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Az EVDSz Etikai Bizottsága a legutóbbi, 2011. évi kongresszuson 
számolt be átfogóan munkájáról, amelyet az elfogadott. 
A bizottság tagjainak célkitűzése változatlanul, az EVDSz működésének, 
az alapdokumentumokban megfogalmazottakhoz képesti vizsgálata. 
A bizottság kapcsolata napi szintű, rendszeresen részt veszünk a 
Szövetségi Vezetőségi és az Állandó Bizottsági üléseken. 
Ez alapján a testületnek az a megállapítása, hogy az EVDSz munkája 
folyamatos, szervezett, tervszerűen ütemezett, irányultsága az alap 
dokumentumokban meghatározottaknak megfelel. 
Az Etikai Bizottság létszáma négy fő. Várallyai István évközben 
lemondott bizottsági tagságáról. A bizottság munkájának végzéséhez a 
szükséges feltételek biztosítottak, a bizottság tagjai közötti kapcsolat jó.  
Munkánk 2012-ben két feladatra koncentrálódott. 
Az egyik feladatot egy levél adta, amelyet az Állandó Bizottság adott át 
részünkre, amelyben foglaltakat kéri az EB által kivizsgálni. Ebben az 
EVDSz pénzügyi és vagyongazdálkodási kérdéseivel foglalkozik a 
levélíró. A levél konkrét írásos bizonyítékokat nem tartalmazott.  
A bizottság a levél állításait részletesen vizsgálta, ennek írásos 
összefoglalóját az Állandó Bizottság részére megküldte. Ebben az 
elemzésben az EVDSz munkáját elmarasztaló állítást nem tudtunk 
megfogalmazni. 
Az Etikai Bizottság ez évi másik feladata „az EVDSz határozathozatali 
mechanizmusa” címet viseli, amelyet a SzV munkaprogramjának 
részeként fogalmazott meg a munkaprogram készítő. 
A feladat elvégzése kezdeti stádiumban van, ennek tartalmáról csak 
később tudunk beszámolni. 
Egyet azonban már most meg kívánunk jegyezni.   
A 2011. évi kongresszuson beszámoltunk egy a 2010 év egészét felölelő 
feladatról, amelynek „Az EVDSZ demokratizmusának gyakorlata” címet 
adtuk. „ A vizsgálat célja áttekinteni azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, 
kapcsolatokat, amelyek a mindennapi munkavégzés során jól, vagy 
rosszul erősítik, vagy gyengítik a tagszervezetek és a szövetség 
demokratizmusát, munkájuk hatékonyságát. 
Vizsgálatunk a 2010-es év egészét felölelte, amelynek eredményét húsz 
oldalban összefoglalva terjesztettük a SzV elé. 



A Szövetség az írásos anyagot, annak szóbeli kiegészítését 
jóváhagyólag tudomásul vette azzal, hogy arról a tagszervezetek 
tájékoztatják saját testületeiket.”  
Mi pedig nem öncélúan hozzátesszük:   
…és a következtetéseket az elkészült tanulmányból levonják. 
 
 
 
 
Az Etikai Bizottság a saját munkájáról készült beszámolót elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2012. november 5.  
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