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Helyszín:  MVM Székház 1031 Bp., Szentendrei út 207-209. Teller terem 
 
Idıpontja:  2010. augusztus 10. 10 óra 
 
Jelen vannak:  Állandó Bizottság tagjai 
                          állandó meghívottak 
mindazon szakszervezeti vezetık, melyek szervezeteinél az árvíz- és viharkárosultak 
részére segélyezési igény lépett fel. 
 
A jelenlévıket név szerint – az emlékeztetı 1. sz. melléklete – a jelenléti ív 
tartalmazza. 
 
Napirendi pontok:  

1. Az elızı ülés jegyzıkönyvének elfogadása 

Elıterjesztı: Gál Rezsı 

2. Döntés a 2010. évi pályázatokról 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, Árkovics István 

3. Döntés az árvízkárosultak részére nyújtott támogatásról 

Elıterjesztı: Gál Rezsı, dr. Szilágyi József 

4. Egyebek 
 
 
Az elsı napirend keretében az Állandó Bizottság egyhangúlag elfogadta az elızı 
ülés emlékeztetıjét. 
 
A második napirend keretén belül az Állandó Bizottság megtárgyalta az EVDSZ 
pénzügyi alapjához beérkezett pályázatok kérdését. Az EVDSZ VI. kongresszusának 
2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alap felhasználásával 
kapcsolatban beérkezett pályázatokban igényelt összegeket, a felhasználási célt, a 
jogos igény összegét, valamint az indoklást az elıterjesztés 2. sz. melléklete 
tartalmazza.  
 
A benyújtott pályázatok igényeinek összege összesen 9.037.245.-Ft. A Szabályzat 
alapján a 2010. évben a tagszakszervezetek által benyújtott pályázatok 
megvalósítására felhasználható összeg elvileg 13.133.116.-Ft, ugyanakkor az 
EVDSZ 46/2010. sz. határozatában (06.18.) döntést hozott, mely szerint a 



Kongresszus határozata alapján létrehozott pénzügyi alap összegének 50 %-a, 
6.566.558.-Ft az árvízkárosultak támogatására kerüljön felhasználásra. Ennek 
következtében 2010. évre vonatkozóan benyújtott pályázatok között 6.566.558.-Ft 
kerül felosztásra, mely az EVDSZ 36/2009. sz. határozatával (08.05.) összhangban 
az egyes programok között aszerint történik, hogy az egyes programok elismerhetı 
igényei a teljes igény összegen belül mekkora arányt képviselnek. 
Az Állandó Bizottság a vita során röviden áttekintette azt a szabályzatot, amely az 
EVDSZ VI. Kongresszusa alapján határozott a pénzügyi alap felhasználásának 
eljárásrendjérıl.  
Az Állandó Bizottság döntött arról, hogy a jelenleg beadott pályázatokat az érvényes 
szabályzat alapján bírálja el, ugyanakkor elfogadta azt az elvet is, hogy tekintsük át a 
meglévı érvényes szabályzatot és szükség esetén az Állandó Bizottság módosítási 
javaslatokkal forduljon az EVDSZ Szövetségi Vezetıségéhez. 
 
Elvi álláspont alakult ki abban is, tekintettel arra, hogy a pályázati pénzek 
odaítélésének kérdése EVDSZ SZV hatáskör, e témában a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatnak megfelelıen írásbeli szavazást célszerő lebonyolítani annak 
érdekében, hogy az odaítélt pályázati pénzek mielıbb felhasználásra kerülhessenek.  
 
Az EVDSZ elnöke ez alapján kezdeményezni fogja a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat alapján az SZV írásos szavazását oly tartalommal, hogy az SZV tagok a 
2. sz. mellékletben szereplı összegeket hagyják jóvá. 
 
A harmadik napirend keretében az Állandó Bizottság megtárgyalta az árvíz- és 
viharkárosultak részére nyújtandó támogatás mértékét. Ezen témakör kapcsán az 
Állandó Bizottság áttekintette a rendelkezésre álló forrást (3. sz. melléklet). Az 
Állandó Bizottság áttekintette a támogatások egyéb különbözı formáit is. 
Megállapította, hogy egyes gazdasági társaságoknál a munkáltató a 
munkavállalókkal és a szakszervezetekkel együttmőködve önálló támogatási, 
segítségnyújtási programot hajtott végre. 
 
Az Állandó Bizottság áttekintette a beadott kérelmeket és elfogadta az alapelveket. A 
károsultakat 5 kategóriába sorolta és döntött arról, hogy elsısorban a lakhatással 
kapcsolatos károkat célszerő enyhíteni.  
 
Kategóriák: 

I. Megsemmisült, bontásra váró, statikailag megerısítésre szoruló épület 
II. Jelentıs anyagi kár (1 millió Ft feletti) 
III. Számottevı anyagi kár (500.000 Ft feletti) 
IV. Kisebb anyagi kár (500.000 Ft alatti) 
V. Egyéb kár 

 
 
 



A Bizottság meghatározta az adott kategóriákhoz tartozó arányokat is. Így tételesen: 
I. 840.000 Ft 
II. 420.000 Ft 
III. 210.000 Ft 
IV. 84.000 Ft 
V. 42.000 Ft 
 

    Megjegyzés: Amennyiben az igényelt összeg kevesebb, mint a kategóriánál  
meghatározott összeg, akkor az igényelt összeg a támogatás 
összege. 

 
Az Állandó Bizottság a Szövetségi Vezetıség felhatalmazása alapján döntött a 
segélyezés konkrét számairól (4. sz. melléklet). Ennek az összesített statisztikája az 
5. sz. melléklet. A mintalevél (6. sz. melléklet) alapján az érintett tagszakszervezeti 
vezetık visszajelzése után az összegek kifizethetıek.  
 
Az Egyebek napirend keretében döntés született arról, hogy az Állandó Bizottság 
támogatja és a Szövetségi Vezetıség számára javasolja, hogy dr. Szilágyi József 
elnökhelyettes számára 2,9 millió Ft kamatmentes kölcsönt biztosítsunk. 
 
Tájékoztatás keretén belül Gál Rezsı elmondta, hogy a korábbiakban meghirdetett 
szakmai szlovéniai út létszáma összeállt. Gyakorlatilag valamennyi jelentkezı részt 
vehet a programon.  

 
 

Budapest, 2010. augusztus 11. 

 

 

 

Gál Rezsı 

EVDSZ elnök 

 


