. 

d) A Taggyűlés összehívása, időpontjának, helyének és napirendi pontoknak a 

meghatározása.  

e) Az Alapszabállyal összhangban meghatározza a Szövetség választott 

tisztségviselőinek feladatát, hatáskörét, valamint személyi javadalmazásukat az 

elfogadott munkaügyi szabályzat szerint. 
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f) A Szövetségi Vezetőség a napi (operatív) munkáltatói jogokat az elnök, illetve 

elnökhelyettes felett megbízottja útján érvényesíti. A megbízott személyét rotációs 

elv alapján a Szövetségi Vezetőség saját soraiból évente választja. 

g) A Szövetségi Vezetőségi ülések levezető elnökét a szövetség saját soraiból választja. 

h) Két Taggyűlés közötti időszakban ellenőrzi a választott tisztségviselők munkáját, 

számon kéri a fentiekben megfogalmazott feladatok végrehajtását. 

i) Elfogadja a Szövetség Választási, Munkaügyi és Sztrájkszabályzatát. 

j) Az elnök előterjesztése alapján elfogadja a költségvetési beszámolót, az éves 

költségvetést és dönt annak felhasználásáról. 

k) Elfogadja a Szövetség „Szervezeti és Működési Szabályzat”- át, amely nem lehet 

ellentétes az Alapszabállyal.  

l) A Szövetségi Vezetőség egyes konkrét feladatok ellátására munka- és 

tárgyalóbizottságokat alakíthat, illetve bízhat meg. 

m) Dönt a külföldi kapcsolatokról. 

n) A Szövetségi Vezetőség a munkájának segítése érdekében ad hoc bizottságokat 

hozhat létre, különösen az etikai kérdések kivizsgálására.”   

 

 

Indoklás: 

Az SZV feladatainak pontosítása érdekében rögzítésre került, hogy az SZV feladatai közé 

tartozik a Taggyűlés összehívása, időpontjának, helyének és napirendi pontoknak a 

meghatározása. Ezen jogosultság az új d) pontban került meghatározásra, ezért a további 

felsorolás megjelölése módosult. A logikai összefüggés miatt egyes feladatok sorrendje 

változott. Törlésre került az Etikai és GEB ügyrendjének véleményezése, ugyanakkor 

bekerült utolsó pontként a hatáskörök közé, hogy a szövetség ad hoc bizottságokat hozhat 

létre különösen etikai kérdések kivizsgálására. A változások egyrészt pontosítások, másrészt 

azzal vannak összefüggésben, hogy a GEB, illetőleg az Etikai Bizottság megszűnik. 

 

24.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3. pontjának 

tagolása megváltozott. Az Elnökségre vonatkozó általános szabályok után a 3.1. pontban 

kerültek rögzítésre az Elnökség működésére vonatkozó szabályok, a 3.2. pontban pedig az 

Elnökség feladat- és hatásköre. Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti 

felépítése fejezet 3. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az Elnökség az EVDSZ operatív ügyvezetési és képviseleti szerve. Operatív döntéshozó 

és koordináló szerepe van.” 

Indoklás: 

A Ptk. rendelkezései, illetve az Alapszabály V. fejezetének új „Általános rendező elve” miatt 

fontos rögzíteni az Elnökség jogállását.  

 

25.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3. pontjának 

negyedik mondatában a „bizottság” kifejezést „Elnökség” kifejezésre módosul: 

 

Indoklás: 

Pontosítás 

 

26.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3. pontja új, 

negyedik bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:  

 

„Amennyiben az 5 éves időtartamon belül történik az Elnökség tagjának a 

megválasztása (vagy a tisztségviselő pótlása), úgy a tisztségre történő megválasztás 
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időtartama addig az időpontig tart, mint az általános tisztújítás során megválasztott 

Elnökségi tagoké.”  

Indoklás: 

Szabályozni célszerű az 5 éves cikluson belüli választás esetén a tisztségviselői mandátum 

időtartamát. 

 

27.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3. pontja új, hatodik 

és hetedik bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:  

 

„Az Elnökség tagjainak elnökségi tagsága megszűnik az V. 2.2. pontban felsorolt 

esetekben.  

Az Elnökség tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok megegyeznek 

az V. 2.4. pontban leírtakkal.” 

 

Indoklás: 

Az új Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés és az egyértelmű szabályozás miatt szükséges 

az Elnökségi tagság megszűnésének szabályozása. 

A kizárásra és összeférhetetlenségi szabályok rögzítése szükségessé vált többek közt az új 

Ptk. szabályozására is tekintettel. 

 

 

28.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3. pontjának utolsó 

bekezdéséből a GEB és az Etikai Bizottság elnökei kikerülnek, míg a Felügyelő Bizottság 

elnöke bekerül az állandó meghívottak, az Elnökségi ülésen tárgyalási joggal résztvevők 

közé.  

 

Indoklás: 

Az Etikai és Gazdasági Ellenőrző Bizottság megszűnik és az új Ptk. rendelkezései miatt 

Felügyelő Bizottság létesül. 

 

  

29.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3. pontjának 

tagolása megváltozott. Az Elnökségre vonatkozó általános szabályok után a 3.1. pontban 

kerültek rögzítésre az Elnökség működésére vonatkozó szabályok. A nyilvánosságra 

vonatkozóan a szabályozás pontosításra került. 

 

„Az ülések a tagszervezetek képviselői, valamint a meghívottak számára nyilvánosak.” 

 

Indoklás: 

Pontosítás, ezen kívül egy stilisztikai módosítás is történt ezen pont szabályozásában. 

 

30.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 4. és 5. pontja 

törlésre kerül, a 4. pont alatt a Felügyelő Bizottságra vonatkozó szabályozás kerül rögzítésre.  

 

„4. Felügyelő Bizottság 

 

A Taggyűlés 5 éves időtartamra 1 fő elnökből és 4 fő tagból álló Felügyelő Bizottságot 

választ.  

Amennyiben az 5 éves időtartamon belül történik az FB elnökének vagy tagjának a 

megválasztása (vagy a tisztségviselő pótlása), úgy a tisztségre történő megválasztás 

időtartama addig tart, mint az általános tisztújítás során megválasztott FB tagoké. 
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4.1. A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

 Az Elnökségtől függetlenek; 

 Tevékenységüket személyesen kötelesek ellátni, melynek ellátása során nem 

utasíthatók; 

 Ellenőrzési kötelességük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az 

EVDSZ–nek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való 

felelősség szabályai szerint felelnek az EVDSZ – el szemben.  

 A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma megszűnik az V. 2.2. pontban leírt 

esetekben. 

 

4.2. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

 

A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet Felügyelő Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt 

az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 

lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet a Szövetségi Vezetőség tagja, valamint az 

Elnökség tagja, illetve az előzőek hozzátartozója. 

A Felügyelő Bizottság tagja nem gyakorolhat munkáltatói jogokat olyan 

munkáltatónál, melynél az EVDSZ valamely tagszervezete működik, továbbá nem 

lehet bejegyzett párt tisztségviselője, párt nevében vagy érdekében közszereplést 

nem vállalhat. 

A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet az EVDSZ alkalmazottja. 

 

4.3. A Felügyelő Bizottság jogosult: 

 

 A szervezet nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni; 

 A tisztségviselőktől és a szervezet munkavállalóitól felvilágosítást kérni; 

 Az EVDSZ fizetési számláját, pénztárát, befektetéseit, szerződéseit megvizsgálni, 

szakértővel megvizsgáltatni. 

 

4.4. A Felügyelő Bizottság köteles: 

 

 Az EVDSZ törvényes működésének folyamatos ellenőrzésére, ennek keretében a 

jogszabályok, az Alapszabály, az EVDSZ testületei által meghozott határozatok 

betartására és betartatására; 

 A Taggyűlés elé kerülő előterjesztések megvizsgálására, az előterjesztéssel 

kapcsolatos álláspontjának a Taggyűlésen történő ismertetésére; 
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 Vizsgálni az Alapszabályban rögzített kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

betartását; 

 Kizáró ok vagy összeférhetetlenség fennállása esetén 30 napos határidő 

kitűzésével felszólítani az érintett tisztségviselőt az összeférhetetlenség 

megszüntetésére és erről egyidejűleg tájékoztatni az Elnökséget.  

 

4.5. A Felügyelő Bizottság működése: 

 

 Az összehívására az FB elnök és a Taggyűlés, valamint legalább 3 FB tag 

jogosult, utóbbiak a cél, pontos megjelölésével.  

 Munkáját az FB elnök irányításával végzi.  

 A határozatképességhez legalább 3 tag jelenléte szükséges. 

 Döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 

  A határozatait írásba kell foglalni, az üléseiről jelenléti ívet kell felvenni és 

emlékeztetőt kell készíteni. 

 A Felügyelő Bizottság az általa elkészített és a Taggyűlés által jóváhagyott 

ügyrendet alapján végzi tevékenységét.  

 Éves munkaterv alapján tevékenykedik.  

 A Felügyelő Bizottságot a Szövetségi Vezetőség, az Elnökség, a szövetség 

választott tisztségviselői, illetve bármely tagszakszervezet felkérheti a 

hatáskörébe tartozó ügyek kivizsgálására, tisztázására.  

 

4.6. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre: 

 

a) A bizottság ellenőrzi az EVDSZ szerveinek, valamint a jogszabályok, az 

EVDSZ Alapszabályának betartását, mind a Szövetségi Vezetőség, mind 

pedig a Szövetséget alkotó tagszakszervezetek területén. Továbbá ellenőrzi 

az EVDSZ határozatok végrehajtását, betartását.  

b) A Felügyelő Bizottság az Alapszabállyal ellentétes gyakorlatról kialakult 

tapasztalatát állásfoglalásban rögzíti, eljuttatva azt a Szövetségi 

Vezetőséghez és az Elnökséghez döntés előkészítő javaslattal, melyre 

intézkedést, döntést kér. 

c) A Felügyelő Bizottság feladata a szövetség vagyoni, pénzügyi és 

gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. 

d) A Felügyelő Bizottság a jelen Alapszabályban meghatározott mértékű tagdíj 

megfizetésével kapcsolatos vizsgálatot folytathat a tagszakszervezeteknél. A 

tagszakszervezeteknek a – vizsgálathoz szükséges, az SZMSZ-ben 

meghatározott - kért dokumentumokat és információkat, a bizottság által 

megjelölt határidőn belül rendelkezésre kell bocsátaniuk. Amennyiben a 

tagszakszervezet a kért dokumentumokat és információkat ismételt írásbeli 

kérésre sem adja át, a bizottság, írásban köteles erről tájékoztatni az 

EVDSZ elnökét. A bizottság a tagdíj megfizetésével kapcsolatos vizsgálat 

eredményéről írásban köteles tájékoztatni az EVDSZ elnökét. A bizottság 

tevékenysége nem terjed ki a tagszakszervezetek gazdálkodásának 

ellenőrzésére, azonban igény esetén tanácsaival segíti azok munkáját. 

Ellenőrzési feladatainak ellátása során – az elnökkel vagy az 

elnökhelyettessel való előzetes egyeztetés alapján – igénybe veheti az EVDSZ 

gazdasági végzettségű alkalmazottait. 
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e) Felügyelő Bizottság a Taggyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel, a 

Szövetségi Vezetőséget pedig tájékoztatja a munkájáról.” 

 

 

Indoklás: 

Az új Ptk. előírása a Felügyelő Bizottság létrehozása a szövetségek számára. A törvényi 

szabályozást, illetve a volt GEB feladatait tartalmazzák a rendelkezések.  

 

31.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 5. pontjában kerül 

rögzítésre a tagozatokra vonatkozó szabályozás, amelyet eddig az Alapszabály 8. pontja 

rögzített.  

 

Indoklás: 

Szerkesztési és logikai módosítás. 

 

32.) Az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 6. pontjában 

kerülnek szabályozásra a szövetség tisztségviselőire vonatkozó normák. Ezen pont l) 

pontjában a Gazdasági Ellenőrző és az Etikai Bizottság törlésre, míg a Felügyelő Bizottság 

nevesítésre kerül. A szabályozás kiegészül az EVDSZ elnökére és elnökhelyettesére 

vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok rögzítésével. A szövetség 

munkaszervezetére a 7., míg az EVDSZ képviseletére, aláírási jogosultságára a 8. pont – 

változatlan tartalommal – rögzíti a szabályozást. 

 

Indoklás: 

A Gazdasági Ellenőrző és az Etikai Bizottság megszűnik és az új Ptk. rendelkezései szerint 

Felügyelő Bizottság jön létre, illetve a kizáró és összeférhetetlenségi szabályok rögzítése 

szükségessé vált. 

 

33.) Az EVDSZ Alapszabályának VI. Az EVDSZ belső jogorvoslati rendje fejezet 1. pontjából „ 

– az Etikai Bizottság előterjesztése alapján – „ kifejezés törlésre kerül. 

 

Indoklás: 

Az Etikai Bizottság megszűnik. 

 

34.) Az EVDSZ Alapszabályának VII. A szövetségi gazdálkodása fejezet 4. pontjának második 

bekezdéséből a „GEB” kifejezés törlésre kerül, a helyére a”Felügyelő Bizottság” kifejezés 

kerül. 

 

Indoklás: 

A Gazdasági Ellenőrző Bizottság megszűnik, az új Ptk. alapján Felügyelő Bizottság jön létre. 

 

35.) Az EVDSZ Alapszabályának végén a helyszín, az időpont és a záradék módosul az alábbiak 

szerint: 

 

„Visegrád, 2015. november 17. 

 

Záradék: 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel a hatályos 

alapszabály szövegének, melyet az EVDSZ Taggyűlése 2015.november 17-i ülésén 

fogadott el. A törölt részeket a szöveg áthúzásával, a módosításokat dőlt betűvel 

jelöltük. 

 

Visegrád, 2015. november 17.” 
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Indoklás: 

A módosítás miatt szükséges. 

 

36.) Az EVDSZ Alapszabályának 1. sz. mellékletéből törlésre került a 27. sorszám alatt szereplő 

Villamos-ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakszervezete. 

 

Indoklás: 

A tagszakszervezet megszűnt. 


