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Jelentés az Állandó Bizottság működéséről az EVDSZ Országos Értekezlete 

részére 

 

Az EVDSZ VI. Kongresszusának 1. sz. határozata döntött az Állandó Bizottság létrehozásáról. 

A Szövetségi vezetőség 2008. december 18-án hozott 52/2008 sz. határozat (12.18) 

határozatával döntött az Állandó Bizottsági tagokról, figyelembe véve a kongresszusi 

határozatban foglalt elveket. 

Ezen döntés alapján az Állandó Bizottság tagjai – a kongresszusi határozatban rögzített 

EVDSZ elnök és elnökhelyettesen túl – Egyed Ferenc, Nagy Sándor, Medveczki Zsolt, Réffi 

Péter és Téglás József lettek. 

Az Állandó Bizottság az alakuló ülését követően 2009. január 19. napján elfogadta 

ügyrendjét, amely szerint az Állandó Bizottság állandó meghívottjai lettek az EVDSZ Ifjúsági 

és Nyugdíjas Tagozatának vezetője, az EVDSZ gazdasági igazgatója, az Etikai és Gazdasági 

Bizottság Elnöke. 

Az Állandó Bizottság havi rendszerességgel ülésezett, megtárgyalta a Szövetségi Vezetőség 

elé kerülő napirendi pontokat. A Szövetségi Vezetőség elé kerülő napirendi pont 

előterjesztései már vagy tartalmazták az Állandó Bizottság javaslatokat, vagy az 

előterjesztések során került ismertetésre az Állandó Bizottság adott előterjesztésével 

kapcsolatos álláspontja. 

Az Állandó Bizottságban lehetőség volt a Szövetségi Vezetőségi napirendi előterjesztések 

szakmai és szakszervezet politikai előzetes vitájára – nem sértve az SZV döntési hatáskörét – 

aminek révén sokszor jelentősen módosult a napirendi előterjesztés. 

Az Állandó Bizottság - a teljesség igénye nélkül tárgyalta a 

- 2008. évi bértárgyalási anyagokat 

- az Ágazati KSZ bér és szociális megállapodásra vonatkozó részét 

- a bértarifa rendszerrel kapcsolatos anyagokat 

- a kedvezményes villamos energia vételezésről szóló rendelet módosítását 

- a kongresszus 2. sz. határozatával létrehozott pénzügyi alap kérdéseit 

- az EVDSZ költségvetési beszámolóját és pénzügyi tervét, ezzel kapcsolatosan az 

EVDSZ gazdálkodását 

- az EVDSZ cselekvési tervét és a 2009. évi munkatervet 

- az EVDSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 

- a korengedményes nyugdíjrendszer módosulását 

- az SZJA tv. tarifára vonatkozó módosítását 

- az EVDSZ Munkaügyi Szabályzatát 

- az MVM Vértesi Erőmű Zrt.-nek a helyzetét 



- a társaságcsoport szint kezelésének lehetőségeit 

- a sztrájk illetve az elégséges szolgáltatás ágazati szabályozását. 

 

Az Állandó Bizottság összetétele az év folyamán egyszer változott. Réffi Péter ÉVISZ elnök 

lemondása miatt a Szövetségi Vezetőség 2009.szeptember 9.-én Pinczés Ernő TIVISZ elnököt 

választotta meg az Állandó Bizottság tagjává. 

Az év során minden összehívott Állandó Bizottsági ülés határozatképes volt. 

A működéssel kapcsolatban nehézséget okozott azonban az Állandó Bizottsági tagoknak a 

megnövekedett leterheltség. Ugyanakkor a szövetségi vezetőség tagjai részéről 

megfogalmazódott, hogy  bár kiérleltebb anyagok kerülnek az SZV asztalára, az Állandó 

Bizottsági viták ismeretének hiánya nehezíti a véleményalkotást. 

Összegzésként megállapítható, hogy a Kongresszus által létrehozott Állandó Bizottság 

hasznosan látta el tevékenységét, hatékonyan segítette a Szövetségi Vezetőség 

döntéshozatalát. A Szövetségi Vezetőség több kérdést tudott megtárgyalni az ülésein és az 

előterjesztések szakmaisága is javult. 

A jövőben megoldást kell találni, hogy az Állandó Bizottsági tagok leterheltsége a lehető 

legszükségesebb mértékű legyen. Erre megoldás lehet a megtárgyalandó kérdések szűkítése 

az érdekvédelem, érdekképviseleti munka szempontjából a legfontosabbakra és az EVDSZ 

jövőbeni működésével kapcsolatos stratégiai kérdésekre. 

Kérem az Országos Értekezletet fogadja el a jelentést! 

 


