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EVDSZ Szövetségi Vezetıségének határozatai 2008. november 22-tıl 
napjainkig 

 

A határozatok a SZV ülés emlékeztetıiben szerepelnek.  
Az emlékeztetık teljes szövege és azok mellékletei letölthetık 

az EVDSZ honlapjáról www.vd.hu , a dokumentumok rovat  
EVDSZ emlékeztetık kategóriából 

 

 

47/2008. sz. határozat (12.18.)  A Miskolci Főtıerımő Szakszervezet felvételét az SZV 
tagjai egyhangúlag támogatták. 

48/2008. sz. határozat (12.18.)  SZV a következı egy évre levezetı elnöki megbízatásra 
Réffi Pétert kéri fel, aki a megbízást vállalta. 

49/2008. sz. határozat (12.18.)  SZV a következı egy évre munkáltatói joggyakorlására 
Bakai Lehelt kérte fel, aki a megbízást vállalta.  

50/2008. sz. határozat (12.18.)  SZV elfogadta, hogy a következı, átmeneti idıszakban 
dr. Szilágyi József mindaddig amíg munkáját nem tudja teljes körően ellátni az 
elnökhelyettesi javadalmazás 1/3-át veszi fel, ugyanakkor Major Gábor ugyanezen 
idıszakra szakértıi munkájáért az elnökhelyettesi javadalmazás ½ -ét veszi fel.  

51/2008. sz. határozat (12.18.)  Fenti TIVISZ bejelentést, mely a mandátumok 
módosítását tartalmazza, SZV elfogadta.  

52/2008. sz. határozat (12.18.)  SzV tagjai elfogadták az Állandó Bizottság felállítását. 
Tagjai: Egyed Ferenc, Gál Rezsı, Nagy Sándor, Medveczki Zsolt, Réffi Péter, dr. 
Szilágyi József, Téglás József. 

53/2008. sz. határozat (12.18.)  SzV elfogadta, hogy a kongresszusi program alapján 
éves, illetve öt éves munkaterv készüljön. 

54/2008. sz. határozat (12.18.)  SzV elfogadta, hogy a Tarifa-projekt vezetıje dr. Szilágyi 
József legyen. 

55/2008. sz. határozat (12.18.)  SzV elfogadta, hogy az Oktatási-projekt vezetıje Major 
Gábor legyen.  
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1/2009. sz. határozat (01.22.)  A SZV tagjai a javaslatot az ágazati bértarifa táblázat 
alapelveire elfogadták.  

2/2009. sz. határozat (01.22.)  A SZV tagjai a javaslatot az iparági szintő bér- és 
szociális megállapodásra elfogadták. 

A munkavállalói és munkáltatói oldal közösen értékelje a tavalyi bérmegállapodás 
teljesülését és kérjen javaslatot a munkáltatói szövetségtıl a 2009. évi 
bérmegállapodásra vonatkozóan.  

3/2009. sz. határozat (01.22.) A munkavállalói és munkáltatói oldal közösen értékelje a 
tavalyi bérmegállapodás teljesülését és kérjen javaslatot  a munkáltatói szövetségtıl a 
2009. évi bérmegállapodásra vonatkozóan.  

4/2009. sz. határozat (01.22.)  A VIMvFO mőködésével kapcsolatos írásos elıterjesztést 
az SZV elfogadta kiegészítve azzal, hogy törekedni kell egy ágazati szintő paritásos 
bizottság felállítására. Az SZV felkéri a VIMvFO elnöki és a koordinátori munka 
ellátására Szabó Bélát és Koczka Jánosnét. Az SZV támogatja a munkavédelmi 
képviselettel kapcsolatos helyzetfelmérést és felkéri tagjait, hogy az ehhez eszközül 
szolgáló kérdıívet – konzultálva a munkavédelmi képviselıkkel – kitöltve küldjék vissza. 

5/2009. sz. határozat (01.22.)   SZV elfogadta az EVDSZ elızetes oktatási programját, 
azzal hogy a késıbbiekben részletes kifejtésre kerül. 

6/2009. sz. határozat (01.22.)   Az energiapolitikai állásfoglalást SZV tagjai elfogadták.  

7/2009. sz. határozat (01.22.)   SZV határozott arról, hogy elfogadja a 2009. szeptember 
19-26-i toscanai meghívást az olasz szakszervezetektıl 

8/2009. sz. határozat (02.10.)  A SZV tagjai elfogadták a munkavállalói oldal 
megállapodás-tervezetét az ágazati bér- és szociális megállapodásra vonatkozóan. 

9/2009. sz. határozat (02.10.)  A SZV tagjai 2009. évi bérmegállapodás, szociális 
juttatásokra vonatkozó megállapodás-tervezetét elfogadták. 

10/2009. sz. határozat (02.10.)  A SZV tagjai elfogadták az intézkedési terv struktúráját 
és két héten belül megküldik javaslataikat a végleges tartalom elkészítéséhez.  

11/2009. sz. határozat (02.10.)   SZV elfogadta azt a dokumentumot, amely a 
szakszervezeti álláspontot tartalmazza a KHEM (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 
Minisztérium) rendelet-módosítás kapcsán. Az SZV megbízta a szakszervezeti 
tárgyalódelegációt, hogy fenti dokumentumot vitassa meg a VTMSZ-el és a vitát 
követıen lehetıség szerint egy közös munkavállalói-munkáltatói javaslatot küldjön el a 
minisztérium illetékesei számára, továbbá ennek megvitatására hívja össze a 
minisztérium és a szakszervezet között lévı konzultációs fórumot.  
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12/2009. sz. határozat (02.10.)   SZV tagjai köszönettel vették és áttanulmányozták az 
Etikai Bizottság ügyrendjét és kérik T. Bizottság tagjait fogadják el a Szövetségi 
Vezetıség véleményében foglaltakat. Felkérik az EVDSZ elnökhelyettesét, hogy az 
Etikai Bizottság részére küldje meg a SZV javaslatát, mely megegyezik az elıterjesztett 
javaslatokkal.  

13/2009. sz. határozat (02.18.)  Az SZV a tárgyalódelegáció tagjait meghatalmazza, 
hogy a két megállapodás-tervezetben leírtakat képviseljék.  

14/2009. sz. határozat (02.26.)  Az SZV tagjai a 2009. évi ágazati bér- és szociális 
megállapodás tartalmát elfogadják. 

15/2009. sz. határozat (04.16.)  Az SZV tagjai támogatják a 2009. április 18-i tüntetést, 
egyetértenek a kitőzött célokkal és minden egyes tagszervezetét megkéri, hogy 
lehetıségeihez mérten vegyen részt a tüntetésen. 

16/2009. sz. határozat (04.16.)  Az SZV tagjai részvételükkel támogatják a 2009. Május 
1-jei demonstrációt. Céljaikkal mindenben egyetértenek.  

17/2009. sz. határozat (04.16.)  Az SZV egyetért minden olyan érdekérvényesíti eszköz 
alkalmazásával – így a 2009. április 30. napjára vonatkozó sztrájkfelhívással is – 
amelynek célja a jelen gazdasági helyzetben a munkavállalók érdekeinek védelme a 
kormányzat megszigorító intézkedésével szemben.  

Ennek az egyetértésnek a kifejezéseként a meghirdetett sztrájk ideje alatt az EVDSZ-
hez tartozó tagszakszervezetek tagjai kék szalagot fognak viselni és kék zászlókat 
fognak kitőzni. 

18/2009. sz. határozat (04.16)  Az SZV a – módosított – Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatot egyhangúlag elfogadta a SZMSZ B/V. pontjának javasolt módosítása 
kivételével. A módosított SZMSZ 2009. április 17-i nappal hatályba lépteti a SZMSZ B/V. 
pontjának javasolt módosítása kivételével.  (2. sz. melléklet) 

19/2009. sz. határozat (04.16.)  Az SZV tagjai határozatot hoztak arról, hogy a 3. sz. 
mellékletként csatolt „Szabályzat az EVDSZ VI. kongresszusának határozata alapján 
létrehozott pénzügyi alap felhasználásának eljárásrendjérıl” dokumentumot elfogadták.  

20/2009. sz. határozat (04.16.)  Az SZV tagjai határozatot hoztak arról, hogy a 4. sz. 
mellékletként csatolt „EVDSZ 2008-2013 évi cselekvési programot” elfogadja. A 2009. 
évre szóló munkaprogramra vonatkozóan két héten belül kell írásban észrevételeket 
tenni.  

21/2009. sz. határozat (04.16.)  Az SZV elvi állásfoglalást hoz a tekintetben, támogatja a 
VIT Nyugdíjpénztár megüresedı egyik igazgató tanácsi tagságának betöltésére – az 
RWE vállalatcsoporthoz tartozó – Mátrai Erımő Zrt. Igazgatóságának elnökét, Valaska 
Józsefet. Elvi állásfoglalást hozott a tekintetben is, hogy a másik igazgatósági tagságra 
az EDF vállalatcsoport munkavállalói által adott javaslatot támogatják.  
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22/2009. sz. határozat (05.11)  Jelenlévık elfogadják, hogy a PADOSZ részérıl a 
jövıben Lırincz László 10, Kállai Mihály pedig 1 mandátummal szavazattal fog részt 
venni a szövetségi vezetıségi üléseken.  

23/2009. sz. határozat (05.11.)  A szövetségi vezetıség a „Beszámoló az EVDSZ 2008. 
évi költségvetésének teljesülésérıl” c. anyagot elfogadja. 

24/2009. sz. határozat (05.11.)  A szövetségi vezetıség elfogadja a második olvasatban 
benyújtott, korrigált 2009. évi pénzügyi tervet. Egyben az SZV kezdeményezi, hogy a 
készüljön egy  elıterjesztés az SZV számára az  EVDSZ  középtávú pénzügyi 
stratégiájáról, amely a hatékonyság növelését irányozza elı. 

25/2009. sz. határozat (05.12.)  Szövetségi vezetıség felkéri a szövetség elnökét és 
elnökhelyettesét, hogy a korengedményes nyugdíjjal kapcsolatosan készítsen két 
szakmai anyagot. Ezek szétküldése után kerüljön sor helyzetfelmérésre a tagság 
körében a tekintetben, hogy amennyiben az ügyben nem születik számunkra pozitív 
megoldás, akkor nyúlhatunk-e keményebb érdekérvényesítı eszközökhöz.  

26/2009. sz. határozat (05.11.)  A szövetségi vezetıség elfogadja a javaslatokkal 
kiegészített 2009. évi munkaprogramot. 

27/2009. sz. határozat (05.12.)  A szövetségi vezetıség – tekintettel arra, hogy minden 
alapszabályi és SZMSZ feltétel teljesült – a Komlói Főtıerımő Zrt. Dolgozóinak 
Szakszervezete tagfelvételi kérelmének helyt ad és 2009. január 2. hatállyal az EVDSZ 
tagjai közé felveszi. 

28/2009. sz. határozat (06.16)  SZV tagjai kérik az EVDSZ elnökét, tegye meg a 
szükséges lépéseket a VKSZ hatálya kapcsán. Kerüljenek kiküldésre a felszólító 
dokumentumok, és két hét múlva az elnök adjon írásos tájékoztatást az SZV tagjainak a 
történtekrıl. 

29/2009. sz. határozat (06.16.)  SZV elfogadta a korábban beterjesztett – GEB 
véleményével támogatott – javaslatot.  

30/2009. sz. határozat (06.16.)  SZV elfogadta a VKSZ 2.2.1. pontjára vonatkozó 
szakszervezeti javaslatot. 

31/2009. sz. határozat (06.16.)  SZV a beterjesztett javaslatot elfogadta, azzal hogy ez 
késıbbiekben még napirendre kerül.   

32/2009. sz. határozat (06.16.)  SZV a korengedményes nyugdíjrendszerrel kapcsolatos 
dokumentumokat elfogadta.  

33/2009. sz. határozat (06.16)  A szövetségi vezetıség jóváhagyta a két beterjesztett 
(EVDSZ 1. P., EVDSZ 2 .P.)  pályázatot. A határidı lejárt, de az SZV döntése 
értelmében meghosszabbított határidıvel  további két hét áll rendelkezésre a pályázatok 
benyújtására. 
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34/2009. sz. határozat (06.16.)  A szövetségi vezetıség jóváhagyta, hogy Árkovics 
István, az EVDSZ gazdasági igazgatója, a személyi jövedelemadóról szóló CXVII. 
törvény 72. § (4) bekezdés f. pontjában említett kamatmentes lakáscélú hitelt vegyen fel 
az EVDSZ-tıl 2,5 millió forint értékben, 10 éves futamidıvel. 

35/2009. sz. határozat (08.05.)  SZV elfogadta a Munkaügyi Szabályzat 7. pontjának 
módosítási javaslatát. 

36/2009. sz. határozat (08.05.)  SZV eseti döntést hozott a beterjesztett összegek 
kifizetésérıl és a kifizetések tapasztalatai alapján a jövı év elején (márciusban) 
újratárgyalja, a részleteket is kidolgozza a „Szabályzat az EVDSZ VI. Kongresszusának 
határozata alapján létrehozott pénzügyi alap felhasználásának eljárásrendjérıl” szóló 
dokumentumot.  

37/2009. sz. határozat (08.05.)  A szövetségi vezetıség megismerte az EPSU 
kongresszusának gondolatait, azokkal egyetért, valamint egyetért a nemzetközi 
konferencia megszervezésével, mely nemcsak a villamos energiát, hanem a víz és gáz 
szektort is felöleli. Támogatja azt elvet, hogy az EVDSZ elnöke az EPSU Energia 
Bizottságába elnökhelyettesként tevékenykedjen.  

38/2009. sz. határozat (09.09.)  A Szövetségi Vezetıség a tájékoztatókat meghallgatta, 
áttekintette az eldöntendı kérdések listáját és mint feladatot kitőzte. A mellékelt táblázat 
alapján a feladatok részletes kidolgozásra kerülnek és SZV újból megtárgyalja azokat. 

39/2009. sz. határozat (09.09.)  A Szövetségi Vezetıség az elfogadott éves 
munkaprogram alapján megerısíti, hogy ebben az évben Országos Értekezletet tart. 
Helyszíne: Miskolc. Várható idıpont: november közepe. Az ezzel kapcsolatos feladatok 
ellátására felkéri az EVDSZ Elnökét és Elnökhelyettesét, valamint házigazdaként 
Gembiczki Tibor, ÉMÁSZ Szakszervezet elnökét.  

40/2009. sz. határozat (09.09.)  Az SZV az olaszországi úton tárgyalandó szakmai 
témaköröket elfogadta. 

41/2009. sz. határozat (09.09.)  Az SZV határozott arról, hogy az OÉT-en belül a LIGA 
Konföderáción keresztül továbbfolytatjuk az érdekérvényesítést a korengedményes 
nyugdíjrendszer megtartása mellett. SZV arról is elvi határozatot hozott, amennyiben 
október 15-ig a kormány konkrét elırelépést nem tesz, akkor megfelelı elıkészítı akciók 
mellett 2 órás figyelmeztetı sztrájkot szervezünk.  
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42/2009. sz. határozat (09.09.)  Az EVDSZ SZV határozata: Az Egyesült 
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége felelısségteljes és 
példaértékő döntésnek tarja a Kormány 1097/2009. (VI. 23.) számú, a Vértesi Erımő Zrt. 
(Vért) jövıjérıl született határozatát, és az abban megfogalmazott alapelvet, miszerint: a 
kormány „nemzetgazdasági (foglakoztatási, rendszerbiztonsági és környezetvédelmi) 
érdekekre való tekintettel a Vértesi Erımő Zrt. mőködését tartja szükségesnek”. 

Az EVDSZ Szövetségi Vezetısége – megismerve, a Vért-nél mőködı a Dunántúli 
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezet (DUVISZ) tájékoztatóját – 
támogatja, hogy a Vért munkavállalói kollektívája, a – szakszervezetek és a 
munkáltató között létrejött „Foglakoztatási Megállapodás”-ban rögzített – 
létszámcsökkentéshez főzıdı hatékonyságnövelı elvárásokat az év végéig 
teljesítse. Ezzel biztosítva látja, a fentiekben említett Kormányhatározat 1/b) 
pontjában rögzített „hatékonyságnövelı program” megvalósulását.  
A Szövetségi Vezetıség üdvözli – az MVM Zrt. támogatásával – a 
Kormányhatározat végrehajtása kapcsán megalakított Fórum (Vért KVF) létrejöttét 
a Vértesi Erımő Zrt.-nél.  
Egyúttal felkéri Mártha Imre Urat, az MVM Zrt. vezérigazgatóját, hogy minden 
lehetséges módon segítse a fórum mőködését. 
Az EVDSZ vallja, hogy a Vértesi Erımő Zrt. a magyarországi energiatermelés 
szerves részét képezi. 
A cég vagy annak szakszervezetei ellen irányuló és a Kormányhatározat 
végrehajtását akadályozó lépés ellen a szolidaritás és a nyilvánosság erejével lép 
fel. SZV határozott arról is, hogy az EVDSZ tagszakszervezeti külön-külön 
küldjenek szolidaritási levet az MVM Zrt. vezérigazgatójának. 
43/2009. sz. határozat (09.09.) Az SZV megköszönte Réffi Péter eddigi munkáját 
és megválasztotta Pinczés Ernı TIVISZ elnököt az Állandó Bizottsága tagjának. 

 
43/2009. sz. határozat (09.09.)  Az SZV megköszönte Réffi Péter eddigi munkáját és 
megválasztotta Pinczés Ernı TIVISZ elnököt az Állandó Bizottsága tagjának. 
 
44/2009. sz. határozat (09.09.) SZV elfogadta a GEB beszámolóját.  

45/2009. sz. határozat (09.09.)  SZV egyetért a 2009.szept. 7-i miniszterelnöknek és az 
adatvédelmi biztosnak írt levél tartalmával  

46/2009. sz. határozat (09.09.)  SZV elfogadta a Nagy Sándor felajánlását, mely alapján 
a DÉMÁSZ Szakszervezet már megítélt pályázati pénzébıl támogatja az IT rendezvényt, 
az EVDSZ Ifjúsági Találkozót. SZV határozatot hozott arról, hogy 150.000 Ft-tal 
támogatja a rendezvényt. SZV tagjai elvi és gyakorlati támogatást nyújtanak az IT 
rendezvény sikeres lebonyolításához. 

Az SZV elfogadja, az IT kezdeményezését, hogy készüljön szórólap az EVDSZ 
honlapjának népszerősítésére és köszönettel veszi az IT felajánlását, hogy ezeket 
eljuttatja az EVDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagok számára. 
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47/2009. sz. határozat (09.09.)  SZV elfogadta a Berkes Sándor, MÉSZ elnök által 
beterjesztett javaslatot (9.sz. melléklet), és megbízza Berkes Sándort ezen kérdéskör 
szakmai koordinációjával. 

48/2009. sz. határozat (10.21.)  

a.) A Szövetségi Vezetıség megtárgyalta a munkáltatói oldal javaslatát, kialakította a 
saját álláspontját. A VKSZ 2.2.1. pontjára az SZV javaslata véglegesítésre került, mely 
jelen emlékeztetı 1. sz. melléklete.  

b.) Az SZV az Ergofit Kft. szakértıi anyagára alapozva kialakította a bérminimumokra 
vonatkozó Villamosenergia-ipari Ágazati Besorolási és Tarifarendszerre vonatkozó 
strukturális javaslatát, mely jelen emlékeztetı 2. sz. melléklete. 

 

49/2009. sz. határozat (10.21.)  

a.) Az SZV tudomásul vette a munkáltatói oldal álláspontját, mely az elégséges 
szolgáltatás témakörben érintett gazdasági társaságok kérdéskörérıl került 
hivatalosan átadásra, azzal hogy a munkáltató által átadott elvi jellegő 
meghatározás konkrét formában, az érintett gazdasági társaságok tételes 
felsorolásával pontosításra kerüljön. 

b.) A SZV képviselıi járjanak el a tekintetben, hogy a Pál és Kozma Ügyvédi Iroda 
megbízást kapjon arra vonatkozóan, hogy  

- egyfelıl tisztázza azt a kérdést, lehetséges-e egy adott gazdasági társaság 
villamosenergia-iparhoz tartozásának megítélése eltérı munkajogi, illetve 
sztrájkjogi értelemben 

- a villamosenergia-ipari elégséges szolgáltatás témakörben jogi 
szaktanácsadás és képviselet 

Az SZV köszönettel vette tudomásul, hogy a Pál és Kozma Ügyvédi Iroda 
megbízatása az EVDSZ és a Villamosenergia- és Gázipari Munkavállalók 
Szakszervezeti Szövetsége (VGMSZSZ, mely az E.ON területén mőködı 
szakszervezetek összessége) közös megbízatása alapján történik.  

c.) Az SZV döntött abban, hogy elfogad egy elızetes elvi állásfoglalást a 
villamosenergia-ipari sztrájk kapcsán az „elégséges szolgáltatás” témakörében, 
azzal, hogy az elvi határozatot követıen részletes és pontosított írásbeli 
javaslat készül.   

A villamosenergia-ipari sztrájk „elégséges szolgáltatása” kapcsán az SZV elvi 
határozata: 

•  Az ágazat a sztrájk alatt „munkaszüneti munkarend szerint mőködik”, azaz 
a készenlétet és ügyeletet adó, valamint a munkaszüneti napon munkára 
beosztható munkavállalókon kívül más munkavállaló munka végzésére 
nem kötelezhetı.  
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•  Az EVDSZ érvényesíteni kívánja, hogy a villamosenergia-ipari sztrájk alatt 
fogyasztókat kíván kikapcsolni, melynél a 281/2002 (XII.21.) 
Kormányrendelet alapján született Rotációs Kikapcsolási Rend védett és 
létfontosságú fogyasztókat nem tartalmazó RKR korlátozási csoportjait 
kívánja figyelembe venni. E témakörben a Magyar Energia Hivatallal 
egyeztetni szükséges.  

• A villamosenergia-ipari sztrájk esetén a fıvárosi és megyeszékhelyi 
díszkivilágítás ne tartozzon az elégséges szolgáltatás hatálya alá.  

 

50/2009. sz. határozat (10.21.)  A LIGA Kongresszus kapcsán az SZV Gál Rezsıt 
javasolja társelnöknek, Árkovics Istvánt a Gazdasági Ellenırzı Bizottságba és Harmath 
Pétert a Mandátum Számláló Bizottságba. Gál Rezsı, elnök képviseli a mandátumot, és 
résztvevıként dr. Szilágyi József elnökhelyettes, valamint a LIGA-val való egyeztetés 
alapján még lehetıségként megadott létszám vesz részt a kongresszuson.  

51/2009. sz. határozat (10.21.):  Az EVDSZ – amennyiben a korengedményes nyugdíj 
intézménye minimum egy éves intervallumra nem kerül meghosszabbításra – sztrájkot 
jelent be.  


