
 

EMLÉKEZTETİ 

 

a 2009. december 9-10-i EVDSZ Szövetségi Vezet ıségi ülésr ıl 

 

Helyszín: Alfa Art Hotel 1031 Budapest, Királyok útja 205.  

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezetı elnök: Gál Rezsı 

 
Idıpontja:  2009. december 9. 15.00 óra  
 
Napirendi pontok:  

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 

2. Az Országos Értekezleten elhangzott és elfogadott javaslatok megvitatása, 
SZV határozathozatal 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

3. Gaskó István, LIGA Szakszervezetek elnökének tájékoztatása a LIGA 
kongresszusról, LIGA aktuális tevékenységérıl 

4. Az OÉT tárgyalások áttekintése, konzultáció 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

5. A VÁPB tárgyalás aktuális helyzetének áttekintése (bér, sztrájkszabályzás, 
stb.) 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

6. Egyebek 
 
SZV a fenti napirendi pontokat elfogadta és Gál Rezsıt szavazta meg levezetı 
elnöknek. Mandátumok tekintetében Berkes Sándor bejelentette, hogy a PADOSZ-t 
és ADÉSZ-t is képviseli, Pinczés Ernı pedig az ÉVISZ-t és a DÉDÁSZ-t.  
 
1. napirendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

A SZV egyhangúlag elfogadta. 

 

2. napirendi pont: Az Országos Értekezleten elhangzott és elfogadott javaslatok 
megvitatása, SZV határozathozatal 

Gál Rezsı értékelte maga részérıl az Országos Értekezlet munkáját, valamint 
szóbeli kiegészítést tett – a korábban írásban az SZV tagoknak átadott –
Országos Értekezlet emlékeztetıjéhez. A hozzászólók alapvetıen pozitívan 
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értékelték az Országos Értekezlet munkáját. Az SZV tagjai közeljövıben 
megkapják CD-n az Országos Értekezlet hanganyagát. 
 
Hozzászólók: Gál Rezsı, Téglás József, dr. Szilágyi József, Medveczki Zsolt, 
Nagy Sándor 
 
55/2009. határozat (12.9.) SZV tagjai határozatot h oztak arról, hogy az 
Országos Értekezletr ıl készült emlékeztet ıhöz 2010. január 10-ig 
észrevételeket küldenek az SZV tagok, különösen a 2 010. évi kiemelt 
feladatokra és a hozzászólásokra vonatkozóan. Határ idı: 2010. január 10.  

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

 
Idıpontja:  2009. december 10. 9.00 óra  

 
3. napirendi pont: Gaskó István, LIGA Szakszervezetek elnökének tájékoztatása a 

LIGA kongresszusról, LIGA aktuális tevékenységérıl 
Gál Rezsı tisztelettel megköszönte, hogy Gaskó Úr elfogadta a meghívásunkat 
és felkérte az elıadásának megtartására.  
Az Elnök Úr tájékoztatást adott a LIGA kongresszusról: Beszámoló, 
Alapszabály módosítás, Program elfogadása, választás, népszavazás 
kezdeményezése stb. A tájékoztató befejezés után  konzultációra került sor, 
melyet Pinczés Ernı kezdett, majd Bánkúti Ferenc, Nagy Zoltán, Téglás József 
és dr. Szilágyi József folytatott. A feltett kérdésekre Gaskó István részletes 
választ adott.  
 

4. napirendi pont: Az OÉT tárgyalások áttekintése, konzultáció 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 
Gál Rezsı bevezetıje után dr. Szilágyi József széleskörő prezentációt tartott a 
bértárgyalás 2010-re vonatkozó témakörben. Az elıadás teljes terjedelmében 
letölthetı a www.vd.hu –ról. Az SZV a tájékoztatót tudomásul vette.  
 

5. napirendi pont: A VÁPB tárgyalás aktuális helyzetének áttekintése (bér, 
sztrájkszabályzás, stb.) 
 
Az SZV tagjai számára kiosztásra került a VKSZ 2.2.1. munkavállalói oldalának 
aktuális javaslata, valamint az ágazati szintő 2010. évi bér- és szociális 
megállapodás munkavállalói oldal tervezete. (Megjegyzés: javaslatokat tekintve 
a BDSZ-el való egyeztetés folyamatban.) Az írásbeli elıterjesztést szóbeli 
kiegészítés (dr. Szilágyi József, Gál Rezsı) követte, majd az SZV tagjai 
konzultáltak a végleges tartalomról.  
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Hozzászólók: Nagy Sándor, Téglás József, Medveczki Zsolt, Bánkúti Ferenc, 
Pinczés Ernı, Nagy Zoltán, Horváth József 
 
56/2009. határozat (12.10.) SZV tagjai határoztak a rról, hogy levélben kell a 
VTMSZ-hez fordulni, kezdeményezve a 2010. évi bértá rgyalások 
megkezdését és ezen levélhez mellékelni kell az – S ZV által elfogadott - 
VKSZ 2.2.1. pontjára és a 2010. évi bérmegállapodás ra vonatkozó 
munkavállalói javaslatot.  
(A levél és annak mellékletei az alábbi linkrıl letölthetıek.  

http://www.vd.hu/naptar/vapb-ules-5481.html 

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

57/2009. határozat (12.10.) SzV tagjai határoztak a rról, ha amennyiben a 
munkáltatói oldal a 2009. december 16-i VÁPB ülésen  nem fogadja el a 
munkavállalói oldal javaslatát a VKSZ 2.2.1. pontjá ra nézve, akkor – a 
korábbi álláspontot meger ısítve – a VÁPB munkavállalói oldalának 
tárgyalódelegációja jelentse be a munkaügyi konflik tust.  

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

 

58/2009. határozat (12.10.) SZV határozat 
A.) SZV elfogadja a sztrájkszabályozás témájában a VÁPB 

Szakbizottságának felállítását. A bizottság munkavá llalói oldal 
tagjainak választották: Gál Rezs ıt, Rabi Ferencet, Tombor Antalt, dr. 
Szilágyi Józsefet, Pál Lajost, Medveczki Zsoltot és  Nagy Sándort.  

B.) Az SZV arról is döntött, hogy a VÁPB munkáltató i oldalától kerüljön 
bekérésre azon munkáltatói lista, amely tartalmazza  mindazon 
gazdasági társaságokat, akik érintettek az elégsége s szolgáltatás 
tekintetében.  

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

 

6. napirendi pont: Egyebek 
→ Gál Rezsı rövid értékelést adott az Európai Üzemi Tanács Konferenciájáról. 

Részletes anyag: www.vd.hu -n 
� Nagy Zoltán, BESZ elnök kiegészítése alapján a konferencián elhangzott 

azbeszttel kapcsolatos nyilatkozat nem fedi a valóságot, még messze 
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nincs túl az erımő az azbesztmentesítésen, ennek a megoldása 
folyamatban van 

� Pinczés Ernı javasolja: ez a konferencia legyen egy hagyomány kezdete, 
és a lehetıségekhez mérten minden évben kerüljön megtartani 

→ Gál Rezsı tájékoztatást adott az MVM ÉKF munkájáról, mely most egy 
megállapodás csomag elfogadásán dolgozik és egyben felvetette, hogy ezen 
megállapodás - amelynek melléklete a társaságcsoport szintő 2010. évi 
bérmegállapodás is - milyen feltételekkel írható alá az ágazati 
bérmegállapodás elıtt. 
Ennek kapcsán többen véleményt alkottak (Pincés Ernı, Téglás József, Nagy 
Sándor, Medveczki Zsolt, dr. Szilágyi József, Horváth József). 
Az észrevételek alapján az SZV határozatot hozott a társaságcsoport szintő 
illetıleg helyi, valamint az ágazati bérmegállapodás kapcsolatáról és idı 
ütemezésérıl 
 

59/2009. határozat (12.10.) SZV határozata alapján társaságcsoport szint ő, 
illetve munkahelyi szinten nem kizárt a megállapodá sok megkötése azzal 
a feltétellel, hogy azok nem lehetnek alacsonyabb é rtékben meghatározva 
ahhoz képest, mint amit a VÁPB munkavállalói oldala  hivatalosan 
megküldött a munkáltatók részére.  

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

→ Nagy Sándor javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy kerüljön kiküldésre 
a Szövetség Vezetıség 2010. évi munkanaptára, a helyi munkával 
történı összehangolás érdekében. 

→ Gál Rezsı tájékoztatott a VBKD ÖSP küldött közgyőlésének 
megtartásáról, a VÖKKÖP-el (Vasutas Önsegélyezı Pénztár) való 
egyesülésrıl, az ezzel kapcsolatos aktuális kérdésekrıl. A tájékoztatót 
konzultáció követte. 
 

K.m.f. 

Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

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


