
 

 

Tájékoztató az EVDSZ 2008-2009. évi pénzgazdálkodásáról 

 

 

Az EVDSZ a pénzgazdálkodásában a kiegyensúlyozottság mellett a költségek hatékony 

kezelésére is nagy hangsúlyt fektet, de olyan szinten, hogy a kitőzött célok sikeres 

megvalósítása ne szenvedjen csorbát. Az EVDSZ VI. kongresszusát követıen az Szövetségi 

Vezetıség 2009. májusában az elızı éveknek megfelelıen, írásos beszámoló alapján 

megtárgyalta az elızı év pénzügyi tervének teljesítését és elfogadta a 2009-es év pénzügyi 

tervét. A Szövetségi Vezetıség döntését megelızıen a Gazdasági Ellenırzı Bizottság az 

EVDSZ pénzgazdálkodását ellenırizte, jegyzıkönyvbe foglalta és azt rendben levınek találta. 

 

Az EVDSZ bevételei több tételbıl tevıdnek össze, melybıl a legfontosabb a 

tagszakszervezetek által fizetett tagdíj. 2009. évre vonatkozóan megállapítható, hogy a 

tagszakszervezetektıl havi rendszerességgel érkezik átutalás tagdíjfizetés címén. A 

bevételeken belül jelentıs részt tesz ki a VKSZ III. rész V. fejezetének 4. pontja alapján a 

munkáltatók által átutalandó támogatás. 2009-ben a támogatások kb. 90 százaléka az EVDSZ 

részére átutalásra került. Azon cégek, amelyektıl a támogatás még nem érkezett meg, 

felszólításra kerültek. A bevételeken belül szintén jelentıs részt tesz ki az MVM Zrt-vel kötött 

megállapodás alapján befolyó támogatás. 

 

Az EVDSZ tehát a rendelkezésekre álló forrásokból fedezi a felmerülı kiadásait, melyek a 

2009. évre vonatkozóan eddig a terveknek megfelelıen merültek fel. Természetesen a 

költségekkel való hatékony gazdálkodás szellemében a Szövetség igyekszik kihasználni a 

lehetı legtöbb, rendelkezésre álló pályázati lehetıségeket is. Ezek közül a legfontosabb a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

kiírt, Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése címő pályázat, melyre az 

EVDSZ a VTMSZ-szel és a LIGA VHSZ-szel sikeres pályázatot nyújtott be 2008-ban, és az 

Európai Szociális Alap Kht-vel 42.805.035.-Ft-ra vonatkozóan támogatási szerzıdést írt alá a 

pályázat lebonyolítására vonatkozóan. A projekt 2008. november 1.-2010. április 30. közötti 

idıszakra vonatkozik. A projekt keretén belül több tevékenység megvalósítása történik meg: 

 

1. Bértarifa rendszerrel kapcsolatos kutatás, mely eredményesen befejezıdött. 



2. Kollektív szerzıdésekkel kapcsolatos kutatás, mely magában foglal több hazai és 

nemzetközi kollektív szerzıdés összehasonlítását. A kutatás eredményeként 5.000 

példányban kerül kiadásra egy kézikönyv cd melléklettel, valamint egy konferencia is 

megszervezésre kerül. A kutatás jelenleg még folyamatban van. 

3. A szervezetfejlesztéssel kapcsolatban a projekt tartalmazza a LIGA VHSZ-szel való 

egyesülés megvalósítását, mely sikeresen megtörtént. 

4. A projekt tartalmaz egy 6 alkalmas, alkalmanként 3 napos szakmai 

szemináriumsorozat lebonyolítását, melyen különbözı témakörök kerülnek 

ismertetésre. A szemináriumsorozat sikeresen befejezıdött.  

5. A kapacitásnövelés keretében sor kerül 4 EVDSZ alkalmazott nyelvi képzésére, 

melynek eredményeként az alkalmazottaknak kötelezıen nyelvvizsgát kell tenniük 

2010 április 30-ig. A nyelvoktatás folyamatosan zajlik. 

6. Szintén a kapacitásnövelés keretében valósul meg 1 fı EVDSZ alkalmazott akkreditált 

felsıfokú képzése kommunikáció szakon. 

7. A pályázat tartalmazza az EVDSZ honlapjának megújítását, valamint 

akadálymentesítését. Az új honlap jelenleg már mőködik. 

8. A fentieken kívül a projekt lehetıvé teszi meghatározott arányú bérköltség 

elszámolását, valamint fedezetet nyújt egyes általános költségekre is. 

 

A projekt megvalósításával kapcsolatban a közremőködı hatóság 6 havonként Projekt 

Elırehaladási Jelentés benyújtását teszi kötelezıvé. Jelen projekt esetében ez 3 db Projekt 

Elırehaladási Jelentés elkészítését jelenti. Az elsı jelentés beadási határideje 2009. június 9-e 

volt, melyre az EVDSZ a jelentést a határidı elıtt leadta, melyet a közremőködı hatóság 

elfogadott. Finanszírozását tekintve a projekt utófinanszírozású. A felmerült költségekkel csak 

utólagosan, a gazdasági esemény megtörténte illetve a pénzügyi teljesítés után lehet 

elszámolni. Eddig egy kifizetési csomag került összeállításra – mintegy 8 millió forint 

értékben – és került benyújtásra a közremőködı hatósághoz. A kifizetési kérelem hiánypótlás 

és csökkentés nélkül teljes összegben elfogadásra került. Mindezek mellett a közremőködı 

hatóság helyszíni ellenırzéssel is figyelemmel kíséri az elnyert összegek felhasználását. Az 

EVDSZ-nél 2009. októberében volt helyszíni ellenırzés, mely mindent rendben talált, csupán 

egy dokumentum másolatát kellett pótolni. 

 

2009. márciusában az EVDSZ az MVM Zrt. új épületébe költözött át, mely a korábban 

megkötött szerzıdés keretében történt meg. Ezen szerzıdés alapján az MVM Zrt. a megfelelı 



irodák és technika rendelkezésre bocsátásával, valamint pénzügyi támogatással is biztosítja a 

szakszervezeti munka megfelelı szinten tartását. 

 

Az EVDSZ a VI. kongresszus 2. számú határozata alapján pénzügyi alapot hozott létre, 

melynek felhasználásának eljárásrendjére vonatkozóan szabályzat került kialakításra. A 

pénzügyi alap felhasználásával kapcsolatban külön tájékoztató készült.  


