
EMLÉKEZTETİ 

 

a 2009. október 21-i EVDSZ Szövetségi Vezet ıségi ülésr ıl 

 

Helyszín: Kék Duna Csónakház Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 108. 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezetı elnök: Lırincz László PADOSZ elnök 

 
Napirendi pontok: 

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

2. Az iparági szintő bér- és szociális megállapodás tartalma 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

3. Tájékoztató az Országos Érdekegyeztetı Tanács bértárgyalásainak helyzeteirıl 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

4. Az Ágazati Kollektív Szerzıdés a sztrájkfejezetével kapcsolatosan konzultáció az 
aktuális kérdésekrıl 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

5. Tájékoztató a LIGA kongresszus elıkészületeirıl 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 

6. Tájékoztató a Villamosenergia-ipari Pénztárak tevékenységérıl, aktuális kérdésekrıl 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

7. Tájékoztató a KHEM egyeztetés jelenlegi állásáról 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

8. Egyebek 
 

Gál Rezsı köszöntötte a megjelenteket és felkérte a levezetı elnöki poszt betöltésére 
Lırincz László PADOSZ elnököt, akit a Szövetségi Vezetıségi ülés egyhangúlag 
megszavazott.  

Kaposvári Tiborné bemutatta Farkas Tibort, aki a Schneider Electric Zrt.-bıl Kft.-be 
kiszervezett dolgozókat képviselné a Szövetségi Vezetıségben. SZV tagjai a bejelentést 
egyhangúlag elfogadták és Gál Rezsı köszöntötte az új tagot. Levezetı elnök tájékoztatta a 
tagokat, hogy a jelenléti ív alapján a 127 mandátumból 101 mandátum van jelent, tehát 
határozatképes a szövetségi vezetıségi ülés. 

SZV a napirendi pontokat elfogadta. 

1. napirendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

A SZV egyhangúlag elfogadta. 

2. Az iparági szintő bér- és szociális megállapodás tartalma 

 
Gál Rezsı felvezetı kiegészítésében az Ágazati Kollektív Szerzıdés 2.2.1. pontjáról 
beszélt, mely kapcsán a munkáltatói oldal álláspontja kiküldésre került. Az ÁB 
kialakított egy javaslatot a Szövetségi Vezetıség részére, mely két részbıl áll. Egyfelıl 
a VKSZ 2.2.1 pontjára vonatkozó javaslat, másfelıl azzal szoros összefüggésben, egy 
minimálbéres ágazati tarifarendszer és javaslat. Ez utóbbival kapcsolatosan elmondja, 
hogy a javaslat az Ergofit Kft. szakmai anyagára épült. Dr. Szilágyi József is 
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köszöntötte a résztvevıket és ismertetette az Állandó Bizottság fenti napirend pont 
keretében belül elvégzett munkáját és javaslatait. Ennek lényege: a VKSZ 2.2.1 pontja 
kapcsán a munkáltatói és a munkavállalói javaslatok kerüljenek összedolgozásra, 
amely legyen a következı VÁPB tárgyalási anyaga. Az Ergofit szakértıi anyagával dr. 
Szilágyi József javasolja, hogy a munkáltató felé a legközelebbi (nov.3.) VÁPB ülésen 
csak az ÁBTR struktúrája kerülne átadásra, a szorzók nem. 
 
A SZV ülésen ezt követıen részletes vita következett, amely alapján mindkét 
dokumentum pontosításra került.  
Hozzászólók: Nagy Zoltán, Nagy Sándor, Néber Tibor, Medveczki Zsolt, Lırincz László 
 
A napirendi pont lezárásaként a közbensı vélemények figyelembevételével Gál Rezsı 
összevont, számozott határozat meghozatalát javasolja: 

48/2009. sz. határozat (10.21.)  

a.) A Szövetségi Vezet ıség megtárgyalta a munkáltatói oldal javaslatát, 
kialakította a saját álláspontját. A VKSZ 2.2.1. po ntjára az SZV javaslata 
véglegesítésre került, mely jelen emlékeztet ı 1. sz. melléklete.  

b.) Az SZV az Ergofit Kft. szakért ıi anyagára alapozva kialakította a 
bérminimumokra vonatkozó Villamosenergia-ipari Ágaz ati Besorolási és 
Tarifarendszerre vonatkozó strukturális javaslatát,  mely jelen emlékeztet ı 2. 
sz. melléklete. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag  elfogadta a határozatot. 

 
3. Tájékoztató az Országos Érdekegyeztetı Tanács bértárgyalásainak helyzeteirıl 

Gál Rezsı szóbeli tájékoztatása alapján hivatkozott a kiküldött dokumentumokra és 
jelezte, hogy még nincs végsı állapot. Az október 16-i emlékeztetı alapján az OÉT 
munkavállalói oldalának álláspontja: „Egyetértés volt abban, hogy az oldal továbbra is 
ragaszkodik a három elembıl (minimálbér, garantált bérminimum, keresetnövelési 
ajánlás) álló megállapodáshoz, valamint ahhoz, hogy mind a minimálbér, mind pedig a 
garantált bérminimum összege emelkedjen. Az oldal álláspontja szerint a cafeteriával 
kapcsolatban az OÉT–nek nem kell ajánlást tennie. A munkáltatói oldal javaslata, 
miszerint a megállapodás tartalmazza, hogy milyen vállalatoknál nem javasol 
bérfejlesztést, az oldal számára elfogadhatatlan.” 
 
Hozzászólók: Medveczki Zsolt nem tetszését fejezte ki OÉT szerteágazó ajánlásairól, 
óvatosságot kér az egész OÉT kérdéssel kapcsolatban. 
 
A tájékoztató kapcsán határozat nem született. 
 

4. napirendi pont: Az Ágazati Kollektív Szerzıdés a sztrájkfejezetével kapcsolatosan 
konzultáció az aktuális kérdésekrıl  
 
Gál Rezsı tájékoztatást adott az ÁKSZ Sztrájk fejezetének egyes kérdéseirıl. Ennek 
kapcsán elızetesen írásban kiküldésre került a munkáltatói oldal hivatalos szakmai 
álláspontja a tekintetben, hogy a munkáltatók szerint melyek azok a gazdasági 
társaságok, melyek munkavállalói a Sztrájktörvény szerint az „elégséges szolgáltatás” 
hatálya szempontjából érintettek. Ismertette továbbá, hogy a munkáltatói oldal 
hivatalos levélben jelezte, hogy nem támogatja a 2009. november 3-ai ülésen az 
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Energia Hivatal, valamint az illetékes szakminisztérium képviselıinek meghívását; 
azon érv alapján, hogy a munkavállalói oldal még nem tette le az „elégséges 
szolgáltatás”-ra vonatkozó javaslatát.  
 
Ismeretes, hogy a VÁPB keretein belül a szociális partnerek a megállapodás 
szándékával tárgyalásokat folytatnak a VKSZ sztrájk fejezetérıl. Optimális esetben e 
fejezetében kerülne meghatározásra az eljárásrend és felek megállapodása a még 
elégséges szolgáltatásról sztrájk ideje alatt. Dr. Szilágyi József tájékoztatást adott 
arról, hogy állampolgári jogok ombudsmanja egy véleménykéréssel összekötött 
vizsgálatot folytatott az elégséges szolgáltatás témakörében. A vizsgálat érintette a 
villamosenergia-ipart is, és mind a munkáltató és mind a munkavállalói oldal 
álláspontját is bekérte. A témakör lezárásával kapcsolatosan konferencia került 
megrendezésre, valamint egy írásos dokumentum lett kiadva. Ezen dokumentum 
kivonata az Emlékeztetı 3. sz. melléklete. 
 
Az SZV részletesen megvitatta mind az írásban átadott dokumentumokat és a szóbeli 
kiegészítéseket, majd határozatot hozott. 
 
Hozzászólók: Téglás József, Nagy Zoltán, Pinczés Ernı, Nagy Sándor, Fliegh Tamás, 
Kópis József, Károly Imre 
 
 

49/2009. sz. határozat (10.21.)  

a.) Az SZV tudomásul vette a munkáltatói oldal állá spontját, mely az elégséges 
szolgáltatás témakörben érintett gazdasági társaság ok kérdéskörér ıl került 
hivatalosan átadásra, azzal hogy a munkáltató által  átadott elvi jelleg ő 
meghatározás konkrét formában, az érintett gazdaság i társaságok tételes 
felsorolásával pontosításra kerüljön. 

 

b.) A SZV képvisel ıi járjanak el a tekintetben, hogy a Pál és Kozma Üg yvédi 
Iroda megbízást kapjon arra vonatkozóan, hogy  

- egyfel ıl tisztázza azt a kérdést, lehetséges-e egy adott g azdasági társaság 
villamosenergia-iparhoz tartozásának megítélése elt érı munkajogi, illetve 
sztrájkjogi értelemben 

- a villamosenergia-ipari elégséges szolgáltatás téma körben jogi 
szaktanácsadás és képviselet 

Az SZV köszönettel vette tudomásul, hogy a Pál és K ozma Ügyvédi Iroda 
megbízatása az EVDSZ és a Villamosenergia- és Gázip ari Munkavállalók 
Szakszervezeti Szövetsége (VGMSZSZ, mely az E.ON te rületén m őködı 
szakszervezetek összessége) közös megbízatása alapj án történik.  

c.) Az SZV döntött abban, hogy elfogad egy el ızetes elvi állásfoglalást a 
villamosenergia-ipari sztrájk kapcsán az „elégséges  szolgáltatás” 
témakörében, azzal, hogy az elvi határozatot követ ıen részletes és 
pontosított írásbeli javaslat készül.   

A villamosenergia-ipari sztrájk „elégséges szolgált atása” kapcsán az SZV elvi 
határozata: 

 

•  Az ágazat a sztrájk alatt „munkaszüneti munkarend szerint m őködik”, 
azaz a készenlétet és ügyeletet adó, valamint a mun kaszüneti napon 
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munkára beosztható munkavállalókon kívül más munkav állaló munka 
végzésére nem kötelezhet ı.  

•  Az EVDSZ érvényesíteni kívánja, hogy a villamosene rgia-ipari sztrájk 
alatt fogyasztókat kíván kikapcsolni, melynél a 281 /2002 (XII.21.) 
Kormányrendelet alapján született Rotációs Kikapcso lási Rend védett és 
létfontosságú fogyasztókat nem tartalmazó RKR korlá tozási csoportjait 
kívánja figyelembe venni. E témakörben a Magyar Ene rgia Hivatallal 
egyeztetni szükséges.  

• A villamosenergia-ipari sztrájk esetén a f ıvárosi és megyeszékhelyi 
díszkivilágítás ne tartozzon az elégséges szolgálta tás hatálya alá.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag  elfogadta a határozatot. 

 
5. napirendi pont: Tájékoztató a LIGA kongresszus elıkészületeirıl 

 
Gál Rezsı tájékoztatta jelenlévıket, hogy 2009. december 3-4-én LIGA Kongresszus. 
Az elızetes LIGA dokumentumokat SZV tagjai írásban megkapták.  Ezen anyagokat a 
LIGA Elnöksége azóta már megtárgyalta és módosította. A módosított dokumentumok 
az SZV számára ismételten kiküldésre kerültnek. Végezetül a kongresszus a LIGA 
Tanács által is módosított dokumentumot fogja megtárgyalni. 
 
Hozzászólók: Néber Tibor, Polgár Tibor, Nagy Sándor 
 
50/2009. sz. határozat (10.21.) A LIGA Kongresszus kapcsán az SZV Gál Rezs ıt 
javasolja társelnöknek, Árkovics Istvánt a Gazdaság i Ellen ırzı Bizottságba és 
Harmath Pétert a Mandátum Számláló Bizottságba. Gál  Rezsı, elnök képviseli a 
mandátumot, és résztvev ıként dr. Szilágyi József elnökhelyettes, valamint a  
LIGA-val való egyeztetés alapján még lehet ıségként megadott létszám vesz részt 
a kongresszuson.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 
SZV tagjai írásban megküldik a teljes LIGA dokumentumokhoz észrevételeiket, 
javaslataikat. A végleges anyag ismeretében írásban szavaznak, ennek alapján 
képviseli majd az EVDSZ elnök (aki rendelkezik a LIGA Alapszabálya értelmében a 
mandátumokat hordozó szavazati táblával) az EVDSZ konkrét kérdésre vonatkozó 
álláspontját.  

6. napirendi pont: Tájékoztató a villamosenergia-ipari pénztárak tevékenységérıl, aktuális 
kérdéseikrıl 
Gál Rezsı tájékoztatást adott az VBKD ÖSP és a VÖKÖP egyesülési folyamatáról és 
VIT Nyugdíjpénztár aktuális kérdéseirıl. 
 
Medveczki Zsolt érdeklıdött a VBKD ÖSP számítástechnikai eszközeinek további 
sorsáról, ezzel kapcsolatban várja a visszajelzést. Felhívja a figyelmet a 
nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos törvénytervezetre és e témával kapcsolatban további 
információkról érdeklıdik. Ennek kapcsán felmerült Vokony János VIT Nyugdíjpénztári 
ügyvezetı meghívása. 
 
Lırincz László jelezte, hogy vannak problémák a két önsegélyezı pénztár 
összeolvadásával kapcsolatosan. Tájékoztatásul: a PADOSZ probléma felvetése pl. a 
segélyek kifizetésével kapcsolatos 350,- Ft-os díjra, illetve egyéb részletekre 
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vonatkozott. E témában az EVDSZ SZV határozathozatalra nem jogosult, a részleteket 
a VBKD ÖSP Igazgatósága, illetve küldöttközgyőlése hivatott eldönteni. 
 

7. napirendi pont: Tájékoztató a KHEM egyeztetés jelenlegi állásáról 
Gál Rezsı és dr. Szilágyi József tájékoztatták SZV tagjait az aktuális kérdésekrıl. 

 
8. napirendi pont: Egyebek 

• Nagy Sándor felvetette a korengedményes nyugdíjazás kérdését.  
 

51/2009. sz. határozat (10.21.): Az EVDSZ – amennyi ben a korengedményes nyugdíj 
intézménye minimum egy éves intervallumra nem kerül  meghosszabbításra – 
sztrájkot jelent be.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 
• Téglás József megköszönte a beérkezett szolidaritási támogatást.  
• Országos Értekezlet szervezése folyamatban 
• EÜT szervezése 
• Medveczki Zsolt MEVISZ titkár tájékoztat a Mátrai Erımőben megszületett 

második lépcsıs bérmegállapodásról 
 

 

K.m.f. 

 

Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

 

 

 Gál Rezsı Lırincz László 
 elnök levezetı elnök 
 

 

Emlékeztetıt készítette: 

 

 

Kádi Tünde 
honlapszerkesztı 


