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Réffi Péter tájékoztatta jelenlévőket, a szövetségi vezetőség határozatképes 122 
mandátumból 90 jelen van.  

Lőrincz László PADOSZ elnök és Kállai Mihály meghatalmazta Harmath Pétert, hogy 
képviselje a mandátumaikat. 

Téglás József DUVISZ elnök meghatalmazta Bóhner Antalt a DUVISZ mandátumainak 
képviseletére. 

Néber Tibor ADÉSZ elnök meghatalmazta Berkes Sándort a mandátumok képviseletére.  

Kun László TIVISZ EÜT Kft. és Baróti István TIVISZ EÜSZ Kft. képviselői Pinczés Ernőt 
hatalmazták meg a mandátumaik képviseletére. 

 

 

0 napirendi pontként a EVDSZ új munkavállalója, Paulovics Renáta került bemutatásra, aki a 
titkársági feladatokat fogja a jövőben ellátni Bertafalvi H. Fanni utódjaként. 

 

1. FB tagok Konzultációs Fóruma 
Előadó: Gál Rezső, FB tagok 

Gál Rezső tájékoztatta jelenlévőket a MNV Zrt. FB múltjáról és jelenlegi helyzetéről, majd 
felkérte a megjelent felügyelő bizottsági tagokat adjak rövid helyzetismertetést a 
munkájukról. A sort Németh Lajos, az (ELMŰ) tagja kezdte, aztán Gembiczki Tibor (ÉMÁSZ), 
Gál Attila (Villkesz), Palatinszky Gábor (BERt.), Berkes Sándor (PA Zrt.), Tóth István (Mátrai 
Erőmű), Kéthelyi Péter (Schneider Electric) Nagy Károly (Ajkai Erőmű), Debreczeni Dezsőné 
(Siemens) Kovács János (DÉMÁSZ), Kópis József (E.ON) adtak tájékoztatást. 

Gál Rezső örömmel vette a pozitív gyakorlatokat és megköszönte a tájékoztatásokat. Ezt 
követően az SZV határozatot hozott. 

57/2010. sz. határozat (12.15.) Az EVDSZ Szövetségi Vezet ősége fontosnak tartja, 
hogy a munkavállalók által delegált Felügyel ő Bizottsági tagok minél jobban – részben 
a jelenlegi gyakorlatot is er ősítve – be legyenek vonva az érdekképviseleti munká ba. 
Ennek érdekében felkéri az EVDSZ tagszakszervezetei nek vezet őit, vezet ő testületeit, 
hogy ezen Felügyel ő Bizottsági tagok – tárgyalási joggal – állandó meg hívottjai 
legyenek a testületi üléseknek, ott külön napirendi  pontban kapjanak lehet őséget a 
tájékoztatásra. Az EVDSZ Szövetségi Vezet ősége egyben felkéri a munkavállalók által 
delegált Felügyel ő Bizottsági tagokat, hogy ezen meghívásnak tegyenek  eleget és a 
törvényes lehet őségek keretein belül tájékoztassák a testületeket a  társaság Felügyel ő 
Bizottságának munkájáról, illetve az általuk végzet t munkáról.  

Az EVDSZ Szövetségi Vezet ősége felkéri az EVDSZ tagszakszervezeteinek vezet őit és 
vezető testületeit arra is, hogy befolyásukat felhasználv a segítsék el ő hasonló 
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gyakorlat kialakítását a társaságok Üzemi Tanácsa é s a munkavállalók által delegált 
FB tagok között is.  

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

 

2. Előző SZV ülés emlékeztetőjének elfogadása 
Előadó: Gál Rezső 

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége jóváhagyja az előző EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülés 
emlékeztetőjét. Letölthető a www.vd.hu –ról. 

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

 

3. Tájékoztató a VÁPB 2010. november 25-i üléséről és a 2010. december 16-i VÁPB 
ülés anyagainak megtárgyalása 
Előadó: Gál Rezső 

Hozzászólók: Nagy Sándor, Medveczki Zsolt, dr. Szilágyi József, Kovács Ferenc, Nagy 
Zoltán, Harmath Péter 

58/2010. (12.15.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetség i Vezetősége az EVDSZ 
tárgyalódelegációjának tevékenységét a 2010. novemb er 25-i VÁPB ülésen 
elfogadja és meger ősíti. Tudomásul veszi, hogy az elégséges szolgáltat ásról a 
tárgyalások áthúzódnak 2011-re.  

Az Eljárási Szabályok Villamosenergia-ipari Ágazati  Sztrájk esetén c. anyag 4.2. 
pontjára az alábbi, szövegszer ű javaslatot teszi: 

„4.2. Az elégséges szolgáltatás biztosítása érdekéb en helyi szinten meg kell 
állapodni azon munkakörök jegyzékében, amelyekben f oglalkoztatott 
munkavállalók  a sztrájk id őszakában  munkavégzésre kötelezettek.” 

Az EVDSZ Szövetségi Vezet ősége az Ágazati Bértarifa Rendszer kialakítására 
vonatkozó alapelvekkel alapvet ően egyetért, az alábbi három megjegyzéssel: 

• a vállalati munkakörök megfelel ő besorolása a munkáltató és a helyi 
szakszervezet közös feladata és felel őssége legyen; 
• a három munkaköri követelménycsoport egészüljön ki egy negyedikkel, a 
tapasztalattal; 
• a tudás, mint követelmény szint definiálása során a  szakirányú ismeret 
preferenciája érvényesüljön. 

Az EVDSZ Szövetségi Vezet ősége támogatja a VÁPB mellett létrejöv ő üzemi 
tanácsi és munkavédelmi albizottságok létrehozásáva l kapcsolatos 
előterjesztést. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 
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4. Tájékoztató az EU projekt budapesti előkészítő találkozójáról  
Előadó: Gál Rezső 

Gál Rezső tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy az EVDSZ mint főpályázó elnyerte az 
EU-támogatással bíró pályázatot, valamint ismertette annak tartalmát. 

Ennek részletei írásban kiosztásra kerültek. (1sz. melléklet.). A szövetség határozatot 
hozott: 

 

59/2010. (12.15.) sz. határozat: A Szövetségi Vezet őség tudomásul vette az 
EVDSZ által, mint f őpályázó által elnyert EU-s projekt budapesti el őkészítő 
ülésér ől adott tájékoztatót és az Országos Értekezlet hatá rozatával összhangban 
kéri, hogy az EVDSZ vezetése, mint kiemelt feladat kezelje a projekt 
végrehajtását.  

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

 

5. Tájékoztató az Állandó Ágazati Szakszervezeti Fórum üléseiről, döntéseiről és az ezt 
követő sajtótájékoztatójáról, valamint a további fejleményekről 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

Dr. Szilágyi József tájékoztatást adott a ÁÁSZF eddigi tev 

60/2010. (12.15.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetség i Vezetősége – az Országos 
Értekezlet határozatában foglaltak alapján is – örö mmel üdvözli az 
együttm űködés politikájának újabb megnyilvánulását az Állan dó Ágazati 
Szakszervezeti Fórumban (ÁÁSZF). 

A Szövetségi Vezet őség meger ősíti az EVDSZ képviseletében az ÁÁSZF-ben 
végzett tevékenységet és az ÁÁSZF-ben elfogadott do kumentumokat. 
Felhatalmazza a Szövetség Vezet őit, hogy az ÁÁSZF által megfogalmazott 
követelések teljesülése érdekében tegyen meg minden  szükséges lépést azzal, 
hogy az Állandó Bizottságot és a Szövetségi Vezet őséget folyamatosan 
tájékoztassa az aktualitásokról és a testületi ülés eken számoljon be a tett 
lépésekr ől. 

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

 

6. Tájékoztató az Állandó Bizottság üléséről 
Előadó: Gál Rezső 

Az Állandó Bizottsági ülésekről szóló tájékoztatót Gál Rezső és Dr. Szilágyi József 
tartotta meg.  

 

7. Tájékoztatás és értékelés a 2010. december 4-i tüntetésről 
Előadó: Gál Rezső 

A szövetségi vezetőség kiértékelte a december 4-i tüntetést és a következő határozatot 
hozta. 



5 
 

61/2010. (12.15.) sz. határozat: A Szövetségi Vezet őség levonva az eset 
tanulságait, felkéri a szövetség tisztségvisel őit, szervezzen projektet a hatékony 
demonstráció megszervezése címmel. Els ő körben a Szövetségi Vezet őség 
számára, kés őbb a tagszakszervezeti testületi tagok, végül a biz almiak részére 
modulszer ű oktatási anyag kerüljön összeállításra. Ezen proje kt kidolgozásához 
és oktatásához küls ő szakért őt vegyenek igénybe. A projekt tematikáját, 
időütemezését és költségigényét legkés őbb 2011. március 31-ig terjesszék a 
Szövetségi Vezet őség elé. 

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

8. Magánnyugdíjpénztárral kapcsolatos helyzetértékelés 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

A SZV  tagjai széleskörű tájékoztatást kaptak a jelenlegi helyzetről, majd a következő 
határozatot hozták: 

62/2010. (12.15) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetségi  Vezetősége elítéli a 
magánnyugdíjpénztárak megszüntetésére irányuló korm ányzati szándékot. 
Felhatalmazza a szövetség tisztségvisel őit, hogy minden lehetséges eszközt 
használjanak fel annak érdekében, hogy megakadályoz zák a munkavállalók, 
szakszervezeti tagok számláján lév ő nyugdíjcélú megtakarításainak más célú 
felhasználását és annak biztosítása érdekében, hogy  a magánnyugdíjpénztár 
tagok szabadon, minden kényszer nélkül választhassa nak az állami nyugdíj és a 
„vegyes” nyugdíj között. 

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

 

 

9. A 98%-os különadóval kapcsolatos helyzetértékelés 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József. 

Szóbeli értékelés után határozathozatal következett. 

63/2010. (12.15.) sz.  határozat: Az EVDSZ Szövetsé gi Vezetősége továbbra is 
tiltakozik a célt tévesztett 98%-os különadó miatt.  Érthetetlennek és az 
Alkotmányba ütköz őnek tartja, hogy a munkaviszony megsz űnésekor kifizetett – 
törvényben vagy kollektív szerz ődésben rögzített – juttatásokat különadóval 
sújtsák. A Szövetségi Vezet őség számára érthetetlen továbbá, hogy az ezzel 
kapcsolatos egyeztetéskor kapott ígéret ellenére az  erre vonatkozó módosítás 
nem került be a végleges szövegbe. Erre tekintettel  az EVDSZ Szövetségi 
Vezetősége felhatalmazza a szövetség tisztségvisel őit, hogy tegyenek meg 
mindent annak érdekében, hogy ez az Alkotmánysért ő állapot megsz űnjön. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 
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10. Korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos helyzetértékelés 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

Ismertetésre került az a tény, hogy az OÉT-n –korábbi ígéretekkel szemben-nem került 
napirendre a korengedményes nyugdíj kérdése ( az 2010 dec. 22-n az OÉT szociális 
albizottsága elé kerül).  Szóbeli értékelés után határozathozatal következett. 

 

64/2010. (12.15.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetség i Vezetősége határozottan 
kiáll azért, hogy a másfél évtizede meglév ő és esetenként a munkaügyi miniszter 
által kiterjesztett Ágazati Kollektív Szerz ődés részét is képez ő korengedményes 
nyugdíjazás intézményrendszere fennmaradjon. Felszó lítja a kormányt, hogy 
biztosítsa rendeleti úton továbbra is a korengedmén yes nyugdíjazás lehet őségét 
és ha vannak nyitott kérdések, azok tárgyalásos úto n kerüljenek rendezésre. Az 
EVDSZ Szövetségi Vezet ősége érthetetlennek tartja, hogy bár a munkáltatói és a 
munkavállalói oldal is kéri ezen intézményrendszer fenntartását, a kormányzati 
oldal ezt ellenzi arra hivatkozva, hogy ez a munkav állalókra nézve hátrányos. 

Az EVDSZ felkéri a kormányzatot, hogy a kormányrend elet módosításával 
teremtse meg a lehet őségét annak, hogy az érintettek a munkáltatók és a 
munkavállalók megállapodhassanak abban, hogy élni k ívánnak-e a 
korengedményes nyugdíj eszközével vagy sem. Az EVDS Z Szövetségi 
Vezetősége kinyilvánítja, hogy kész minden törvényes eszk özt igénybe venni a 
korengedményes nyugdíj intézményrendszerének meg őrzése érdekében. Az 
EVDSZ csatlakozik a VDSZ aláírásgy űjtő akciójához, mely követeli a 
korengedményes nyugdíj fennmaradását. 

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

 

 

11. A 2011. évi bér és szociális megállapodással kapcsolatos munkavállalói javaslat 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

65/2010. (12.15.) sz. határozat: Az EVDSZ Szövetség i Vezetősége – tekintettel az 
OÉT 2010. december 2-i ülésén elfogadott megállapod ásra és az Eljárási 
szabályok a villamosenergia-ipari sztrájk esetén c.  dokumentumban foglalt 
határid őkre – egyetért azzal, hogy a munkavállalói oldal 20 10. december 16-án 
sorra kerül ő VÁPB ülésen a munkáltatói oldal számára átadja a 2 011. évre szóló 
bér és szociális megállapodásra vonatkozó javaslatá t. (2.sz.melléklet) 

Az EVDSZ Szövetségi Vezet ősége tudomással bír arról, hogy az MVM 
társaságcsoportnál két éves keret megállapodás van a bér és a szociális 
megállapodás tekintetében, és a BERT-nél két éves b ér és szociális 
megállapodás van hatályban. 

A Szövetségi Vezet őség ugyanakkor felkéri a tagszakszervezeteket, hogy  az 
ágazati megállapodás aláírása el őtt csak az állapodjon meg a 2011. évi bér és 
szociális juttatások vonatkozásában, aki az átlagke reset növekedésben 6% vagy 
a feletti értékben tud megállapodni. 
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Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúan elfogadta a határozatot. 

 

 

12. Tájékoztató Munkaügyi Konferenciáról 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József 

 

 

13. Egyebek 
Előadó: Gál Rezső, dr. Szilágyi József, Árkovics István 

 

 

K.m.f. 

 

 

Emlékeztetőt jóváhagyta:  

 

 

 Gál Rezső Réffi Péter 
 EVDSZ elnök levezető elnök 
 

 

Emlékeztetőt készítette: 

 

 

 Kádi Tünde 
 EVDSZ honlapszerkesztő 
 


