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Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa beszámolójának melléklete 

Tájékoztató az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról 

 

 

Az EVDSZ a pénzgazdálkodásában a kiegyensúlyozottság mellett a költségek hatékony 

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

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

Vezetőség 2012 áprilisában az előző éveknek megfelelően, írásos beszámoló alapján 

megtárgyalta az előző év pénzügyi tervének teljesítését és elfogadta a 2012-es év pénzügyi 

tervét. A Szövetségi Vezetőség döntését megelőzően a Gazdasági Ellenőrző Bizottság az 

EVDSZ pénzgazdálkodását ellenőrizte. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vett fel, amely szerint 

az EVDSZ 2011. évi gazdálkodását rendben levőnek találta. 

 

Az EVDSZ bevételei több tételből tevődnek össze, melyből a legfontosabb a 

tagszakszervezetek által fizetett tagdíj. 2012. évre vonatkozóan megállapítható, hogy a 

tagszakszervezetektől havi rendszerességgel érkezik átutalás tagdíjfizetés címén. 

 

A bevételek tekintetében a 2012. július 1-től hatályba lépő új Munka Törvénykönyve jelentős 

változásokat hozott. A bevételeken belül jelentős részt tesz ki a VKSZ III. rész. V. fejezetének 

4. pontja alapján a munkáltatók által átutalandó támogatás. Ez évben a köztulajdonban álló 

vállalatok hivatkozva az új Munka Törvénykönyvének egyes rendelkezéseire csak az első hat 

hónap vonatkozásában utalták át a VKSZ-ben előírt támogatást közölve, hogy a jövőt tekintve 

ez már nem áll módjukban.  

 

Az EVDSZ bevételein belül eddig szintén jelentős szerepet játszott az MVM Zrt-vel kötött 

megállapodás alapján befolyó támogatás. Az új Munka Törvénykönyvének hatályba lépése 

ezen a területen is jelentős változást hozott. Az MVM Zrt. - hivatkozva az új Munka 

Törvénykönyvére - értesítette az EVDSZ-t, hogy 2012. július 1-től nem áll módjában a 

korábbi támogatás folytatása. 

 

Ezen hatások miatt az EVDSZ 2012. évre vonatkozó bevételi előirányzatai és pénzügyi 

egyenlege várhatóan nem a terveknek megfelelően fog alakulni. Erre tekintettel már ez év 



vonatkozásában is – költségmegtakarítás érdekében - intézkedéseket kellett hozni és 

valószínűleg erre kényszerülünk 2013 év tekintetében is.  

 

Az EVDSZ bevételei és kiadásai különbségének alakulása 2008-2012. 

 2008.Tény 2009.Tény 2010.Tény 2011.Tény 2012.Terv 2012.Várható 

Kiadások 160.262.119.- 185.851.787.- 211.539.120.- 234.243.340.- 214.959.840.- 195.921.749.- 

Bevételek 151.894.560.- 213.269.337.- 231.420.903.- 255.610.498.- 235.414.000.- 180.064.710.- 

Egyenleg -8.357.559.- 27.417.550.- 19.881.783.- 21.367.158.- 20.454.160.- -15.857.039.- 

 

Tekintettel arra, hogy 2012. évre vonatkozóan az EVDSZ bevételeinek és kiadásainak a 

különbözete várhatóan a fenti táblázatban mutatkozó egyenleget fogja mutatni, az Állandó 

Bizottság többször tárgyalta a megváltozott gazdasági körülményeket, folyamatosan 

figyelemmel kíséri a pénzügyi terv teljesülését, valamint a 2012. október 10-i ülésén az alábbi 

határozatot hozta: 

„Az Állandó Bizottság áttekintette a megváltozott külső körülmények (Mt. változás, MVM 

finanszírozás) között kialakult helyzetet. Megállapította, hogy elsődleges feladat az EVDSZ 

számára, hogy a megváltozott körülmények között is biztosítva legyen a stabil gazdálkodás. 

Ennek érdekében 2012. év vonatkozásában fontos, hogy a veszteséget minimalizálása 

megtörténjen. Az Állandó Bizottság helyesnek tartja az eddig e vonatkozásban meghozott 

intézkedéseket, de fontosnak tart további költség megtakarításokat. A jövő évre elvárásként 

megfogalmazásra került, hogy legalább „0” szaldós gazdálkodás valósuljon meg. Az Állandó 

Bizottság álláspontja szerint ennek érdekében szükségesnek látszik, hogy a jövő évi pénzügyi 

terv ez év november- decemberében – az új feltételek egyértelművé válását követően – 

elkészüljön.  

 

A jövő stabil működésének biztosítására az Állandó Bizottság – 2011. évi Rendkívüli 

Kongresszus határozatának végrehajtása érdekében is –munkabizottságot hoz létre Nagy 

Sándor állandó bizottsági tag vezetésével. A bizottság tagjai: Medveczki Zsolt, Pinczés Ernő, 

Lőrincz László és a következő szövetségi vezetőségi ülésen megválasztásra kerülő állandó 

bizottsági tag. A munkabizottságnak – az ÁB folyamatos tájékoztatása mellett – 2013. május 

31-ig kell elvégeznie az elemzését és a munkájának eredményét, illetve javaslatait az Állandó 

Bizottság elé terjesztenie. Az Állandó Bizottság felkéri a tagszakszervezeteket, hogy segítsék a 

munkabizottságot feladatának elvégzése során. 

 

Az Állandó Bizottság eleget tett a Szövetségi Vezetőség 12/2012 (04.26.) számú határozatában 

foglaltaknak is. Áttekintette a szakértői szerződéseket és megfogalmazta ezen szerződésekkel 

kapcsolatos javaslatait. Kéri a Szövetségi Vezetőséget, hogy a feladat elvégzését fogadja el.” 

 

A Szövetségi Vezetőség is folyamatos tájékoztatást kap a helyzet alakulásáról, valamint a 

fenti határozatot a 30/2012. (10.18.) sz. határozatával megerősítette. 

A fentiekre való tekintettel is az EVDSZ a költségekkel való hatékony gazdálkodást 

kiemelten fontosnak tartja. A Szövetség a korábbi évekhez hasonlóan igyekszik pályázati 

lehetőségeket is kihasználni a működés biztosításához. 2010-ben lezárult TÁMOP projekt 



mellett kiemelkedő jelentőségű volt az Európai Bizottság által 129.330,52.-EUR-val 

finanszírozott „Elektromos hálózat. Az EÜT-k struktúrájának megerősítése a villamosenergia-

iparban a munkáltatók és a munkavállalók által megalakított önkéntes párbeszéd intézményei 

tanulmányozásával, az RWE, az E.ON és az EDF gyakorlatára fókuszálva” című projekt, 

mely 2011 novemberében zárult le. A pályázat keretében az alábbi programok megvalósítása 

történt meg:  

 

1. Munkacsoport szeminárium Magyarországon. Téma: Az EÜT-okra vonatkozó 

direktívák és az EU szintű szociális párbeszéd. 

2. Munkacsoport szeminárium Németországban. Téma: Az EÜT struktúrái, külső 

kapcsolatai, a szakszervezetek és az EÜT-ok együttműködése. 

3. Munkacsoport szeminárium Franciaországban. Téma: Munkacsoportok, hálózatok. 

4. Weblap elkészítése, a munkacsoportok találkozói anyagainak, partnerek egyéb 

dokumentumainak feltöltésére. 

5. Szakértői tanulmányok elkészítése a villamosenergia-ipari cégek belső döntési 

szintjeiről, az EÜT-k és társasági szintű ÜT-k struktúráiról 

6. Ismeretterjesztő rövidfilm elkészítése az EÜT-k munkájáról, működéséről, az általuk 

megtárgyalható kérdésekről. 

7. Konferencia Magyarországon. Téma: a munkacsoport szemináriumokon megtárgyalt 

kérdések összegzése, a szakértői anyagok megvitatása, ajánlások elfogadása a 

participációs jogok továbbfejlesztésére. 

 

Finanszírozását tekintve a projekt utófinanszírozású volt. A felmerült költségekkel csak 

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

elszámolni. A projekt vonatkozásában egy közbenső és egy végső beszámoló megküldésére 

került sor az Európai Bizottság felé. Mindkét beszámolót hiánypótlás nélkül elfogadta a 

Bizottság és a projekt utolsó részletének kifizetése 2012 áprilisában a Bizottság részéről 

megtörtént.  

 

2012. áprilisában a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája az EVDSZ-szel illetve 

10 másik magyar és norvég szervezettel közös konzorciumban pályázatot nyújtott be a 

Norvég Finanszírozási Mechanizmus részét képező Tisztességes Munka és Háromoldalú 

Párbeszéd Alap pályázati felhívására Norvégiába. A pályázat teljes költségvetése 345.671.-

EUR, melyből a Norvég Finanszírozási Alap 305.706.-EUR-t finanszírozna. A pályázat 



elbírálásáról hivatalos értesítés jelen dokumentum megírásakor még nem érkezett. A pályázat 

összesen 14 különböző program megvalósítását tartalmazza, melyek közül 7 program 

lebonyolítása tartozik az EVDSZ-hez.  

 

Az EVDSZ a VI. kongresszus 2. számú határozata alapján pénzügyi alapot működtet. A 

felhasználás, az eljárás rendjéről külön szabályzat rendelkezik. A pénzügyi alap 

felhasználásával kapcsolatban külön tájékoztató készült. 

 

 


