
 

EMLÉKEZTETİ 

 

a 2010. június 2-3. kib ıvített EVDSZ Szövetségi Vezet ıségi ülésr ıl 

 

 

Helyszín: Főzfa Pihenıpark – Poroszló, Kossuth Lajos u. 81.  

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezetı elnök: Lırincz László, a PADOSZ elnöke 

Idıpontja:  2010. június 2-3.  
Napirendi pontok:  

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 

2. EVDSZ oktatási terve 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

3. Ajánló az EVDSZ tagszakszervezeti honlapok feltöltéséhez 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, Kádi Tünde 

4. Szociális juttatások –VKSZ és helyi KSZ-ek kérdésköre (13.havi fizetés, 
nyugdíjpénztári tagdíjtámogatás, stb.) 
Elıterjesztı: dr. Szilágyi József 

5. A VERDI bemutatása 
• szervezeti struktúrája 
• fıt tevékenység területei 
• kapcsolatrendszere, 
• az érdekérvényesítés struktúrája 

A VERDI érdekképviseleti filozófiája, különös tekintettel a multinacionális 
gazdasági társaságoknál folyó érdekképviseleti tevékenység tekintetében. 
Kérdések, hozzászólások 

 Elıadók: Sven Bergelin és Susanne Senica 
6. A munkaviszonyra és a munkaidıre vonatkozó kollektív szerzıdéses rendelkezések 

a villamosenergia-iparban Németországban, illetve Magyarországon. A 
javadalmazásra vonatkozó kollektív szerzıdéses rendelkezések a villamosenergia-
iparban Németországban, illetve Magyarországon. (E.ON Energy KSZ, RWE KSZ és 
a VKSZ összehasonlítása, a bérmegállapodás tartalma, a bértarifarendszer, a bér 
jellegő juttatások és a béren kívüli juttatások tekintetében.) 
Kérdések, hozzászólások 
Elıadó: Dr. Kiss Mihály munkaügyi szakértı 

7. A multinacionális társaságok, az RWE-E.ON mőködési modellje. Az 
érdekképviseletek lehetséges területei és formái a VERDI és az EVDSZ között.  
Vita, kérdések, hozzászólások 
Elıadók: Sven Bergelin, Susanne Senica, Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

8. A Vértesi és a Mátrai Erımővek helyzete 
Elıadók: Ácsi Péter és Medveczki Zsolt 

9. Vitaindító programterv a váltómőszakban dolgozók elvesztegetett egészségének 
kezelésére 
Elıadó: Berkes Sándor 

10. Egyebek 
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Gál Rezsı köszöntötte a megjelenteket és felkérte Lırincz Lászlót a levezetı elnöki tisztség 
ellátására. SZV egyhangúlag elfogadták Lırincz László személyét.  
 
Lırincz László megköszönte a bizalmat és bejelentette, hogy szövetségi vezetıség 
határozatképes (123 mandátumból 82 mandátum van jelen).  
 
Medveczki Zsolt szeretettel köszöntette a jelenlévıket és röviden ismertette a két napra 
vonatkozó általános és technikai információkat.  
 
Az SZV elfogadta a beterjesztett napirendi pontokat, azzal a módosítással, hogy 2/a 
napirendi pontként a VERDI-EVDSZ közös nyilatkozat kerül megtárgyalásra. 
 
1. napirendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

A SZV egyhangúlag elfogadta. A honlapunkon olvasható: www.vd.hu  

2. napirendi pont:  

2/a napirendi pont: Gál Rezsı tájékoztatta jelenlévıket VERDI-EVDSZ közös 
nyilatkozatról. A nyilatkozat aláírattatása folyamatban van. 

Hozzászólók: Pinczés Ernı, dr. Szilágyi József, Kópis József 

 

41/2010. sz. határozat (06.02.) A VERDI-EVDSZ közös  nyilatkozat elfogadásra 
került, melyet – szükség esetén – évente aktualizál ni kell. (1.sz. melléklet). 

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

 

2/b. napirendi pont: 

Az EVDSZ oktatási tervérıl Gál Rezsı adott tájékoztatást, mely kiegészül a 
határozatban elfogadott melléklettel. Az oktatási tervbe beépítésre kerültek a Liga 
oktatási programjai is. 

Hozzászólók: dr. Szilágyi József, Lırincz László, Medveczki Zsolt, Bánkúti Ferenc. 

 

42/2010. sz. határozat (06.02.) A szövetségi vezet ıség elfogadta a 2010. évi 
oktatási tervet, a 2. sz. melléklettel kiegészítve,  valamint kerüljön kiegészítésre a 
helyi tagszakszervezetek oktatási programjával, ame ly legyen látható és 
nyilvános.  

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

 

3. napirendi pont:  

Gál Rezsı szóbeli kiegészítést tett az „Ajánló az EVDSZ tagszakszervezeti honlapok 
feltöltéséhez” c. dokumentumhoz, megindokolva annak a mai korban megfelelı 
mőködtetését.  

Hozzászólók: Pinczés Ernı, Medveczki Zsolt, Kovács Ferenc, Lırincz László, Tóth 
István, dr. Kiss Mihály 
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43/2010. sz. határozat (06.02.) A szövetségi vezet ıség elfogadta a 
tagszakszervezeti honlapok feltöltésére vonatkozó a jánlást. (3. sz. melléklet).  

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

 

4. napirendi pont:  

Szociális juttatások –VKSZ és helyi KSZ-ek kérdésköre (13. havi fizetés, 
nyugdíjpénztári tagdíjtámogatás, stb.) 
Elıterjesztı: dr. Szilágyi József 
 
Hozzászólók: Bánkúti Ferenc, Kovács István  

 

44/2010. sz. határozat (06.02.) A szövetségi vezet ıség elfogadta a felhívás 
szövegét (4.sz melléklet) és felhatalmazást adott a nnak aláírására. 

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

 

5. napirendi pont: 

Elıször Sven Bergelin majd Susanne Senica tartotta meg elıadását a VERDI 
történelmérıl, bemutatásáról, szervezeti struktúrájáról, fı tevékenység területeirıl, 
kapcsolatrendszerérıl, az érdekérvényesítés struktúrájáról. Ezt követıen a VERDI 
érdekképviseleti filozófiáját ismertették, különös tekintettel a multinacionális gazdasági 
társaságoknál folyó érdekképviseleti tevékenységek tükrében. 
Ez után kérdések, hozzászólások hangzottak el, melyek az elıadók részletes és 
egyértelmő választ adtak.  
 

6. napirendi pont: 

Dr. Kiss Mihály munkaügyi szakértı megtartotta színvonalas elıadását a 
munkaviszonyra és a munkaidıre vonatkozó kollektív szerzıdéses rendelkezésekrıl a 
villamosenergia-iparban Németországban, illetve Magyarországon. A javadalmazásra 
vonatkozó kollektív szerzıdéses rendelkezések a villamosenergia-iparban 
Németországban, illetve Magyarországon. (E.ON Energy KSZ, RWE KSZ és a VKSZ 
összehasonlítása, a bérmegállapodás tartalma, a bértarifarendszer, a bér jellegő 
juttatások és a béren kívüli juttatások tekintetében.) 
 
A szakértı ezt követıen a kérdésekre adott választ.  
Az elıadás anyag letölthetı honlapunkról, a www.vd.hu  –ról. 

 

7. napirendi pont:  

Sven Bergelin, Susanne Senica, Gál Rezsı, dr. Szilágyi József a multinacionális 
társaságok, az RWE-E.ON mőködési modelljérıl, valamint az érdekképviseletek 
lehetséges területei és formái a VERDI és az EVDSZ között tartottak elıadást. 
Ezt követıen kérdések merültek fel, melyekre elıadók legjobb tudásuk szerint 
válaszoltak.  
 

Dr. Szilágyi József elıadása a www.vd.hu elérhetı. 
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Mindkét napirendi pont után, hozzászólások kérdések vetıdtek fel a szövetségi 
vezetıség tagjai részérıl, melyekre az elıadók részletes válaszokat adtak. 

 

8. napirendi pont: 

A Vértesi és a Mátrai Erımővek helyzete 
Elıadók: Ácsi Péter és Medveczki Zsolt 

 

Ácsi Péter összefoglalta a Vért helyzetét, kihangsúlyozva azt, hogy az erımő közvetve 
jelenleg 9 ezer embernek ad munkát. Esetleges bezárásával családok kerülnének 
kilátástalan helyzetbe. Megköszönte az aktív részvételt a bokodi tüntetésen és a 
rengeteg, egyértelmően szolidaritást kifejezı tevékenységet.  

Medveczki Zsolt rövid tájékoztatást adott a Mátrai Erımő helyzetérıl.  

45/2010. sz. határozat (06.02.) A szövetségi vezet ıség határozatban er ısítette 
meg szolidaritását a magyarországi szenes er ımővek mőködtetése iránt. Döntött 
arról, hogy a DUVISZ felhívására tüntetést szervez június 14-én, amennyiben a 
VÉRT tulajdonosa nem áll el felszámolási szándékátó l. 

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

 

9. napirendi pont:  

Berkes Sándor vitaindító programtervet vázolt fel a váltómőszakban dolgozók 
elvesztegetett egészségének kezelésére. Kéri a további anyagok mielıbbi beküldését, 
hogy annak feldolgozása a következı szv ülésre megtörténhessen. 
 

10. napirendi pont: 

Egyebek keretén belül: 

→ Lırincz László a Sportnap lebonyolításáról adott részletes tájékoztatást. 

→ Árkovics István az EVDSZ által kiírt és beérkezett pályázatokat ismertette. 

 

K.m.f. 

 

Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

 

 Gál Rezsı Lırincz László 
 EVDSZ elnök levezetı elnök 
 
 
Emlékeztetıt készítette: 
 
 
 
 Kádi Tünde 
 EVDSZ honlapszerkesztı 


