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Beszámoló az EVDSZ VI. kongresszusának 2. számú határozata alapján 
létrehozott pénzügyi alapról 

 
 
Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a VI. kongresszus 2. 

számú határozata alapján pénzügyi alapot hozott létre a tagszakszervezetek által végzett 

érdekképviseleti, érdekérvényesítési és mozgalmi munka hatékonyságának növelése 

érdekében. A pénzügyi alap felhasználására vonatkozóan kialakításra került a „Szabályzat az 

EVDSZ VI. kongresszusának határozata alapján létrehozott pénzügyi alap felhasználásának 

eljárásrendjérıl” elnevezéső dokumentum, melyet a Szövetségi Vezetıség a 2009. április 16-i 

ülésén a 19/2009. számú határozattal egy tartózkodás mellett elfogadott.  

 

2009. évben a pénzügyi alapból felhasználható keret mintegy 6,7 millió forint volt. A 

pénzügyi alap felhasználásával kapcsolatos programok eredeti benyújtási határidejéig, 2009. 

június 10-ig két pályázat érkezett be az EVDSZ-hez, a Paksi Atomerımő Dolgozóinak 

Szakszervezetétıl 150.000.-Ft, a DÉMÁSZ Társaságcsoport Szakszervezet részérıl 

2.000.200.-Ft összegre vonatkozóan. A Szövetségi Vezetıség 2009. június 16-i ülésén a 

33/2009. sz. határozattal egyhangúlag jóváhagyta a két beterjesztett pályázatot, és döntött 

arról, hogy meghosszabbított határidıvel még két hét áll a tagszakszervezetek rendelkezésére 

a pályázatok benyújtására. 

 

A 2009. június 30-ig terjedı új határidıre 6, az alábbiakban felsorolt tagszakszervezettıl 

érkeztek be pályázatok különbözı programok lebonyolítására: 

- PADOSZ 

- Budapesti Erımővek Szakszervezete 

- Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet 

- Észak-dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet 

- Elektromos Szakszervezet 

- VDSZSZ ÉMÁSZ Nyrt. Tagszakszervezet 

A benyújtott pályázatok a Szabályzat elıírásainak formailag megfeleltek. A benyújtott 

pályázatok 19,5 millió forint felhasználásáról szóltak, melybıl a jogos igények kb. 9,7 millió 

forintot tettek ki.  A Szabályzat alapján a 2009. évben a tagszakszervezetek által benyújtott 

pályázatok megvalósítására felhasználható összeg 6,7 millió forint volt, melybıl a Szövetségi 

Vezetıség 2009. június 16-i döntésének megfelelıen mintegy 2,1 millió forint átutalásra 

került. Ez alapján a meghosszabbított határidıig beérkezett pályázatok vonatkozásában a 



felosztható keret 4,5 millió forint volt, mely a teljes jogos igények kielégítésére nem volt 

elegendı. A Szövetségi Vezetıség 2009. augusztus 5-én a 36/2009. számú határozatával 

döntött arról, hogy a rendelkezésre álló 4,5 millió forintot  a tagszakszervezetek által 

benyújtott egyes programok jogos igényeinek arányában osztja fel. Ezt részletesen a 

következı táblázat tartalmazza: 

 

 Jogos igény Jogos igény aránya Arány alapján járó összeg 
PADOSZ 635.300.-Ft 6,50% 297.291.-Ft 
BERT 2.173.760.-Ft 22,26% 1.017.149.-Ft 
TIVISZ 1.922.000.-Ft 19,68% 899.346.-Ft 
ÉVISZ 876.200.-Ft 8,97% 409.993.-Ft 
ELMŐ 1.900.000.-Ft 19,45% 889.051.-Ft 
ÉMÁSZ 1.900.000.-Ft 19.45% 889.051.-FT 
DÉDÁSZ 360.000.-Ft 3,69% 168.452.-Ft 
Összesen: 9.767.260.-Ft 100% 4.570.313.-Ft 
 
A fenti összegek a tagszakszervezetek részére átutalásra kerültek. 

 

A 36/2009. számú határozattal a Szövetségi Vezetıség arról is döntött, hogy a pályázatok és a 

kifizetések tapasztalatai alapján a jövı év elején újratárgyalja a pénzügyi alap felhasználásáról 

szóló szabályzatot.  

 

A programok lebonyolítása jelenleg is zajlik, a szabályzat alapján a programokkal való 

pénzügyi elszámolás határideje 2010. január 31. A 2010-ben várhatóan felhasználható összeg 

kb. 12 millió forint lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009. június 16-ig benyújtott pályázatok 

 

Szakszervezet neve Igényelt összeg Felhasználási cél 

Paksi Atomerımő 
Dolgozóinak Szakszervezete 

150.000.-Ft 
A VI. Ifjúsági Strandparti lebonyolítása, és a 
felmerülı költségek, mint hangosítás, 
búvárbemutató, étkezés finanszírozása. 

DÉMÁSZ Társaságcsoport 
Szakszervezet 

870.000.-Ft 

2 alkalommal, 15 fıs csoportok részére a  
tagmegtartás és toborzás problémáinak 
testreszabott oktatásának, felkészítésének 
finanszírozása. A felmerülı költségek: 
szállás, ellátás, utazás, oktatás. 

1.130.200.-Ft 

Mivel a szakszervezet az EVDSZ IT-ben, és 
a LIGA IT-ben, valamint az ÁB-ban is 
aktívan részt vesz, az ezekkel kapcsolatban 
felmerülı utazási és szabadidı költségeinek 
finanszírozása:  
IT utazás 20 alkalom – 135.000.-Ft 
IT munka 20 nap – 448.000.-Ft 
EVDSZ áll. biz. 10 alkalom – 163.200.-Ft 
EVDSZ áll.biz. munkaidı – 384.000.-Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009. június 30-ig benyújtott pályázatok 

 

Szakszervezet neve Igényelt összeg Felhasználási cél 

Paksi Atomerımő 
Dolgozóinak Szakszervezete 

341.700.-Ft 

2009.02.13-15 között megtartott bizalmi 
képzésen résztvevı, a VKSZ hatálya alá nem 
tartozó tagok és tisztségviselık szállás és 
étkezési költségeinek finanszírozása. 

200.000.-Ft 
A VKSZ hatálya alá nem tartozó tagok által 
igénybevett, a PADOSZ által szerzıdött ügyvédi 
iroda jogi szolgáltatásainak finanszírozása. 

93.600.-Ft 

A PADOSZ EVDSZ IT-be és LIGA IT-be 
delegált képviselıjének utazásával kapcsolatos 
üzemanyag és gépkocsi amortizáció költségek 
finanszírozása 

Budapesti Erımővek 
Szakszervezete 

9.426.600.-Ft 

A váltómőszakos munkatársak részére egyrészt 
jogi alapismeretek elıadás, másrészt 
mentálhigiénés, táplálkozási, szív és érrendszeri 
problémák megelızésével kapcsolatos 
elıadássorozat költségeinek finanszírozása 
2009. szeptember-2010. november között. 

380.000.-Ft 

8 fı „kommunikátor” kiképzése érdekében 
szervezett tréning finanszírozása, mely során az 
elvárt kommunikációs és szervezési feladatok 
kerülnek ismertetésre. 

Tiszántúli Villamosenergia-ipari 
Szakszervezet 

1.652.000.-Ft 

Mivel a TIVISZ taglétszámának 2/3-a nem 
tartozik a VKSZ alá, ezért az együttmőködést, a 
csapatépítést, valamint a taglétszám megtartását 
elısegítı ismeretek bıvítését szolgáló 
konferencia költségeinek finanszírozása. 

Észak-dunántúli 
Villamosenergia-ipari 
Szakszervezet 

710.000.-Ft 

Mivel az ÉVISZ taglétszámának jelentıs része 
nem tartozik a VKSZ alá, ezért az 
együttmőködést, a csapatépítést, valamint a 
taglétszám megtartását elısegítı ismeretek 
bıvítését szolgáló konferencia költségeinek 
finanszírozása. 

360.000.-Ft 
Villamosenergia- és Gázipari Munkavállalók 
Szakszervezeti Szövetségének mőködésének 
fenntartása, éves tagdíj finanszírozása. 

Elektromos Szakszervezet 2.800.000.-Ft 
A szakszervezetek tisztségviselıi és tagjai 
közötti együttmőködés hatásfokát növelı 
csapatépítés lebonyolításának finanszírozása. 

VDSZSZ ÉMÁSZ Nyrt. 
Tagszakszervezet 

2.800.000.-Ft 
A szakszervezetek tisztségviselıi és tagjai 
közötti együttmőködés hatásfokát növelı 
csapatépítés lebonyolításának finanszírozása. 

 


