
 

EMLÉKEZTETİ 

 

a 2010. január 20-21-i EVDSZ Szövetségi Vezet ıségi ülésr ıl 

 

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

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Levezetı elnök: Lırincz László 

 
Idıpontja:  2010. január 20-21. 13.00 óra  
 
Napirendi pontok:  

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 
Elıterjesztı: Gál Rezsı 

2. Az EVDSZ 2010. évi munkaprogramja 
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

3. Tagszervezés 
Elıterjesztı: Lırincz László, Pinczés Ernı 

4. A VÁPB tárgyalás aktuális helyzetének áttekintése  
Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

5. Egyebek 
 
Pinczés Ernı bejelentette, hogy a DÉDÁSZ Szakszervezetet képviseli. SZV 
elfogadta a napirendi pontok módosítását, mely alapján az 2. és a 4. napirendi 
pontok felcserélıdnek.  
 
1. napirendi pont: Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

A SZV egyhangúlag elfogadta. 

 

2. napirendi pont: A VÁPB tárgyalás aktuális helyzetének áttekintése 

 

 a,) A VKSZ 2.2.1 pontja 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a felek álláspontjai két kérdésben 
eltérnek. A VÁPB ülésen bejelentésre került, hogy már 2009. december 16-án 
bejelentett munkaügyi konfliktus keretén belül akciókra kerül sor. Az SZV 
megerısítette a tárgyalódelegáció álláspontját és e témakörben a következı 
határozatokat hozta. 
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Hozzászólók: Nagy Sándor, Téglás József, Nagy Zoltán, Bánkúti Ferenc, Pinczés 
Ernı, Gembiczki Tibor 

1/2010. sz. határozat (01.20) A VKSZ 2.2.1. a.) pon tja módosításra kerül. A 
felek meghatározzák „a villamosenergia-ipari vonatk ozásában az ajánlott 
keresetszín vonal növekedés mértékét” szöveg helyet t „a felek 
meghatározzák a villamosenergia-ipar vonatkozásában  az ajánlott, átlagos 
alapbérfejlesztés mértékét” szöveg kerül beilleszté sre.  

2/2010. sz. határozat (01.20) SZV felhatalmazza az EVDSZ elnökét, illetve 
elnökhelyettesét, hogy a VKSZ 2.2.1 pontja kapcsán bejelentett konfliktust 
kísérı nyomásgyakorló eszközöket készítse el ı és szervezze meg 
(kapcsolatfelvétel a társaságcsoport képvisel ıivel, kapcsolatfelvétel az 
Európai Üzemi Tanács képvisel ıivel és a nemzetközi szakszervezetekkel, a 
konfliktus bejelentése nemzetközi konferenciákon, n emzetközi tüntetések 
elıkészítése és lebonyolítása).  

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

b.) A VTMSZ tájékoztatója a 2009. évi bérmegállapodás teljesítésérıl (1. sz. 
melléklet) 

Az EVDSZ elnökének tájékoztatóját SZV tudomásul vette. Határozathozatalra nem 
került sor. 

 

c.) A 2010. évi bértárgyalások elsı fordulója 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a VÁBP munkavállalói oldala által 
2009. december 16-án átadott „A villamosenergia-ipari bér és szociális 
megállapodás 2010. évre” c. dokumentumra reagált a munkáltatói oldal. Ennek 
lényege a munkavállalói oldal javaslatában szereplı 1. pontot a munkáltatói oldal 
elutasítja (a felek megállapodás hatálya alá tartozó társaságoknál az egy fıre jutó 
bruttó átlagkereset min. 4,1%-os növelését ajánlja a helyi szinten bértárgyalásokat 
folytató szociális partnereknek). A munkáltatói oldal a 2-es pontot elfogadta a 3-as 
pontban a szakmunkás-minimálbérre vonatkozóan a munkavállalói oldal 97.200,- 
Ft/hó ajánlatával szemben 94.500,- Ft/hó ajánlatot tett, a többit elfogadta. A 4. pont 
kapcsán a jóléti-szociális juttatások egy fıre jutó értékének kötelezı minimumát 
730.000,- Ft/fı/évben határozta meg. VTMSZ a többi pontot elfogadta. A 
Szövetségi Vezetıség megvitatta a VTMSZ ajánlatát és határozatot hozott. 
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3/2010. sz határozat (01.20) A VTMSZ által tett ajá nlat elfogadhatatlan az 1. 
pont kapcsán – szinkronban a VKSZ 2.2.1 módosítássa l – az SZV hasonló 
tartalmú módosítást tett, azaz 4,1%-os átlagos alap bér-fejlesztési növekedést 
ajánl. A szakmunkás minimálbér kapcsán a munkaválla lói oldal 97.200,- Ft/hó 
ajánlatát fenntartja. A 730.000,- Ft/f ı/év jóléti és szociális juttatások kapcsán a 
következ ı VÁBP tárgyalások során tisztázni kell a munkáltató i oldallal ennek 
pontos tartalmát. (2. sz. melléklet) 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot. 

 

d.) A munkavállalói alkalmazotti tarifával kapcsolatos aktuális kérdések megvitatása 

Az EVDSZ elnökhelyettese tájékoztatást adott a munkáltatói oldal szakértıi 
anyagáról (3. sz. melléklet) A tájékoztatót vita követette,majd határozat született. Az 
EVDSZ elnökhelyettese tájékoztatást adott azon munkáltatók körérıl, akik 
kérvényezték a munkavállalóikat megilletı alkalmazotti tarifa kiterjesztését az ı 
cégük vonatkozásában.  

 

Hozzászólók: Lırincz László, Bánkúti Ferenc, Téglás József 

4/2010. sz. határozat (01.20.) a VÁPB keretein belü l szülessen megállapodás 
arra vonatkozóan, hogy a nyitva lév ı kérdésekre tekintettel milyen 
kompenzációt javasolnak a szociális partnerek az eg yes munkáltatók 
számára.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag ellenszavazattal elfogadta. 

5/2010. sz. határozat (01.20.) SZV tudomásul vette az alkalmazotti tarifa 
kapcsán jelentkez ı munkáltatók körének listáját. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy ellenszavazattal elfogadta.  

 

e.) A sztrájkkal foglalkozó munkabizottság 2010. január 12-i ülésérıl szóló 
tájékoztató  

Az EVDSZ elnöke tájékoztatást adott a bizottsági ülésrıl, melynek részletes 
jegyzıkönyve várhatóan egy héten belül aláírásra kerül, és ezt követıen megkapják 
az SZV tagok. A munkabizottság ülésen felek eltérı álláspontja rajzolódott ki. Az 
ülésen a két oldal képviselıin kívül megjelent a KHEM, a Magyar Energia Hivatal és 
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a MAVIR képviselıje is. Az SZV a tájékoztatást tudomásul vette, határozathozatalra 
nem került sor. 

 

f.) Tájékoztató a VÁPB újbóli megalakításáról 

Az EVDSZ elnökhelyettese tájékoztatást adott az idevonatkozó új törvénybıl 
kifolyólag az újbóli megalakítás részleteirıl, melynek lényege, hogy az elvi 
megállapodás a VÁPB két oldala között aláírásra kerül a tárgyhoz főzıdı 
adminisztráció folyamatban van.  

 

3. napirendi pont: EVDSZ 2010. évi munkaprogramja 

A SZV korábban írásban kiadta a munkaprogram tervezetet és EVDSZ 
elnökhelyettese ismertette a 2010. jan. 18-i ÁB ülésen hozott módosítási 
javaslatokat is. A részletes vita során szinte valamennyi SZV tag hozzászólt. A vita 
végén határozathozatalra került sor. 

 

6/2010. sz határozat (01.21) SZV elfogadta a 2010. évi munkatervet. (4.sz. 
melléklet) 

 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta.  

 

4. napirendi pont: Tagszervezés 

Elıterjesztı: Lırincz László és Pinczés Ernı 

Ezen napirendi pont keretében belül mindkét elıadó prezentációt tartott. (5, 6. 
sz. mellékletek) Határozat nem született, ugyanakkor az SZV tagok 
megköszönték a színvonalas és részletes elıadásokat.  

 

5. napirendi pont: Egyebek. 

– az EVDSZ elnökhelyettese tájékoztatást adott arról, hogy 2010. jan. 18. ÁB 
ülésen tagok módosították az ÁB ügyrendjét.  

7/2010. sz határozat (01.21) SZV tudomásul vette az  ÁB 2010. január 18-
án módosított ügyrendjét. (7. sz. melléklet) 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy ellenszavazattal elfogadta.  



5 

 

Nagy Zoltán, BESZ elnök megindokolta ellenszavazatát, miszerint már 
korábban is jelezte és ezt az állítását most is fenntartja, nem ért egyet az 
Állandó Bizottság létrehozásával, mőködésével, mert álláspontja szerint az 
ÁB megosztja az EVDSZ Szövetségi Vezetıségét.  

- Az EVDSZ elnökhelyettesének elıterjesztése alapján a Szövetségi 
Vezetıség az Állandó Bizottsággal kapcsolatosan további két határozatot 
hozott: 

8/2010. sz. határozat (01.21) SZV elfogadta, hogy a  jövıben az Állandó 
Bizottsági tagok megújítására az EVDSZ pénzügyi ter vének 
elfogadására egyidej őleg kerüljön sor. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy ellenszavazattal elfogadta. 

9/2010. sz. határozat (01.21) SZV elfogadta, hogy a z EVDSZ tárgyaló 
delegációját alaphelyzetben az Állandó Bizottság al kotja.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

Szavazás eredménye: SZV egy ellenszavazattal elfogadta. 

– EVDSZ elnöke tájékoztatást adott a 2010. január 18-án tartott LIGA 
Elnökségi ülésrıl, melynek egyik fontos napirendi pontja volt a „Tézisek” .-kel 
kapcsolatos dokumentumok elfogadása. Az SZV a tájékoztatást elfogadta. 
(8. sz. melléklet) 

– Kovács Ferenc, VIMÉSZ elnök bejelentette a szervezetük átalakulását. Az új 
információk honlapjukról letölthetıek: http://www.vd.hu/temesz/ 

 

K.m.f. 

Emlékeztetıt jóváhagyta:  

 

 

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


