
EMLÉKEZTETŐ  

 

a 2011. február 2-i EVDSZ Szövetségi Vezet őségi ülésr ől 

 

Helyszíne: MVM Zrt. Jedlik Ányos tárgyaló (Budapest, III.ker., Szentendrei út 207-209.)  

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezető elnök: Gembiczki Tibor ÉMÁSZ Szakszervezet elnöke 

Napirendi pontok: 

1. A VÁPB tárgyalások áttekintése, döntéshozatal 
2. EVDSZ 2011. évi munkaterve 
3. Egyebek  

 

Napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt Téglás József adott tájékoztatást a Vért 
helyzetéről: új időszámítás kezdődik náluk, tekintettel arra, hogy hosszas tárgyalás után az 
erőmű megegyezett hitelezőivel.  

Előző ülés emlékeztetőjének elfogadása. 

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

Dr. Szilágyi József javasolja, hogy SZV hozzon egy határozatot a létszám adatokra 
vonatkozó határidő meghosszabbításáról, tekintettel arra, hogy még nem érkezett be minden 
tagszakszervezettől az állományi létszám. 

 

5/2011. sz. (02.02.) sz. határozat: az SZV elfogadt a, hogy kerüljön meghosszabbításra a 
tagszakszervezetek 2010 évi állományi létszámára vo natkozó adatok beküldési 
határideje.  

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

 
1. napirendi pont 

A VÁPB tárgyalások áttekintése, döntéshozatal 

Előadó: Gál Rezső 

Gál Rezső szóbeli kiegészítést tett a január 26-án lefolytatott VÁPB ülésről. Az SZV 
tagjai tudomásul vették a tájékoztatót. Az ülésről készült emlékeztető kiosztásra került. 
(1.sz. melléklet) 

6/2011. (02.02.) sz. határozat: SZV meger ősítette a tárgyalódelegáció eddig 
elvégzett munkáját.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás.  
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta 
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Gál Rezső folytatta a napirendi pontot, azzal, hogy javaslatot tett a bértárgyalás 
következő fordulójának tartalmára. Elemezte a 2011. február 9-ére szóló munkavállalói 
oldal javaslat tartalmai elemeit, kiemelve és táblázattal alátámasztva, milyen módon 
változnak az idén a nettókeresetek az új adókulcs bevezetésével. 

Ezek után a bér- és szociális megállapodás 3. sz. munkavállalói verzióját pontonként 
külön-külön megtárgyalták. 

Hozzászólók: Bánkuti Ferenc, Berkes Sándor, Bocsor István, Medveczki Zsolt, Dr. 
Szilágyi József, Téglás József, Nagy Sándor, Pinczés Ernő 

7/2011. (02.02.) sz. határozat: SZV elfogadta a mun kavállalói oldal 3. sz. változatát 
a 2011. évi ágazati bér- és szociális megállapodásr a (2. sz. melléklet) A 
részszavazások kapcsán az 1. pont két ellenszavazat tal és három tartózkodással 
lett elfogadva, az 5. pont egy tartózkodással, a tö bbi pont pedig egyhangú 
szavazással lett elfogadva. 

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

8/2011. (02.02.) sz. határozat: A szövetségi vezet őség előzetesen elfogadta az 
„Állásfoglalást” és az SZV megbízta az elnököt és a z elnökhelyettest, hogy azt az SZV 
ülésen elhangzott észrevételek alapján véglegesítse . Ezt a véglegesített állásfoglalást 
2011. február 7-ig kerüljön megküldésre az SZV tago knak. (3. sz. melléklet) Az SZV 
megbízást adott továbbá arra, hogy készüljön egy do kumentum tervezet 
„Érdekérvényesítési lépések a 2011. évi bér- és szo ciális megállapodás megkötése 
érdekében” címmel. (4.sz.  melléklet) 

 

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

Gál Rezső javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a bérmegállapodással egyidőben, de 
elkülönült formában, az ágazati kollektív szerződésbe kerüljön beillesztésre egy 
módosítási javaslat, mely a szakszervezeti tagdíj munkáltató általi levonásával, 
valamint a tisztségviselők munkaidő-alap felhasználásával kapcsolatos. 

9/2011. (02.02.) határozat: A VKSZ-re vonatkozó mód osítási javaslatot (5. sz. 
melléklet) SZV tagjai ismételten megszavazták. 

 

2. napirendi pont:  

EVDSZ 2011. évi munkaterve 

Dr. Szilágyi József szóbeli kiegészítést tett az EVDSZ 2011. évi munkaprogramjához.  

Hozzászólók: Bocsor István, Nagy Sándor 

Az munkaprogram fejezetenként megtárgyalása mentén az SZV tagok módosító 
javaslatai beépítésre kerültek, majd az SZV ugyancsak fejezetenként megszavazta a 
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2011-es munkaprogramot. Medveczki Zsolt javasolta Kontúr Pál parlamenti képviselő 
meghívását konzultációs célból egy jövőbeni SZV ülésre. 

10/2011. (02.02.) sz. határozat Az EVDSZ SZV elfoga dta a 2011. évi munkatervet 
azzal, hogy az itt elhangzott módosító javaslatok b eillesztésre kerülnek. (6. sz. 
melléklet) 

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

 

3. napirendi pont: Egyebek 

� Dr. Szilágyi József tájékoztatást adott a február 1-jei VIMFÓ-EVDSZ 
tárgyalásról 

� Gál Rezső tájékoztatást adott január az Állandó Ágazati Szakszervezeti Fórum 
legutóbbi üléséről 

� Gál Rezső kezdeményezte a 98%-os különadóról szóló törvény módosítását 
� Árkovics István az EVDSZ által elnyert EU projektről adott tájékoztatást, kérve 

az SZV tagjait, hogy időben jelentkezzenek mind a belföldi, mind a külföldi 
szemináriumokra 

� Kállai Mihály és Horváth József tájékoztatást adott a Paksi Atomerőműben 
dolgozó OVIT-os kollegák problémájáról  

� Polgár Tibor a Nyugdíjas Tagozat rendezvényéről adott információt 
� Gál Attila a VILLKESZ Kft. dolgozóit érintő súlyos kérdéseket vette fel, melyben 

kéri a szövetség illetve elsőként Gál Rezső segítségét 
� Bocsor István a közelgő PADOSZ választásokról, míg Horváth József az OVIT 

területi bizalmi választások, Nagy Zoltán pedig a Budapesti Erőműben 
bekövetkező ÜT választásokra hívta fel a figyelmet 

� Gál Rezső felkérte Nagy Sándort az újjáalakult Áramszolgáltató Tagozat 
ideiglenes vezetésére, továbbá tájékoztatást adott a 2011. február 1-jei azonos 
témájú ülés munkájáról. Nagy Sándor a felkérést elfogadta azzal, hogy a 
bizottsági tagok a jövőben majd hivatalos választás formájában döntsenek a 
vezetői kérdésről. 

Az SZV az elhangzott tájékoztatókat jóváhagyólag tudomásul vette. 

K.m.f. 

Emlékeztetőt jóváhagyta:  

 

 

 Gál Rezső Gembiczki Tibor 
 EVDSZ elnök levezető elnök 
 

Emlékeztetőt készítette: 

   

  Kádi Tünde 
  EVDSZ honlapszerkesztő 
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Mellékletek: 
 
1.sz.  VÁBP 2011. január 26-i emlékeztetője 

2.sz.  2011. évi ágazati bér- és szoc. megállapodás munkavállalói oldal 3. verzió 

3.sz.  Szakszervezeti állásfoglalása a 2011. február 9-i VÁPB ülésre 

4.sz.  Érdekérvényesítési lépések a 2011. évi bér- és szociális megállapodás megkötése 
érdekében (tervezet) 

5.sz.  VKSZ módosítási javaslat 

6.sz.  Az EVDSZ 2011.évi munkaterve 


