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Beszámoló az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján 

létrehozott pénzügyi alapról 

2012. év 
 

 

 

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 

eljárásrendjéről” elnevezésű dokumentum.  

 

A 2012. évben a pénzügyi alapból felhasználható keret 12.604.435 Ft-ot tett ki. Határidőre 

kilenc, az alábbiakban felsorolt tagszakszervezet nyújtott be pályázatot különböző programok 

megvalósítására: 

 

- DÉDÁSZ Szakszervezet 

- Elektromos Szakszervezet 

- ÉVISZ 

- DÉMÁSZ Szakszervezet 

- Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete 

- MVM Dolgozóinak Szakszervezete 

- TIVISZ 

- VDSZSZ ÉMÁSZ Tagszakszervezet 

- PADOSZ 

 

 

 



 

A benyújtott pályázatok a Szabályzat előírásainak formailag megfeleltek.  

 

A pénzügyi alaphoz benyújtott pályázatokkal igényelt összeg mindösszesen 12.595.805.-Ft 

volt. A Szövetségi Vezetőség 2012. június 6-i ülésén a 17/2012. számú határozatával a 

benyújtott pályázatokat jóváhagyta. 

 

A programok jelenleg is folyamatban vannak. A tagszakszervezeteknek elszámolására 2013. 

január 31-ig kerül sor 

 

A benyújtott pályázatok elszámolásakor a következő elvek kerülnek figyelembe vételre a 

2009. augusztus 5-i Szövetségi Vezetőségi ülés döntésével összhangban: 

- Szállás igénybevétele esetén a jogos szállásköltség maximum 20.000.-

Ft/szoba/éjszaka, kétágyas szobát figyelembe véve. Amennyiben egy fő elhelyezése 

történik, abban az esetben 10.000.-Ft/szoba/éjszaka vehető figyelembe. 

- Étkezés finanszírozása esetén a jogos étkezési költség maximum 2.500.-Ft/étkezés/fő. 

Reggelit nem lehet az étkezési költségek között elszámolni. 

 

  



 

melléklet 

2012. évre vonatkozóan benyújtott pályázatok 

 

 

Szakszervezet neve Igényelt összeg Felhasználási cél 

DÉDÁSZ Szakszervezet 

412.000.-Ft 

VGMSZSZ működésének fenntartása, 

érdekképviseleti fórumokon, bizottsági üléseken való 

képviselet. 

400.000.-Ft 

Testületi ülések, FÓRUM. Évente 2 

alkalommal.Téma: Mt., Kollektív szerződés, 

szakszervezet további működése 

Elektromos Szakszervezet 930.700.-Ft 

Az új Mt-ből adódóan a meglévő Kollektív Szerződés 

értelmezése, módosítások előkészítése, a törvényből 

adódó mozgástér és tárgyalási technika oktatása. 

ÉVISZ 1.200.000.-Ft 

Oktatás, továbbképzés 

VGMSZSZ működésének fenntartása, éves tagdíj 

finanszírozása. 

Havonkénti gyakorisággal megtartott ülések, 

valamint az év első felében megtartott régiónkénti 

Fórum. 

DÉMÁSZ Szakszervezet 2.600.000.-Ft 

2012. július 1-vel életbe lépő új Mt. a sztrájk, 

valamint tagtoborzás és tagmegtartás témakörben 

oktatások szakszervezeti tisztségviselőknek két 

alkalommal. 

Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi 

Szervezete 
900.000.-Ft 

EVDSZ Ifjúsági Labdarúgó Kupa megrendezése 

2012. július 13-15. 

MVM Dolgozóinak Szakszervezete 

775.000.-Ft 

Szakszervezeti ismeretbővítés. 2 alkalom. Téma: Az 

új Mt. és annak hatása az állami cégeknél lévő 

kollektív szerződésekre; Tagtoborzás és tagmegtartás 

1.350.000.-Ft 

Szakszervezeti információs nyílt nap. Megfelelő 

információk biztosítása az Mt. változásairól, a 

kollektív szerződésekre gyakorolt hatásairól, a 

jelenlegi KSZ-ekről, emellett információs anyagok 

elkészítése. 

Tivisz 

100.000.-Ft 

EVDSZ képviselet. VIMFÓ ülésein való részvétel. 

Liga munkavédelmi konferencián való részvétel. 

E.ON Központi Munkavédelmi Tanács ülésein való 

részvétel. Társasági Munkavédelmi Bizottsági 

üléseken való részvétel. 

500.000.-Ft 

Érdekképviselet ismertetése, tagtoborzás. 

Munkavállalói fórumok tartása szakszervezeti és nem 

szakszervezeti kollégák számára. Tisztségviselők 

csapatépítő ülése. Munkavállalók széles körű 

informálása kiemelt eseményeken. 

665.090.-Ft 

VGMSZSZ működésének fenntartása. Konferenciák 

szervezése, érdekképviseleti fórumokon, bizottsági 

üléseken való képviselet. Rendkívüli kihelyezett 

elnökségi ülés megszervezése és megtartása. 

 

 

 

 

 

 



 

Szakszervezet neve Igényelt összeg Felhasználási cél 

VDSZSZ ÉMÁSZ 

Taszakszervezet 
1.999.615 

ÉMÁSZ csapatépítő 2012. Kiskörei 

Vízerőmű meglátogatása, konzultáció, 

városismereti verseny. Szakszervezeti 

tájékoztató, konzultáció az EVDSZ 

elnökével és az Elektromos Szakszervezet 

elnökével. Téma: szakszervezeti 

konföderációk, az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Szakszervezetek együttműködése, valamint 

a nemzetközi kapcsolatok. Tiszalöki 

Vízerőmű meglátogatása. 

PADOSZ 383.400.-Ft 

PADOSZ tisztségviselők továbbképzése. A 

képzés célja: a tisztségviselői tudásszint 

emelése, a közös szakszervezti ügyek, a 

szervezet működésével kapcsolatos 

feladatok megbeszélése, szükséges döntések 

meghozatala. 

380.000.-Ft Ifjúsági strandparti.  

ÖSSZESEN 12.595.805.-Ft  

 

 

 

 

 

 


