
JEGYZŐKÖNYV 

 

az EVDSZ 2012. november 27-i rendkívüli Kongresszusáról 

 

Helyszín: MVM Zrt. Jedlik tárgyaló – Budapest, III. ker. Szentendrei út 207-209. 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

 

Gál Rezső, az EVDSZ elnöke a rendkívüli Kongresszust megnyitotta és javaslatot tett a 

levezető elnök személyére, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének és tagjainak 

személyére, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére. 

A rendkívüli Kongresszus az elhangzott javaslat szerint: 

 levezető elnöknek Réffi Pétert, 

 a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének Harmath Pétert, 

tagjainak Téglás Józsefet és Molnár Lászlót, 

 jegyzőkönyvvezetőnek Kádi Tündét. 

egyhangúlag megválasztotta.  

1. Réffi Péter levezető elnök üdvözölte a jelenlévőket. Harmath Péter, a 

Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnöke bejelentette a kiadható 

mandátumok száma 222, ebből 170 jelen van, tehát a rendkívüli Kongresszus 

határozatképes. 

2. Dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes köszöntötte a jelenlévőket és 

előterjesztette az ügyrendet. Az ügyrend tartalmazza a napirendi pontokat és a 

kongresszus összetételét is. A rendkívüli Kongresszus az ügyrendet és a napirendi 

pontokat  a módosító javaslatokkal együtt  egyhangúlag elfogadta. (1.sz. 

melléklet) 

Felhívta a figyelmet a szavazással és a hozzászólásokkal kapcsolatos tudnivalókra.  

3. Gál Rezső az elmúlt egy évben végzett munkáról szóló írásos beszámolóhoz szóbeli 

kiegészítést tett. Összefoglalta a lényeges kérdéseket és az aktuális ügyeket. (2-

3.sz. melléklet) 

Árkovics István EVDSZ gazdasági igazgató pár szóval kiegészítette írásban kiküldött 

pénzügyi beszámolót. Hangsúlyozta a hatékony költségkezelést, a több lábon állást, 

valamint részletes tájékoztatást adott a bevétel kiesés okairól (VKSZ támogatás és 

MVM Zrt. támogatás csak 2012. I. félévére vonatkozott.) Munkabizottság felállítása, 

melynek feladata az új helyzet elemzése. Végül a pályázatok aktuális helyzetéről 

adott rövid tájékoztatást. (4.sz. melléklet) 
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Az Ifjúsági Tagozat elnöke, Petrovicsné Skuczi Ágnes megköszönte az EVDSZ 

támogatását és tagozat képviselőinek egész éves munkáját. (5.sz. melléklet) 

A Nyugdíjas Tagozat elnöke nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. (6.sz. melléklet) 

A VIMFÓ írásos jelentéséhez Szabó Béla fűzött szóbeli kiegészítést. A 

villamosenergia-ipar munkavédelmi helyzetéről, valamint a VÁPB-vel történő 

együttműködés aktuális kérdéseiről adott tájékoztatást. (7.sz.melléklet) 

A VÜTFÓ elnöke, Lázár Róbert Géza rövid visszatekintéssel kezdte szóbeli 

kiegészítését, majd tájékoztatást adott az ülések gyakoriságáról. (8.sz.melléklet) 

Bakai Lehel az Egymásért-Együtt Alapítvány elnöke szóbeli kiegészítést. 

Tájékoztatást adott az alapítvány céljairól és felhívta a figyelmet az alapítvány 

fontosságáról. Kéri, hogy minél többen támogassák az alapítványt. Árkovics István, 

az alapítvány titkára kérte, hogy helyi szinteken is segítsék az alapítványt. (9.sz. 

melléklet) 

Vokony János, a Pannónia Nyugdíjpénztár és a Pannónia Önsegélyező Pénztár 

Igazgatótanácsának elnöke prezentációjában bemutatta az irányszámokat és 

mutatószámokat az önkéntes és magánnyugdíjpénztár, valamint az önsegélyező 

pénztár esetében. Tájékoztatást adott a pénzgazdálkodásról és a CIG Pannónia 

Életbiztosító együttműködéséről. Az előadások a www.vd.hu–ról letölthetőek.(10-

11.sz. melléklet) 

A VITAMIN Egészségpénztár működéséről Bolvári László ügyvezető tartott előadást. 

Ismertette a taglétszámot, a szolgáltatók számát. Az előadás anyaga a www.vd.hu- 

n teljes terjedelmében elolvasható.(12.sz. melléklet)  

dr. Szilágyi József kiegészítette az írásban kiküldött anyagot, rövid tájékoztatást 

adott az iparági sportmozgalomról tájékoztatta a kongresszust. Kiemelte a 

sportbizottság elnökének, Várhelyi Gézának a tevékenységét. (13.sz. melléklet) 

Gaskó István a LIGA Szakszervezetek elnöke adott tájékoztatást a Munka 

törvénykönyv helyzetéről, a LIGA jelenlegi menetéről illetve a jövő évi 

bérfejlesztésről, illetve a bérajánlás kérdésköréről.  

 

A beszámolóhoz hozzászóltak: 

Tóth István MEVISZ  konföderációk együttműködésének hiánya, tüntetésen 

résztvevők létszáma  

Téglás József DUVISZ  a kormány törvénysértő magatartása, multik viselkedése, 

végkielégítések adója, javasolja alapítvány létrehozását 

Bánkuti Ferenc MÉSZ Pécs  az új Mt. előzménye 

Hegedűs Zoltán MEVISZ  Konföderációvezetők versengése, oktatásban bekövetkező 

változások 

http://www.vd.hu/
http://www.vd.hu-/
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dr. Kiss Mihály szakértő  Politizáljon-e egy szakszervezet? 

Lőrincz László PADOSZ  Paks II. előkészítése, támogatása, határozati javaslat 

kezdeményezése 

Majoros János PADOSZ  Nyugdíjas Tagozat tevékenységéről tájékoztatás 

Medveczki Zsolt MEVISZ  „Ami volt, az nincs már: ami jó volt, elmúlt”. A jelen 

kérdéseivel kell foglalkozni, Lőrincz László határozati javaslat kezdeményezésének 

támogatása 

Weisz Mátyás PADOSZ  sportrendezvények  

Nagy Sándor DÉMÁSZ Szakszervezet  Részvétel a tüntetéseken, hogyan értékeljük az 

összefogást, a kiszervezett dolgozók helyzete 

Kállai Mihály Paks  korengedményes nyugdíj kérdésköre 

 

Gál Rezső megköszönte a hozzászólásokat. A levezető elnök javaslatot tett az írásos 

beszámoló elfogadására. 

A rendkívüli Kongresszus az EVDSZ beszámolóját, pénzügyi beszámolóját  egyhangú 

szavazással  elfogadta.  

 

4. Az Állandó Bizottság munkájáról dr. Szilágyi József szóbeli kiegészítést tett az 

írásbeli jelentéshez. Röviden ismertette a személyi változásokat, majd 

tájékoztatást adott a 6. kongresszus óta eltelt időszak munkájáról. Az ÁB munkája 

hatékony és rendezett volt, minden ülésen határozatképesek voltak. (14.sz. 

melléklet) 

A rendkívüli Kongresszus az ÁB jelentését egyhangúlag elfogadta. 

5. Árkovics István EVDSZ gazdasági igazgató pár szóval kiegészítette az EVDSZ IV. 

Kongresszusának 2. sz. határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról szóló  

írásban kiküldött beszámolót. Hangsúlyozta, hogy a pályázaton elnyert pénzek 

elszámolására 2013. január 30-ig fog sor kerülni. (15.sz. melléklet) 

A rendkívüli Kongresszus a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi tájékoztatást 

egyhangúlag elfogadta. 

 

6. A Gazdasági Ellenőrző Bizottság tevékenységéről készült beszámolóhoz szóbeli 

kiegészítést az előterjesztők nem kívántak tenni. (16.sz. melléklet) 

A rendkívüli Kongresszus a GEB jelentését egyhangúlag elfogadta. 
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Az Etikai Bizottság írásos beszámolóját Major Gábor, az EB elnöke kiegészítette: 

felhívta a figyelmet a közelmúltban kiküldött kérdőívre, mellyel kapcsolatban kéri a 

kongresszus résztvevőinek segítségét, együttműködését. A kérdőív témája: Az 

EVDSZ határozathozatali mechanizmusa. Jelezte, az EB egyik tagja lemondott, 

szeretné, ha ismét teljessé válna bizottság a további gördülékeny munka fenntartása 

érdekében. (17.sz.melléklet) 

A rendkívüli Kongresszus az Etikai Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta. 

 

7. dr. Szilágyi József előterjesztette az Alapszabály módosítására vonatkozó 

javaslatokat. Bevezetőjében utalt rá, hogy az Alapszabály módosításra vonatkozó 

javaslatok előzetesen kiküldése kerültek. Utalt arra is, hogy az Alapszabály 

módosítások egy része szövegpontosítás, míg másik része jogszabályváltozások 

miatt szükséges. Jelezte, hogy az Alapszabály módosításról a rendkívüli 

kongresszusnak, egyszerű, 2/3-os többséggel, a jelenlevő kongresszusi tagok 2/3-

ának egybehangzó szavazatával kell döntenie. Tájékoztatta a rendkívüli 

kongresszust, hogy a módosítási javaslatokat egyenként terjeszti elő és a 

módosításokról külön-külön, és végül a módosított Alapszabályról együttesen is 

szavazni fog a kongresszus. A szavazással kapcsolatosan felhívta a figyelmet, hogy 

az ügyrend szerint, „ha egy részkérdés eldöntésére több javaslat hangzik el, először 

a módosító javaslatokat az elhangzás sorrendjében kell szavaztatni – szükség esetén 

az előterjesztői vélemény kikérése mellett -, majd az előterjesztést kell szavazásra 

bocsátani. A szavazást csak addig kell folytatni, amíg egy javaslat meg nem kapja 

az érvényességhez szükséges szavazatot.” 

Ezt követően dr. Szilágyi József előterjesztette az Alapszabály módosítási 

javaslatokat az alábbiak szerint: 

a) Az Alapszabály előlapjának alján a mondat a következőre módosul:  

„Elfogadva az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusán 2012. november 27-én.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

b) Az Alapszabály preambuluma a következőkre módosul: 

„EVDSZ Rendkívüli Kongresszus 

Alapszabály 

2012. november 27” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  
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A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

c) Az Alapszabály I. Általános meghatározások fejezetben a székhely az 

alábbiak szerint módosul: 

„Székhelye: 

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 108.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

d) Az Alapszabály IV. A tagsági viszony fejezet 4.1. pont első mondata az 

alábbiakra módosul: 

„A tagszakszervezet tagot és póttagot jelölhet a Szövetségi Vezetőségbe.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

e) Az Alapszabály IV. A tagsági viszony fejezet 4.1. pont harmadik 

bekezdésének első mondata az alábbiakra módosul: 

„A Szövetség választott tisztségviselőire jelölhet és kezdeményezheti a 

Szövetség választott tisztségviselőjének a visszahívását.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

f) Az Alapszabály IV. A tagsági viszony fejezet 4.2. pont második bekezdése az 

alábbiakra módosul: 

„A szövetségi tag köteles a Szövetségi Vezetőség határozatait végrehajtani 

és nem veszélyeztetheti a szövetség céljainak megvalósulását.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 
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g) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1.1.f) pontja az 

alábbiakra módosul: 

„Titkos szavazással megválasztja, felmenti, visszahívja a szövetség elnökét 

és elnökhelyettesét, a Szövetségi Vezetőség tagjait és póttagjait, a GEB 

elnökét és két tagját, az Etikai Bizottság elnökét és négy tagját.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

h) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1.2. pont első 

mondatából az „5”-ös szám törlésre kerül.  

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

i) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1.3. pontjában a 

határozatképesség „3/4”-es mértéke „2/3”-ra, míg megismételt kongresszus 

esetén a határozatképesség mértéke a „legalább 2/3” helyett „több, mint 

fele” mértékre módosul.  

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

j) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1.4. pontja az 

alábbiakkal egészül ki: 

„Az V. fejezet 1.1.f) pont vonatkozásában a szavazást addig kell folytatni, 

amíg a Szövetségi Vezetőségben nem rendelkezik minden jelölt állításra 

jogosult szervezet képviselettel.”  

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

k) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 2. Országos 

Értekezlet pontja törlésre kerül és a fejezet 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 6., 7., 8. 

pontja 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6., 7., pontra módosul. 
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A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

l) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 2. pontjának 

harmadik bekezdése az alábbiakra módosul: 

„Tagjait és póttagjait, 5 éves időtartamra, a kongresszuson a kongresszusi 

tagok közvetlenül, titkosan, a szövetség választási szabályzata szerint 

választják. Tagszakszervezetenként 1 fő jelölhető tagnak és 500 fő felett 2 

fő, míg 500 fő alatt 1 fő póttagnak, továbbá minden olyan munkáltatónál 

jelölhető 1 fő tagnak és 500 fő felett 2 fő, míg 500 fő alatt egy 1 fő 

póttagnak, ahol a tagszakszervezet legalább 100 fő tagsággal rendelkezik. A 

Szövetségi Vezetőségben biztosítani kell mindazon szervezetek képviseletét, 

akik jelöltállítási joggal rendelkeznek.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

m) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 2. pontjának 

negyedik bekezdésének első mondata az alábbiakra módosul: 

„A tagok taglétszám arányos szavazati súllyal (minden megkezdett 100 aktív 

szakszervezeti tag után 1 szavazat) rendelkeznek, kivéve a 

tagszakszervezetek által jelölt azon tagokat, ahol a tagszakszervezet 

munkáltatónál is bejelentett jelöltet.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

n) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 2. pontjának 

negyedik bekezdésének második mondata az alábbiakra módosul: 

„Az ő mandátumát a tagszakszervezethez tartozó összes aktív tag után 

megállapított mandátum és a tagszakszervezet munkáltató(k)nál jelölt 

tag(ok) által képviselt mandátum különbsége adja meg.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 
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o) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 2. pontjának ötödik 

bekezdésében a határozatképesség „2/3”-os mértéke „több, mint 50%”-ra 

módosul. 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

p) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3.1.d) pontjából az 

„Országos Értekezlet” kifejezés törlésre kerül. 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

q) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 4. pontjának 

második bekezdés harmadik mondatában az „Országos Értekezlet” kifejezés 

törlésre kerül. 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

r) Az Alapszabály V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 5. pontjának első 

bekezdés negyedik mondatában az „Országos Értekezlet” kifejezés törlésre 

kerül. 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

s) Az Alapszabály VI. Az EVDSZ belső jogorvoslati rendje fejezet 2. pontja az 

alábbiakra módosul: 

„A Kongresszus a jog- vagy Alapszabálysértő határozatának megsemmisítése 

iránt bármely tag, a határozat tudomására jutásától számított 30 napos 

jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását 

nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a 

határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe 

tartozik.”  

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  
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A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

t) Az Alapszabály VII. A szövetség gazdálkodása fejezet 3. pontja az 

alábbiakkal egészül ki: 

„A szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a – hitelezői igények 

kielégítése és a megszűnés költségeinek biztosítása után – megmaradt 

vagyont az aktív tagok arányában fel kell osztani a tagszakszervezetek 

között.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

u) Az Alapszabály új, VIII. A szövetség megszűnése fejezettel egészül ki: 

„A szövetség megszűnik, ha 

 a szövetség egy másik civil szervezettel egyesül (összeolvad, 

beolvad), 

 a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 

 a bíróság feloszlatja, 

 a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság 

megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, 

 a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszűnteti 

és a szövetséget a nyilvántartásból törlik. 

A legfőbb szerv nem dönthet a szövetség feloszlásáról, ha a szövetséggel 

szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a szövetség 

fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

v) Az Alapszabály datálása az alábbiak szerint módosul: 

„Budapest, 2012. november 27.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 
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w) Az Alapszabály záradéka az alábbiak szerint módosul: 

„A módosított Alapszabályt az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa 2012. 

november 27. napján jóváhagyta. A módosított Alapszabály 2012. november 

28. napján lép hatályba, kivéve az Alapszabály IV. fejezet 4.1. pont első 

mondatának módosítását, V. fejezet 1.1.f) pontjának módosítását, az V. 

fejezet 1.4. pontjának kiegészítését, az V. fejezet 2. pontjának harmadik 

bekezdésének módosítását és a negyedik bekezdésének első és második 

mondatának módosítását, amelyek a 2013-ban tartandó Tisztújító 

Kongresszus napjával lépnek hatályba.” 

A módosítási javaslathoz észrevétel nem érkezett, ezért a levezető elnök 

szavazásra tette fel az Alapszabály módosítási javaslatot.  

A rendkívüli Kongresszus az Alapszabály módosítására tett javaslatot 

egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Más módosító javaslat nem lévén, a levelező elnök szavazásra tette fel a módosított 

Alapszabályt.  

A rendkívüli Kongresszus az EVDSZ módosított Alapszabályát egyhangú szavazással -

elfogadta. (18. sz. melléklet) 

 

8. Gál Rezső tájékoztatást adott az EVDSZ működéséről, a megváltozott 

körülményekről. 

dr. Szilágyi József a VKSZ módosítás aktuális helyzetéről adott tájékoztatást, a 

korengedményes nyugdíj kiváltására vonatkozó erőfeszítésekről, az állami tulajdonú 

cégek diszkriminatív megkülönböztetéséről, valamint a távolléti díj és átlagkereset 

problematikájáról. 

Ezt követően Gál Rezső ismertette a Szövetségi Vezetőség által támogatott 

határozati javaslatokat. 

Az EVDSZ rendkívüli Kongresszusa az alábbi határozatokat fogadta el: 

1. számú határozat: 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa megbízza a Szövetségi Vezetőséget és az 

Állandó Bizottságot, hogy tekintettel az új Munka Törvénykönyvére, valamint 

VKSZ módosítására, az utóbbi aláírását követően elemezzék az EVDSZ 

működési feltételeit és az e feltételek közötti működés biztosítása érdekében 

hozzák meg a szükséges döntéseket.  

A Rendkívüli Kongresszus megbízza a Szövetségi Vezetőséget és az Állandó 

Bizottságot azzal is, hogy elemezzék az EVDSZ jelenlegi működését és 

tegyenek javaslatot-legkésőbb a 2013. évi „rendes” Kongresszuson- egy olyan 
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struktúrára, működési modellre, amely biztosítja hosszú távon, a 

megváltozott körülmények között is az EVDSZ működésének személyi, tárgyi 

és finanszírozási feltételeit. 

A 2008 évi kongresszuson hozott azon határozatának végrehajtását, mely az 

EVDSZ pénzügyi külön alapjával kapcsolatos, jelen Rendkívüli Kongresszus 

2013 évre vonatkozóan felfüggeszti, s e kérdésre a 2013 évi „rendes” 

Kongresszuson visszatér. 

A rendkívüli Kongresszus egyhangú szavazással elfogadta. 

2. számú határozat: 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa megállapítja, hogy a sztrájktörvény 

módosítása ellehetetlenítette a sztrájk alkalmazását, különösen a közüzemi 

társaságok esetében. Minden társaságnál probléma, hogy a törvény 

egyértelműen nem rögzíti mikor jogszerűtlen a sztrájk, a bíróság utólag – 

elvileg bármilyen okból - jogszerűtlenné nyilváníthatja a sztrájkot. A 

közüzemeknél ezen kívül problémás továbbá a még elégséges szolgáltatás 

meghatározása. A bíróságok az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalát húzzák-

halasztják, kitérnek a döntés meghozatala elől. 

Erre tekintettel a kongresszus felkéri az EVDSZ vezetőségét és a Szövetségi 

Vezetőséget arra, hogy a LIGA Szakszervezetek bevonásával tegyen meg 

mindent annak érdekében, hogy a sztrájk, mint érdekérvényesítési eszköz 

alkalmazható legyen. 

A rendkívüli Kongresszus egyhangú szavazással elfogadta. 

3. számú határozat: 

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa elvárja, hogy a magyar energiapolitika 

részesítse előnyben a hazai villamosenergia-termelést. Ennek fontos 

foglalkozáspolitikai okai is vannak. Ennek részeként az energia mixben legyen 

szerepe az atomerőmű-bővítésnek és a hazai szénbázisú villamosenergia-

termelésnek is. 

A rendkívüli Kongresszus két tartózkodással elfogadta. 

K.m.f. 

 

Jegyzőkönyvet hitelesíti: 

 

    Kádi Tünde    Réffi Péter        
 jegyzőkönyvvezető                       levezető elnök      
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