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Emlékeztető 

 
Helyszíne:  Art Hotel Szeged - 6720 Szeged, Somogyi utca 16. 

Időpontja:   2017. szeptember 19-20. 

  
Levezető elnök:   Téglás József 
Jegyzőkönyv-vezető: Bertafalvi Hortenzia Fanni 
 
 
Napirendi pontok: 
 

0. Házigazda köszöntője 
Előterjesztő: Nagy Sándor 

 
1. Az előző SZV ülés (2017. május 18-19.) jegyzőkönyvének elfogadása 

Előterjesztő: Téglás József  
 

2. A programalkotás előkészítése  
A 2017. június 12-én és szeptember 06-án megtartott műhelymunka 
áttekintése 
Előterjesztők: dr. Szilágyi József, Elnökség tagjai 
 

3. Elektronikus utalványok – eszközbérlés, eszközhasználat – cafetéria 
másképp 
Sponsorem Kft./tapasztalatok 
Előterjesztők: meghívott előadó, dr. Szilágyi József 
 

4. LIGA ügyek – Beszámoló a LIGA Elnökségi üléseiről 
Előterjesztők: dr. Szilágyi József 
 

5. Nemzetközi ügyek 
Előterjesztők: dr. Szilágyi József, Pinczés Ernő, Hatvani Jácint  
 

6. Ifjúsági Tagozat 
           Időszakos beszámoló (Ifjúsági Találkozó - LIGA ügyek – aktualitások) 

Előterjesztő: Keindl Zoltán 
 

7. EVDSZ Felügyelő Bizottság – tagdíjfizetéssel kapcsolatos vizsgálat 
lezárása 
Előterjesztő: Ácsi Péter 
 

8. Egyebek 
- EVDSZ Családi nap és II. Focikupa 

- Tagszervezési akció - tagmegtartás, tagszervezés, tagtoborzás 
- VÁPB aktualitások 
Előterjesztők: Pinczés Ernő, dr. Szilágyi József és az SZV tagjai 

 

http://www.sponsorem.hu/utalvanyok/szamitogep-hasznalati
http://www.liganet.hu/page/2/html/kik-vagyunk.html
http://www.vd.hu/ifjusagitagozat/
https://www.facebook.com/groups/364555813663837/permalink/1372528886199853/
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Téglás József EVDSZ elnökhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy 

a mellékelt jelenléti ív (1. sz. melléklet) szerint 89 mandátum van jelen, melyből 81 

mandátum (azaz 91%) közvetlenül képviselteti magát. Ennek megfelelően a 

Szövetségi Vezetőség határozatképes.  

 

Tájékoztatta az SZV-t arról, hogy a jegyzőkönyv-vezető távolléte miatt hangfelvétel 

alapján készül az emlékeztető. Erre hivatkozva kérte a jelenlévők hozzájárulását, 

melyet a Szövetségi Vezetőség egyhangúlag elfogadott. 

 

Nulladik napirendi pontként Nagy Sándor DÉMÁSZ Szakszervezet vezető elnök 

köszöntötte a résztvevőket, és tájékoztatott a két napos ülés programjának várható 

alakulásáról. 

Téglás József levezető elnök megköszönte Nagy Sándornak, hogy szervezete 

vendégül látja vacsorára az SZV tagjait. 

Ezt követően ismertette a meghívóban megküldött napirendeket, és szóbeli 

kiegészítést tett a napirendek módosítását illetően az alábbiak szerint: 

 elsőként Füzér Péter, a Sponsorem Kft. tulajdonosa tart tájékoztatást; 

 2. napirendi pont keretében az előző SZV ülés (2017. május 18-19.) 
jegyzőkönyvének elfogadására kerül sor 

  

 3. napirend keretében az EVDSZ 2018-2023 programalkotás előkészítésének 

előző ülésein megfogalmazott javaslatok kerülnek megvitatásra; 

 4. napirendi pontban a LIGA ügyekkel folytatjuk az SZV ülésünket, mely 

napirendi pont tárgyalásán –  

meghívásunkra – dr. Mészáros Melindát LIGA elnöke és Árkovics István a 

LIGA gazdasági és szervezési alelnök is részt vesz; 

 5. napirendi pontban foglalkozunk az EVDSZ nemzetközi ügyeivel; 

 6. napirendi pont keretében az Ifjúsági Tagozati beszámolója helyett (az IT 

elnök távolmaradása miatt) egy rövid tájékoztatás megtartására kerül sor, az 

EVDSZ elnökhelyettes részéről; 

 7. napirendi pontként kerül megvitatásra az FB vizsgálat eredménye; 

Egyebek napirendi pont kiegészítésre kerülne a tagszakszervezeti beszámolókkal, és 

a Pannónia NYP-ral kapcsolatos tájékoztatással. 

Szövetségi Vezetőség a módosított napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Az első napirendi pont keretében – a Cafetéria keret közelgő felosztási határidejére 

való tekintette – kapott meghívást Füzér Péter, a Sponsorem Kft. tulajdonosa, aki a 

tartós bérlet és a helyszíni eszközbérlési szolgáltatásokról tartott előadást a 

http://www.liganet.hu/page/2/html/kik-vagyunk.html
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jelenlévők számára (lsd. 7. sz. melléklet). A számítógép-használati e-utalványról 

szóló prezentációjában az alábbiakra tért ki: 

 cég bemutatása; 

 konkrét juttatás és utalvány;  

 tartós bérlet: a termék eladási árának 90%-át a Cafeteria keretből 

(járulékmentes), a fennmaradó 10%-át készpénzben, kaucióként szükséges 

rendezni. Ezért cserébe 2,5 évig a munkavállalóé lehet az eszköz, a lejáratot 

követően visszakapja a kauciót és vásárolhat egy másik terméket; 

 helyszíni eszközbérlés: a digiter pontokon lehet igénybe venni vagy 

munkahelyi eszközhasználattal tudják biztosítani. A díjkedvezmény 

visszatérítés akár a 90%-ot is elérheti; 

 a kártyakibocsájtás költsége 0 Ft; 

 referenciák: Audi, Invitel, Mátrai Erőmű, stb. 

 

A levelezető elnök megköszönte az előadást és átadta a szót az EVDSZ elnökének, 

aki ezt követően megosztotta a szolgáltatással kapcsolatos személyes tapasztalatait: 

 EVDSZ Cafeteria szabályzatába már korábban bekerült a számítógép 

használati elem (jelenleg is szerződésünk van ezzel a szolgáltatóval); 

 mindkét szolgáltatási módot kipróbálta, melyeket a járulékmentessége, illetve 

a szolgáltatások minősége miatt bátran ajánl másoknak is; 

 tapasztalata alapján a szolgáltatással kapcsolatos félelmeket (bonyolult 

adminisztráció, adóvonzat, stb.) nem tartja megalapozottnak. 

 

Hozzászólók: Bocsor István, Pinczés Ernő, Medveczki Zsolt 

 

(Javaslatként megfogalmazódott, hogy a cég hivatalos levélben tegyen ajánlatot az 

EVDSZ-nek, amit a helyi tárgyalásokon is fellehetne használni.) 

 

Az második napirendi pont keretében a levezető elnök tájékoztatta az SZV-t, hogy a 

2017. május 18-19-i kétnapos ülés emlékeztetőjéhez (2. sz. melléklet) Nagy Károly 

AHMSZ és Lőrincz László (PADOSZ) elnökök részéről érkezett észrevétel és 

módosítási javaslat, melyek beépítésre kerültek a jelenleg tárgyalandó 

dokumentumba. Ezt követően az SZV az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2017. (09.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta a 2017. május 18-19-i kétnapos ülése emlékeztetőjét.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

A harmadik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket 

az EVDSZ 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó programjával kapcsolatos I. és II. 
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Műhelymunka üléseken történtekről (lsd. 3. és 4. sz. mellékletek), melyekkel 

kapcsolatos emlékeztetőket az SZV tagjai megkapták. Tájékoztatta a jelenlévőket 

továbbá, hogy 

 minden műhelymunka ülésről meghívó kerül kiküldésre; 

 szórólap készült a programalkotással kapcsolatosan: „Álmodjunk nagyot 

együtt” (5. sz. melléklet); 

 fontos, hogy minél több SZV tag képviseltesse magát az üléseken és 

hangsúlyozta azt is, hogy az Elnökségi tagok részvétele különösen fontos, 

hiszen a korábbi javaslat szerint a műhelymunka egyben elnökségi ülés is: 

tekintettel arra, hogy az üléseken tárgyalandó napirendek stratégiailag fontos 

kérdéseket érintenek; 

 vélelmezhető, hogy minél többen kapcsolódnak be a munkába, annál több új 

és jó gondolat születhet; 

 a soron következő ülésre 2017. október 4-én kerül sor, melynek a témája az 

országos érdekegyeztetés lesz. 

Ezt követően tájékoztatott a 2017. június 14-i I. Műhelymunka ülésen elhangzottakról 

és a megfogalmazódott javaslatokról: 

1. a „villamosenergia-ipar” tartalmát definiálni szükséges; 

2. a Nyugdíjas és Ifjúsági Tagozat mellett működjön Női és Esélyegyenlőségi 

Tagozat is (ennek normatív szabályait az Alapszabályban rögzíteni kell); 

3. az ágazatban elért eredményekből lehetőség szerint minden 

tagszakszervezethez tartozó szakszervezeti tag részesülhessen (pl. VKSZ, c-

tarifa); 

4. a Szövetségi Vezetőség és a Taggyűlés döntéshozatala során a helyi 

érdekeknek meg kell jelenniük és lehetőleg konszenzusra kell törekedni, 

ugyanakkor a többségi döntések mindenkire legyenek kötelezőek, még abban 

az esetben is, ha az adott szervezet nem támogatta a többségi döntést. 

Az EVDSZ elnöke ismertette az ülés keretében kiosztott, az I. műhelymunkával 

kapcsolatos határozati javaslatot (lsd. 6. sz. melléklet), mellyel kapcsolatosan a 

következő hozzászólások hangzottak el: 

 a szövetség egyeztetést kezdeményezett Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériummal; 

 a villamosenergia-iparba tartozás definiálása mindenképpen fontos; 

 a jövő évi választás előtt kezdeményezzük a c-tarifával kapcsolatos 

módosítást;  
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 a határozati javaslat 4. pontjában a „többségi döntések mindenkire kötelezőek” 

megfogalmazás helyett a „törekedjen az SZV határozatok végrehajtására” 

szöveg szerepeljen; 

 esélyegyenlőségi tagozat konföderációs szinten működik, szövetségi szinten 

nincsen rá szükség;  

 a szankcionálás kérdését át kell gondolni: az EVDSZ nem engedheti meg 

magának, hogy e miatt tagot, tagszakszervezetet veszítsen; 

 a szövetség szervezzen egy vagy akár több két napos ülést, amelyen 

kizárólag a programalkotás kérdése szerepeljen napirendi pontként, és 

amelyen lehetőség szerint minden tagszakszervezet képviselője vegyen részt 

(az előterjesztő nem SZV ülésre tett javaslatot);  

 az EVDSZ van-e olyan helyzetben, hogy a helyi szintű bérmegállapodásokon 

átnyúlva befolyásolja az ágazati bérmegállapodást; 

 szoros és fegyelmezett együttműködés szükséges a szövetségen belül, 

melyhez az SZV tagoknak kell szabályrendszert hozni; 

 a 4. pont vonatkozásában válasszuk szét a kötelező jelleggel és az 

opcionálisan (helyi szinten eltérő döntés lehetséges) végrehajtandó SZV 

határozatokat; 

 a működés szempontjából fontos annak megvizsgálása, hogy az EVDSZ a 

jövőben akar-e nyitni más ágazat (pl. gázipar) irányába; 

 a programalkotással kapcsolatos végleges javaslat meghozatalára akkor 

kerüljön sor, ha már az összes műhelymunka ülés lezajlott. 

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Téglás József, Medveczki Zsolt, Nagy Sándor, Mosonyi 

Gábor, Gál Rezső, Ferk Zoltán, Hatvani Jácint, Bocsor István 

Az EVDSZ elnöke az alábbiak szerint reagált a felvetésekre: 

 kerüljön-e sor határozathozatalra a javaslat alapján?  

 a programalkotás előkészítése során is szóba került a 2 napos ülés kérdése, 

melynek keretében összegezni lehet a műhelymunka üléseken 

elhangzottakat; 

 felkérte Medveczki Zsolt MEVISZ elnököt, hogy közösen beszéljék át egy-egy 

esetleges két napos ülés tematikáját; 

 a villamosenergia-ipari definícióra mindenképpen szükség van, akár egyedül, 

akár más iparággal együttműködve képzeli el az SZV a szövetség jövőbeli 

működését;  

 az esélyegyenlőségi tagozat szükségessége elvi kérdés: akar-e a szövetség 

kiemelten foglalkozni a témával (az EU-ban ez sokkal hangsúlyosabb kérdés, 

mint Magyarországon); 
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 a jogok és a kötelezettségek mindenkire nézve ugyanazok – törekedni kell 

arra, hogy minél több tag részesüljön az EVDSZ eredményeiből; 

 szoros vagy laza együttműködés kérdése: nagyon nehéz ágazati szinten 

eredményt felmutatni, ha a helyi szinteken az SZV határozattól eltérő vagy 

azzal ellentétes tevékenység tapasztalható (pl. erről szólt a 2016. évi és az 

idei bérmegállapodási folyamat);  

 egyetért a felmerült súlyozási javaslattal: az SZV döntsön arról, hogy milyen 

kérdésekben kötelező egyfelé mozdulnia az SZV tagjainak; 

 javasolja eldönteni, hogy a jövőben is legyenek-e műhelymunka ülések, illetve 

hogy az ott elhangzottakat SZV ülés keretében átbeszéljék-e az SZV tagok?   

Ezt követően az alábbi határozatokat hozta a Szövetségi Vezetőség: 

48/2017. (09.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy az EVDSZ 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó 

programalkotásával kapcsolatos műhelymunka – a korábban elfogadott 

ütemterv szerint – tovább folytatódjon.   

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

49/2017. (09.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy az EVDSZ 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó 

programalkotásával kapcsolatos műhelymunka ülésén történtekről az EVDSZ 

elnöke adjon rendszeres tájékoztatást a soron következő SZV üléseken, de a 

javaslatokról csak az összes műhelymunka ülés megtartását követően dönt az 

SZV.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

50/2017. (09.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy az EVDSZ 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó 

programalkotásával kapcsolatos műhelymunka korábban elfogadott ütemterve 

kerüljön kiegészítésre két napos üléssel/ülésekkel, melye(ke)n kizárólag a 

programalkotás kérdése szerepeljen napirendi pontként. Ezek az ülések nem 

Szövetségi Vezetőségi ülések lesznek, így elegendő az adott tagszakszervezet 

egy-egy érdekelt képviselőjének részvétele, aki véleményével, javaslatával 

segíteni tudja a programalkotás folyamatát.  

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: két tartózkodás mellett elfogadva 
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Dr. Szilágyi József ezt követően a 2017. szeptember 6-i II. Műhelymunka ülésen 

elhangzottakról tájékoztatta az SZV-t az alábbiak szerint: 

 a szövetség nemzetközi szervezetekben való részvétele;  

 a kétoldalú kapcsolatok kérdése prioritások és elvek alapján; 

 az egyéb szakszervezetekkel történő együttműködések, megállapodások;  

A műhelymunka ülés keretében a szempontok áttekintését követően határozati 

javaslat is született az SZV számára, melyből kiemelte azokat a pontokat, 

amelyekben a résztvevők egyetértettek: 

1. Az EVDSZ továbbra is legyen tagja: 

 a PSI-nak (Közszolgálati Szakszervezeti Világszövetség), 

 az EPSU-nak (Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége), 

 az IndustriAll-nak (Európai Szakszervezetek Szövetsége). 

 

2. Az EVDSZ a kétoldalú kapcsolatokat az alábbi szempontok szerint 

alakítsa: 

 a magyar villamosenergia-iparban tulajdonnal rendelkezőknél működő 

szakszervezetek prioritást élveznek, akárcsak az atomenergia-iparban 

működő szakszervezetek; 

 a V4 országaiban működő villamosenergia-ipari szakszervezetekkel 

együttműködést kell kezdeményezni, kialakítani és fenntartani; 

 egyéb szakszervezetek esetében – azokon túl, akikkel együttműködési 

megállapodása van az EVDSZ-nek – azokat kell előnyben részesíteni, 

akikkel az együttműködés elősegíti a nemzetközi szervezetekben 

közép-kelet-európai régió érdekeinek érvényesülését. 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, is hogy részletes költségkimutatás 

készült a fentiek szerint meghatározott nemzetközi kapcsolatokkal járó költségekről, 

melyre 5 évre 22 millió Ft-ot fordítana a szövetség. Ez az öt éves gazdálkodást 

alapul véve a gazdálkodás 5%-át teszi ki. 

Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi kapcsolatok tekintetében a LIGA-nak és az 

EVDSZ-nek nincs párhuzamos tevékenysége (ahogy azt a II. Műhelymunka 

emlékeztetője is tartalmazza). Résztvevők a tájékoztatásban elhangzottakat 

tudomásul vették. 

A negyedik napirendi pont keretében a LIGA ügyeket tárgyalta meg a Szövetségi 

Vezetőség. Dr. Szilágyi József köszöntötte a Dr. Mészáros Melinda LIGA elnök 

asszonyt és Árkovics István LIGA gazdasági és szervezési alelnököt, akik elfogadták 

a szövetség meghívását.  

Ezt követően Dr. Mészáros Melinda tájékoztatta a jelenlévőket a közelgő Tisztújító 

LIGA Tanácsülésével kapcsolatos előkészületekről. Tájékoztatta az SZV-t, hogy a 



8 
 

2017. szeptember 26-án ülésező Elnökség tárgyalt a LIGA Tanácsüléssel 

kapcsolatos határozati javaslatokról, melyek közül már csak az alapszabály 

módosítás kérdése maradt nyitva. Ezt követően ismertette a LIGA alapszabályát 

érintő főbb módosítási javaslatokat: 

 a Felügyelő Bizottság és a Mandátumvizsgáló Bizottság feladatkörének 

átcsoportosítása (MB létszámának lecsökkentése 3 főre, FB 5 tagból fog állni); 

 összeférhetetlenségi szabályok átstrukturálása; 

 taglétszámhoz kapcsolódó mandátumszám – befizetési időszak alapján kerül 

megállapításra (tagdíjhátralék esetén egyetlen mandátumra lesz jogosult az 

adott tagszervezet); 

 meghívó kiküldési szabályok; 

 munkáltatói jogkörgyakorlás pontosítása (amennyiben az elnök 

munkaviszonyban tölti be a feladatkörét); 

 milyen feltételekkel nem vehet részt határozathozatalban egy tagszervezet; 

 az Elnökség létszámát 11 vagy 12 főre csökkentik (a gazdasági és szervezési 

alelnöki tisztség függvényében); 

 a rétegbizottsági tagok 4 éves ciklusra lesznek delegálva; 

 a tagdíj mértéke csökken: a minimálbér 0,001-léke helyett, 0,004-ben kerülne 

meghatározásra (ez közel azonos az 50 Ft/fő/hó tagdíjjal). 

  

Ezt követően felkérte Árkovics István LIGA gazdasági és szervezési alelnököt, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket a LIGA gazdasági kérdéseivel kapcsolatosan. A 

tájékoztatás során elhangzott, hogy 

 a gazdasági beszámolót az elnök asszonnyal együtt készítik el, amely 

összefoglalja a LIGA elmúlt másfél éves pénzügyi helyzetének alakulását;  

 minden elnökségi ülésen rendszeres a gazdasági beszámoló;  

 a LIGA jelenleg 135 millió Ft-os lekötött betéttel rendelkezik, melyet ezt 

követően már minden évben biztosítani kell; 

 130+20 millió Ft áll rendelkezésre a folyamatos gazdálkodáshoz (a VKF-től 

100 millió Ft, az OKÉT-től 80 millió Ft támogatás érkezett idén); 

 elvileg a teljesülni látszik pénzügyi terv; 

 a tagdíj bevételben a tervezetthez képest 5 millió Ft mínusz mutatkozik (a 

tagdíj mértékének csökkenése miatt: a terv 80 Ft/fő/év összeggel lett 

kalkulálva, de a tényleges díjat 50 Ft/fő/évben határozták meg 

visszamenőleg); 

 sikerült stabilizálni a LIGA gazdasági működését; 

 székház adásvételi szerződése aláírásra került – az új székház 

vonatkozásában már folyamatban van az ajánlattétel. 

 

Hozzászólásként elhangzott, hogy 

 a LIGA már nem hitelből működik, saját forrásból tartja fenn magát;  

 a költségoptimalizálás miatt nem volt bérfejlesztés a LIGA-ban; 
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 a LIGA székházat 850 millió Ft-ért sikerült értékesíteni, melyből az Elnökség 

által meghatározott keretösszeg erejéig sikerült találni egy lehetséges új 

székházat (tárgyalások folyamatban). 

 

Hozzászólók: dr. Szilágyi József, Bocsor István, Pinczés Ernő, Nagy Sándor 

 

Megköszönve a tájékoztatást a levezető elnök visszaadta a szót a LIGA elnök 

asszonyának, aki a következőkről is tájékoztatta a jelenlévőket: 

 a LIGA sajnos nem tudott számos, a munkavállalókat érintő kérdésekben 

érdemi lépéseket tenni (lsd. korhatár előtti ellátás, sztrájktörvény, Mt., stb.), 

azonban folyamatosan dolgoznak azon és tárgyalásokat folytatnak annak 

érdekében, hogy érdemi, pozitív előrelépések történjenek a fenti kérdések 

vonatkozásában; 

 a LIGA törekszik a munkavállalói járulékok csökkentésére, melynek érdekében 

tárgyalást is folytat; 

 felerősödtek a nemzetközi kapcsolatok jelentőségei (lsd. Visegrádi négyek: 

szociális pillér); 

 17 rendezvényt tartottak a LIGA nyitott ház program keretében; 

 5 új tagszervezettel gyarapodtak és további 3 új szervezet fejezte ki 

csatlakozási szándékát; 

 

Ezt követően az alábbi hozzászólások hangzottak el: 

 mit tervez a LIGA akkor, ha a kormány záros határidőn belül továbbra sem 

akarja tárgyalni a korhatár előtti ellátások kérdését? 

 választások előtt a munkáltatói és a munkavállalói érdekcsoportok 

közreműködésével kellene konszenzusra jutni azon szakmák megjelölésében, 

amelyek vonatkozásában mindenképp szükség van a korkedvezményre. 

 

Hozzászólók: Bocsor István, dr. Szilágyi József, Begitter Henrikné 

Ezután a LIGA gazdasági és szervezési alelnöki tisztség szükségességéről tárgyalt 

az SZV. Dr. Mészáros Melinda tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a gazdasági és 

szervezési alelnök 

 tagja az Elnökségnek is, nem csupán munkavállalóként végzi a dolgát; 

 felelősséggel kell, hogy előkészítsen döntéseket, beszámoljon a LIGA 

gazdasági ügyeiről. 

 

A LIGA elnök asszonyaként támogatja, hogy továbbra is fennmaradjon a LIGA-ban 

ez a tisztség – lehetőleg Árkovics István személyében –, mert kiválóan tudnak együtt 

dolgozni.  
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A levelező elnök megköszönte a tájékoztatást és átadta a szót Árkovics Istvánnak, 

aki megerősítette az elnök asszony által elmondottakat és kiegészítette azzal, hogy 

 az Elnökség tagjaival is nagyon jól tud együttműködni; 

 gazdasági és szervezési alelnökként úgy érzi, hogy az elmúlt másfél évben is 

bizonyította rátermettségét a LIGA pénzügyeinek stabilizálásával; 

 választott tisztségviselőként a 4 éves periódus tud rá alkalmat teremteni, hogy 

elvégezze a rá mért feladato(ka)t egy adott programban. 

 

Ezt követően az EVDSZ elnöke kapta meg a szót, aki a LIGA társelnökeként is 

ismertette a tisztség fenntartásával kapcsolatos álláspontját, mely szerint 

 többször is beszéltek erről a kérdésről a LIGA elnök asszonyával és 

egyetértettek abban, hogy felül kell vizsgálni a LIGA szervezeti struktúráját;  

 egyetért abban, hogy a gazdasági és szervezési alelnök jól tud együtt dolgozni 

az elnök asszonnyal; 

 megkérdőjelezi a szóban forgó tisztség létjogosultságát, melynek indokaként 

felhozta:   

 a jelenleg szervezeti struktúra ellentmondásos (társelnöki rendszer plusz 

alelnök), 

 változott a gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési tevékenység is (lsd. FB); 

 egy választott tisztségviselő egyben alkalmazott is: a munkaviszony 

megszűntetése esetén mindkét jogi státuszban el kell járni;  

 munkaviszony keretében is lehetne irányítani a pénzügyi vezetést. 

 

Hozzászólásként elhangzott, hogy  

 beosztottként bárki akar-e, vagy mer-e ellenvéleményt megfogalmazni? 

 a LIGA Elnöksége azt javasolja, hogy maradjon meg a tisztség; 

 a LIGA-nál ne változzon a bérköltségek és tiszteletdíjak mértéke;  

 Árkovics István a korábbi EVDSZ-es múltjával kiérdemelte és az óta is bírja az 

SZV bizalmát; 

 amennyiben a LIGA elnök asszony támogatja a tisztség megtartását és 

támogatja Árkovics István személyét, akkor maradjon meg a tisztség.  

 

Hozzászólók: Begitter Henrikné, Nagy Sándor, Medveczki Zsolt, Gál Rezső, Hatvani 

Jácint, Pinczés Ernő, Téglás József 
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Ezt követően az SZV a következő határozatot hozta: 

51/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség végigtárgyalta a LIGA 

Alapszabály módosításával kapcsolatos előterjesztéseket és egyetértett abban, 

hogy továbbra is fenn kell tartani a LIGA gazdasági és szervezési alelnöki 

tisztségét azzal, hogy a LIGA-nak a jövőben felül kell vizsgálnia szervezeti 

struktúráját.   

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: három tartózkodás mellett elfogadva 

 

A levezető elnök megköszönte a LIGA tisztségviselőinek részvételét és megadta a 

szót az EVDSZ elnökének, aki ismertette a LIGA Tanácsülésen jelölendő tisztségek 

listáját és javaslatot tett az EVDSZ által jelölt, illetve támogatott személyekre. 

… 

Hozzászólók: Begitter Henrikné, Gál Rezső  

Ezt követően az SZV a következő határozatokat hozta: 

52/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség a 2017. november 30-

án tartandó LIGA tisztújító Tanács ülés kapcsán megtárgyalta az EVDSZ által a 

LIGA tisztségekre jelölendő és támogatandó személyek listáját és azt az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.  

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

53/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség a 2017. november 30-

án tartandó LIGA tisztújító Tanács ülés kapcsán megtárgyalta az EVDSZ által a 

LIGA tisztségekre jelölendő és támogatandó személyek listáját. Az SZV 

egyetértett abban, hogy az EVDSZ LIGA elnöki tisztségére Dr. Mészáros 

Melindát, a LIGA jelenlegi elnök asszonyát jelölje. 

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

… 
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Az EVDSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elfogadott határozatok alapján 

elkészíti és megküldi a LIGA titkársága számára az EVDSZ által jelölt és támogatott 

személyek listáját. 

Az ötödik napirendi pont keretében az EVDSZ nemzetközi ügyeiről tárgyalt az SZV. 
Dr. Szilágyi József tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a korábbi orosz kiutazás 
kapcsán az EVDSZ visszahívta az Orosz Atomenergia-ipari Dolgozók 
Szakszervezetének delegációját. A közös tárgyalás során együttműködési keret 
megállapodást kötöttek a felek, melynek parafálására már sor került. A megállapodás 
akkor lép hatályba, ha a felek jóváhagyják azt. Annak érdekében, hogy a 
keretszerződés tartalommal telítődjön, közreműködők kellenek, ezért javasolja, hogy 
az SZV kérje fel az MVM TSZSZ-t, hogy vegyen részt az együttműködési 
megállapodás végrehajtásában. 
 
Az említett szakszervezettel kialakított jó kapcsolat eredménye, hogy az EVDSZ is 
meghívást kapott 5 főre a Világ Ifjúsági Találkozóra (VIT), melyen 3 fő vesz részt az 
EVDSZ részéről.  
 

Hozzászólásként elhangzott, hogy 

 az orosz szakszervezet nyitott egy helyi megállapodás megkötésére is; 

 a Paks II vonatkozásában szükséges a szociális párbeszéd kialakítása (ehhez 

az MVM TSZSZ dr. Kiss Mihályt kérte fel a javaslat tételhez); 

 fontos a kölcsönösség elve (lsd. együttműködési megállapodások).    

Hozzászólók: Gál Rezső, Hatvani Jácint, Medveczki Zsolt 

Ezt követően az SZV a következő határozatokat hozta: 

61/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

jóváhagyta az EVDSZ és az Orosz Atomenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete 

közötti együttműködési megállapodást. 

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

62/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség egyetértett abban, 

hogy az EVDSZ kérje fel az MVM TSZSZ-t az EVDSZ és az Orosz Atomenergia-

ipari Dolgozók Szakszervezete közötti együttműködési megállapodással 

kapcsolatos közreműködésre. 

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
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A hatodik napirendi pont keretében az EVDSZ Ifjúsági Tagozatával kapcsolatos 

ügyekről tárgyalt az SZV. Téglás József EVDSZ elnökhelyettes tájékoztatta a 

jelenlévőket az alábbiakról: 

 a tagozat működéséért felelős személyként nem tudja összehívatni az IT-t 

évente legalább 3-4 alkalommal; 

 a tagozat az idei évben nem élt a DUVISZ által felajánlott meghívással sem 

(költségvonzata egyáltalán nem lett volt); 

 a tagozat elnöke szinte kizárólag az éves költségvetés megbeszélésekor vesz 

részt az SZV ülésen; 

 nincs rendszeres együttműködés a tagozat elnöke részéről sem az apparátus, 

sem az EVDSZ elnöke felé; 

 többszöri kezdeményezésre sem sikerült megbeszélni, hogy hogyan kell az  IT 

gazdálkodási folyamatait összeilleszteni az EVDSZ-es pénzügyi 

szabályozással/eljárásrenddel; 

 megítélése szerint a tagozat nem látja el megfelelően a szervezési feladatokat 

sem;  

 nem elégedett a tagozat munkájával és már évek óta nem lát benne változást; 

 véleménye szerint – változás hiányában – olyan személyt kell keresni a 

tagozat élére, aki megfelelően és a tőle elvárható módon tudja ellátni a 

feladatát;  

 furcsállja, hogy ezt a problémát a tagozat egy tagja sem jelezte sem az őt 

delegáló tagszakszervezet, sem az EVDSZ irányába; 

 a tájékoztatók, a jegyzőkönyvek és beszámoló anyagok rendszeresen nem 

érkeznek meg vagy csak jóval később, mint ahogy az elvárható lenne;  

 a LIGA-s képzéseken is alig-alig tudnak részt venni;  

 kérdés, az EVDSZ-nek szabad-e ezt a fajta ifjúsági tevékenységet támogatni? 

Az EVDSZ elnöke a következőkkel egészítette ki az elhangzottakat: 

 azért tartja fontosnak az IT-vel kapcsolatos tájékoztatónak a megtartását, mert 

kb. 3 alkalommal halasztotta már el az SZV ennek a napirendnek a 

tárgyalását, tekintettel arra, hogy a tagozat elnöke nem jelent meg az ülésen;  

 sérelmezi, hogy a tagozat elnöke nem keresi vele a kapcsolatot, úgy, ahogy 

az elődei tették, és ahogy az el is várható; 
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 véleménye szerint éves szinten érdemi tevékenység nem történik, kizárólag az 

Ifjúsági Találkozó megrendezése, melynek vonatkozásában idén még a 

létszám sem érte el a meghatározott limitet (50 helyett csak 35 fő körüli volt a 

részvétel meghívottakkal együtt!); 

 kéri az SZV-t annak átgondolására, hogy ilyen minőségű tevékenységhez 

valóban szükséges-e az anyagi hozzájárulás? 

 javasolja, hogy a soron következő SZV ülésen az IT elnök mindenképp 

vegyen részt és számoljon be a tagozat munkájáról. 

Hozzászólásként elhangzott, hogy 

 a LIGA Ifjúsági Tagozat 2 napos ülést szervezett, amelyen 40 főt tervezett 

meghívni, azonban a létszám a 20 főt sem érte el (a keretet a LIGA 

biztosította); 

 az SZV fogalmazza meg az IT elnök feladataival kapcsolatos elvárásokat és 

erről írásban tájékoztassa a jelenlegi elnököt; 

 az oroszországi VIT rendezvénnyel kapcsolatos utazási költségek 50%-át az 

adott tagszakszervezet, 50%-át az EVDSZ finanszírozza; a teljes kint 

tartózkodás költségét pedig a rendező szervezet állja. 

 

Hozzászólók: Begitter Henrikné, Kópis József, dr. Szilágyi József, Horváth József, 

Gál Rezső, Téglás József 

Ezt követően az SZV a következő határozatot hozta: 

63/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség felkéri az EVDSZ 

Ifjúsági Tagozatának elnökét, hogy a soron következő (2017. november 21-i) 

SZV ülésen vegyen részt és számoljon be az Ifjúsági Tagozat – idei – 

tevékenységéről. 

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

A hetedik napirendi pont keretében az EVDSZ Felügyelő Bizottság tagdíjfizetéssel 

kapcsolatos vizsgálatának eredményéről tárgyalt az SZV. Ácsi Péter, az EVDSZ 

Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a vizsgálat 

eredményéről szóló dokumentum kiküldésre került az SZV számára. Kiemelte, hogy 

 az FB összesen 8 ülésen foglalkozott a tagdíjfizetés kérdésével, melyek 

alkalmával áttekintették a tagszakszervezetek által átadott anyagokat, a 

kiküldött kérdőívet követően sok pozitív visszajelzést kapott az FB; 
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 a vizsgálattal kapcsolatos jelentés szerint a tagszervezetek 90%-a teljesítette 

az FB vizsgálattal kapcsolatos kéréseit, de előfordult kifogás is az FB 

hatáskörét illetően és voltak olyan szervezetek is, akik hiányosan, vagy 

egyáltalán nem tettek eleget az FB kéréseinek, illetve akadt olyan 

tagszakszervezet is, ahol helyszíni vizsgálatot javasolt az FB elnöke. 

 a vizsgálat eredményének záródokumentuma ajánlásokat tartalmaz, amely 

segíteni fogja az EVDSZ jövőbeli munkáját. 

 

A levelező elnök megköszönte a tájékoztatást, majd megadta a szót az EVDSZ 

elnökének, aki megköszönte a Felügyelő Bizottság munkáját. Felhívta a figyelmet 

arra, hogy az EVDSZ Alapszabálya kifejezetten rendelkezik a tagdíjfizetés rendjéről 

és módjáról, illetve a tagszervezetek együttműködési kötelezettségéről az FB 

irányába. Jelezte, hogy az FB kompetenciája dönteni egy vizsgálat lefolytatásához 

szükséges dokumentumokról.  

 

Tájékoztatta az SZV-t, hogy az FB elnökével egyeztetett a vizsgálat lezárását követő 

további intézkedésekről, melynek értelmében 

 a hiányosan, vagy a kérésnek egyáltalán eleget nem tevő tagszakszervezetek 

kapjanak értesítést az EVDSZ elnökétől, melyben az előzmények 

bemutatásával felhívja a tagszakszervezet elnökének figyelmét az EVDSZ 

Alapszabályban rögzítettekre (ÉVISZ, ELMÜ, OVIT, ERBE);  

 a semmilyen módon közre nem működő tagszakszervezet vonatkozásában 

egy – az előzőekben említett-től eltérő – hangnemű levélben hívja fel az 

EVDSZ elnöke a tagszakszervezet elnökének figyelmét az EVDSZ 

Alapszabályban rögzített kötelezettségeire (DHV Munkástanács); itt hívja fel a 

figyelmet a tagszervezettel kapcsolatos hiányosságokra is (az EVDSZ egyik 

ülésén sem képviseltetik magukat és a kommunikáció is minimális részükről);  

 a FB-nek kétségei vannak egy tagszakszervezet helyi szintű tagdíjfizetésével 

kapcsolatosan, ezért javasolja, hogy az SZV bízza meg az EVDSZ elnökét, az 

FB elnökét és egy tagját a helyszíni ellenőrzés lefolytatására, illetve az 

eredményével kapcsolatos beszámolásra az SZV számára (ADÉSZ). 

Ezt követően a levezető elnök megnyitotta a vitát, melynek során a következő 

hozzászólások hangzottak el: 

 az SZV köszönje meg az FB munkáját a tagdíjfizetéssel kapcsolatos vizsgálat 

okán; 

 az FB által kért dokumentumok nem voltak túlzóak, melyet a vizsgálat is 

bizonyított azzal, hogy a tagszakszervezetek nagy része teljesítette a kérést; 
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 az ADÉSZ és a DHV Munkástanács vonatkozásában az SZV határidőzze be a 

szóban forgó folyamatot (egy fél éven belül kerüljön rá sor úgy, hogy ez idő 

alatt már az SZV tájékoztatás is megtörténjen); 

 az FB vizsgálattal kapcsolatosan az alapszabály természetesen biztosítja a 

jogorvoslati lehetőséget, amennyiben ezzel valamelyik tagszakszervezet élni 

kívánt volna;  

 annyi mandátuma legyen egy adott tagszakszervezetnek, amennyi befizetést 

eszközölt; 

 a mandátum megállapításánál legyen figyelembe véve a taglétszám és a 

befizetés összege, mely két számból kerüljön súlyozással megállapításra egy 

adott tagszakszervezet mandátuma;  

 valamilyen rendszer kell arra, hogy a minimálbért sem elérő szervezetek 

tagdíjat érintő terheit enyhítse a szövetség; 

 azoknál a kérdéseknél, ahol a mandátum kérdéseivel kapcsolatos döntés 

születhet, az SZV vegye el az EVDSZ elnökének és elnökhelyettesének a 

mandátumát, mert befolyásolni tudják az SZV döntéseit; 

 a tagdíjfizetéssel, illetve az előző pontban említett mandátum kérdésében az 

EVDSZ Alapszabályát módosítása szükséges, amely a taggyűlés előtti 

időszakra készüljön el; 

 az ADÉSZ szívesen fogadja az FB-t a helyszíni vizsgálathoz, és minden 

dokumentumot a rendelkezésre fog bocsátani a vizsgálat lebonyolításához; 

 a tagszakszervezet által a tagoktól beszedett tagdíj mértéke nem befolyásolja 

az EVDSZ-nek fizetendő tagdíj mértékét.  

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Mosonyi Gábor, Ácsi Péter, Bocsor István, dr. 

Szilágyi József, Horváth József, Hatvani Jácint, Riger Ferenc 

 

Ezt követően az SZV a következő határozatokat hozta: 

64/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta az EVDSZ Felügyelő Bizottság tagdíjfizetéssel kapcsolatos 

vizsgálatának záró beszámolóját.  

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy ellenszavazat mellett elfogadva 
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65/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség egyetértett abban, 

hogy az EVDSZ Felügyelő Bizottság tagdíjfizetéssel kapcsolatos vizsgálatának 

záró beszámolója szerint a vizsgálattal kapcsolatosan hiányosan, vagy az FB 

kérésnek egyáltalán eleget nem tevő tagszakszervezetek kapjanak írásos 

értesítést az EVDSZ elnökétől, melyben az előzmények bemutatásával hívja fel 

a tagszakszervezet elnökének figyelmét az EVDSZ Alapszabályban 

rögzítettekre. 

         Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy ellenszavazat mellett elfogadva 

 

66/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség egyetértett abban, 

hogy az EVDSZ Felügyelő Bizottság tagdíjfizetéssel kapcsolatos vizsgálatának 

záró beszámolója szerint a vizsgálatban semmilyen módon közre nem működő 

tagszakszervezet vonatkozásában egy – az előző határozatban említett-től 

eltérő – hangnemű levélben hívja fel az EVDSZ elnöke a tagszakszervezet 

elnökének figyelmét az EVDSZ Alapszabályban rögzített kötelezettségeire. 

Kérje továbbá a tagszakszervezet elnökének nyilatkozatát a tagszakszervezet 

EVDSZ tagságával kapcsolatos jövőbeli elképzelését illetően is.       

   

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy tartózkodás mellett elfogadva 

67/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség az EVDSZ Felügyelő 

Bizottság tagdíjfizetéssel kapcsolatos vizsgálatának záró beszámolója alapján 

megbízza az EVDSZ elnökét, az FB elnökét és egy tagját azzal, hogy a 

tagdíjfizetéssel kapcsolatosan helyszíni vizsgálatot folytasson le az ADÉSZ-nál, 

illetve a vizsgálat eredményéről tájékoztassa az SZV-t.     

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

 
Az Egyebek napirendi pont keretében  
 

 Pannónia NYPT 

Nagy Sándor DÉMÁSZ Szakszervezet vezető elnök tájékoztatta az SZV-t, 
hogy a Pannónia NYP-nál lejárt az 5 éves ciklus, ezért meg kell újítani a 
küldöttek mandátumát. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatott továbbá arról, hogy  
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 nem volt egyetlen ülés sem, amelyet nem kellett megismételni 

határozatképtelenség miatt; 

 észrevételek fogalmazódtak meg a küldöttekkel kapcsolatosan – egy 

küldöttgyűlésre sem ment el, vagy nem mindegyiken vett részt; 

 jelenleg több mint 100 küldöttel rendelkezik EVDSZ a minél nagyobb 

ráhatásunk legyen a működésre; 

 változott a törvényi háttér is, ezért fogalmazódott meg a küldöttek 

létszámának 30 főre történő csökkentésének gondolata, így régiónként 

választana küldöttet a pénztár; 

 figyelembe kell venni a még beolvadt pénztárak küldötteit: 1 küldöttet) 

kapnának (tagozat jelleggel lsd. Dimenzió); 

 a fenti elképzelés illeszkedik a létszámarányossághoz is; 

 kb. egy hónapon belül indulnak a választások; 

 kéri az SZV segítségét ahhoz, hogy megtalálják azokat a küldötteket, akik 

maximálisan képviselni tudják a szövetség érdekekeit és el is fognak 

menni az ülésekre; 

 a küldöttekkel kapcsolatos koordináláshoz 2-3 fős munkabizottság 

felállítását javasolja;  

 kéri továbbá az SZV segítséget a választási bizottság felállításához is 

(további 3-4 fő). 

Az EVDSZ elnöke megköszönte a tájékoztatást és a következőkkel 

egészítette ki az elmondottakat: 

 a Pannónia NYP kérte az EVDSZ közreműködését és segítségét; 

 a szövetségnek úgy kell pozícionálni magát, hogy beleszólási lehetősége 

legyen a pénztár működésébe; 

 egyetért a munkabizottság felállításával, amelybe tagnak Nagy Sándor 

DÉMÁSZ Szakszervezet vezető elnököt, Gál Rezső MVM TSZSZ elnököt 

és saját magát javasolja, tekintettel az említett személyek pénztárban 

betöltött jelenlegi tisztségére;  

 felhívja a figyelmet a póttagok választásának fontosságára is; 

 kéri az SZV támogatását. 
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Hozzászólásként elhangzott, hogy: 

 megoldást kell találni a küldöttek üléseken történő részvételének 

biztosítására;  

 azért lettek többségében szakszervezeti tisztségviselők megválasztva 

küldöttnek, mert számukra elvileg nem okozhat gondot a megjelenés, a 

munkaidő kedvezményre is figyelemmel.  

Hozzászólók: Gál Rezső, Pinczés Ernő, Begitter Henrikné, dr. Szilágyi József, 

Téglás József 

 
 
Ezt követően az SZV az alábbi határozatokat hozta: 
 
68/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár küldöttválasztásával kapcsolatos 

beszámolót. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

69/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség a Pannónia 

Nyugdíjpénztár küldöttválasztásának előkészítése érdekében 

munkabizottságot állít fel. Tagjainak Nagy Sándor DÉMÁSZ 

Szakszervezet vezető elnököt, Gál Rezső MVM TSZSZ elnököt és dr. 

Szilágyi József EVDSZ elnököt kéri fel.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

 Tagszakszervezeti beszámolók 

Kovács Ferenc VIMÉSZ elnök tájékoztatott az idei évi bérmegállapodás 

megkötéséről is: 2% kötelező emelés, 5% differenciált szétosztás, 3% további 

bérfejlesztés (novemberben várható a realizálás). Ezen felül további év végi 

kifizetés szeretne a VIMÉSZ. A munkáltató kezdeményezte KSZ módosítását. 

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Hatvani Jácint, Téglás József, dr. Szilágyi József 

 

Ezt követően Ferk Zoltán, a Pécsi Hőerőmű V. Szakszervezeti Bizottsága 

elnöke tájékoztatta az SZV-t arról, hogy az új tulajdonos, a Pécsi Hőerőmű Kft. 
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megszűntette a VTMSZ tagságát, így a munkavállalók már nem élvezik a 

VKSZ oltalmát. 

 

Ezután Balogh István, a VIRÜSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 

a MAVIR ZRt.-nél is bevezetésre került a HAY rendszer, illetve hogy a MAVIR 

ZRt.-nél módosításra került az éves bérmegállapodás: a 10%-os béremelésből 

2,4% csak abban az esetben fog kifizetésre kerülni,ha a MAVIR ZRt. adózás 

utáni eredménye (I-X. havi tényekből számítva) erre lehetőséget ad. 

 

Ezt követően Gál Rezső, az MVM DSZ és MVM TSZSZ elnöke tájékoztatta az 

SZV-t arról, hogy lejártak a mandátumok MVM DSZ-nél és TSZSZ-nél is, ezért 

folynak a választásokkal kapcsolatos előkészületek. 

 

Ezután Bocsor István, a PADOSZ képviselője tájékoztatta a jelenlévőket arról, 

hogy  

 új HR vezető van a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, akivel sikerült jó a 

kapcsolatot kialakítani; 

 ÜT képviselő választás lesz; 

 Együttműködési megállapodást kötött a PADOSZ a MÉSZ-szel az ÜT és a 

munkavédelmi képviselő választással kapcsolatosan. 

 

Ezt követően Hatvani Jácint, a MÉSZ elnöke tájékoztatta az SZV-t arról, hogy 

 a tagság jelentős részének hatósági vizsgát kell tenniük, amelyhez vizsga 

stressz csökkentő dokumentumot dolgozott ki a MÉSZ; 

 műszakbeosztás módosítás előtt állnak, melynek kapcsán tájékoztató 

anyagot készítettek a tagság számára. 

 

Ezután Nagy Sándor, a DÉMÁSZ Szakszervezet vezető elnöke tájékoztatta a 

jelenlévőket arról, hogy  

 az ENKSZ átvette a DÉMÁSZ Zrt.-t;  

 új vezérigazgató és új HR igazgató is van; 



21 
 

 jelenleg a HAY felülvizsgálata zajlik, melynek eredményéhez van kötve az 

aláírt bérmegállapodás teljesítésének egy része; 

 a munkáltató a jövő héten akar leülni a szakszervezettel tárgyalni a jövő 

évi bérmegállapodásról. 

 

Ezt követően Mosonyi Gábor, a DÉDÁSZ elnöke tájékoztatta az SZV-t arról, 

hogy 

 újraépítették a külső és belső kapcsolatrendszerüket, melynek 

eredményességét a tagság növekedése is mutatja; 

 szeretnék még idén már elkezdeni a 2018. évi bértárgyalásokat, mert az 

idei évben is már januárban megkapták a munkavállalók a 

bérmegállapodással kialkudott bérnövekedést, amely a tagság körében 

pozitív visszhangot váltott ki. 

 

Ezután Pinczés Ernő, a TIVISZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy  

 az ENKSZ-nek köszönhetően nem csökkentették le az ügyfélszolgálat 

létszámát, ahogy azt tavasszal beharangozták (E.ON nyerte meg a 

kormány által meghirdetett helyi pályázatot); 

 leolvasóknál átállt az E.ON a fix bérre; 

 a raktárosok most már kapnak készenléti pótlékot; 

 jövő májusban lesznek választások.  

 

Ezt követően dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t a Réffi Péter, ÉVISZ 

elnök által küldött levélről, melynek tartalma szerint a betegsége miatt lemond 

az SZV tagságáról. A következő EVDSZ Taggyűlésig Fliegh Tamás fogja az 

SZV üléseken képviselni az ÉVISZ-t 

 

 Nyugdíjas Tagozat 

Begitter Henrikné az EVDSZ Nyugdíjat Tagozatának elnök asszonya 

tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy  

 a LIGA Nyugdíjas Tagozata az agárdi ülésén tárgyalta a LIGA programját, 

melynek eredményeként jelezték a javaslataikat a nyugdíjas ellátással 

kapcsolatosan a LIGA felé;  
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 nehezményezik, hogy a nyugdíjas szövetkezeteket a nyugdíjas 

társadalom megkérdezése nélkül hozták létre. 

 

 EVDSZ Családi nap 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatta az SZV-t az EVDSZ Családi napjával 

kapcsolatos tudnivalókról: 

 közel 400 résztvevő várható; 

 párhuzamosan kerül megrendezésre a II. Focikupa (kevés csapat 

jelentkezett); 

 megköszönte Káplár Sándor MVM DSZ elnökhelyettesnek a 

közreműködést. 

Ezt követően az alábbi hozzászólások hangzottak el: 

 az igények felmérését követően ne csak az ötletet szavazza meg az SZV, 

hanem a rendezvényen történő részvételt is;  

 jövőre az év elején kell beilleszteni a költségvetésbe; 

 szerencsésebb lett volna EVDSZ sportnapnak titulálni a rendezvényt; 

 nagy költséget jelent a részvételt biztosítani a távolság miatt; 

 volt, ahol meg sem lett hirdetve a rendezvény, kizárólag az újságból 

értesültek róla a tagok; 

 amikor még Sportnapként volt ez meghirdetve, jobban működött a 

rendezvény; 

 SZV döntéssel fogadták el a tagok a rendezvény szükségességét, 

melynek fő csapásiránya az volt, hogy lehessen családtagot is vinni; 

 ekkora csapat létszám miatt egy ilyen rendezvényt megtartani nem 

gazdaságos; 

 már a szavazáskor is lehetett tudni, hogy a VIT Sport Alapítványnak egy 

héttel később iparági rendezvénye van. 

Hozzászólók: Medveczki Zsolt, Pinczés Ernő, Téglás József, Nagy Sándor  



23 
 

 

 Bérunió kérdése 

Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy EU befogadta a 

jobbik Bérunióval kapcsolatos kezdeményezést, megkezdődött az 

aláírásgyűjtés. Szeptember 8-án előre meghirdetett konferenciára került sor a 

témában, melyen történő részvételét az ETUI kérése (tekintettel a Jobbik által 

képviselt irányzatra) alapján visszamondta az EVDSZ elnöke. Az elmondottak 

miatt nem javasolja az SZV számára, hogy az EVDSZ elkötelezze magát a 

kezdeményezés mellett. 

Szeptember 22-én Pozsonyban lesz egy konferencia, melynek témája szintén 

a bérfelzárkóztatás lesz. Ezen dr. Szilágyi József a LIGA-t fogja képviselni.   

Hozzászólásként elhangzott, hogy jobban kellene kommunikálni az SZV és a 

tagság felé, hogy miért zárkózunk el a kezdeményezés támogatásától. 

Hozzászólók: Bocsor István, Téglás József 

 

 Nyilatkozat a tiszta átmenetről 

Támogatni kell a nyilatkozatot: a tiszta szén technológiát továbbra is 

alkalmazza Magyarország, mert semmi CO-t nem bocsát ki. Ezt az álláspontot 

az Energiapolitika 2000 Társulás is támogatja. 

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Téglás József 

 

 December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatta az SZV-t, hogy aláírásgyűjtés indult a 

december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében, mely mellé a 

LIGA is odaállt. Az EVDSZ is támogassa a kezdeményezést, melyben 

tevőlegesen azonban nem tud részt vállalni. 

Hozzászólók: Gál Rezső, Téglás József 

 

 VAPB 

Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2017. október 5-én kerül 

sor a VAPB következő ülésére, melyen a c-tarifa kedvezmény, a 

munkavédelem és a VKSZ kiterjesztésével kapcsolatos aktualitások is 

napirenden lesznek. (Aláírásra került a VKSZ kiterjesztési kérelem, a felek 

részt vettek a minisztériummal történő egyeztetésen, melynek megfelelően 
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kijelölésre került a szakmai véleményező személye: Fodor T. Gábor. 

Várhatóan a héten elkészül a szakmai vélemény, amelyet követően 

folytatódhat a kiterjesztési eljárás.).  

Hozzászóló: Medveczki Zsolt 

 Javaslat aranygyűrű kitüntetésre  

Az EVDSZ elnöke felolvasta a PADOSZ előterjesztését, melyben a Paksi 

Atomerőmű részéről javaslatot tesz VD gyűrű kitüntetésre a Rosatom-nál 

működő szakszervezet elnökhelyettese számára. Bocsor István 

kiegészítésként elmondta, hogy a korábbi, jelenlegi és jövőbeli 

együttműködésük elismerése okán fordultak a szövetséghez. A felmerülő 

költségeket a PADOSZ vállalja. Az elismerést az orosz szakszervezet 

kongresszusán kívánják átadni. 

Hozzászólók: dr. Szilágyi József, Bocsor István, Gál Rezső 

Ezt követően az SZV a következő határozatot hozta: 

70/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta a PADOSZ VD aranygyűrű elismeréssel kapcsolatos 

előterjesztését azzal, hogy a felmerült költségeket a PADOSZ vállalja, 

illetve hogy az elismerés mellé az EVDSZ nevében is adjon a szövetség 

egy oklevelet.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

 Tanulmányi szerződés 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatta az SZV-t arról, hogy Bertafalvi Hortenzia Fanni 

EVDSZ titkárságvezető tanulmányi szerződés kötésére irányuló kérelmet 

terjesztett be a szövetséghez, melyben kérte a továbbtanulásával kapcsolatos 

költségek finanszírozását. Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket a 

tandíj- és bérköltségekről (kiemelve, hogy a vizsgák után járó törvényben 

rögzített napok felét kívánja csak igénybe venni a kérelmező) és kérte egyúttal 

az SZV támogatását.  

71/2017. (09.20.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

jóváhagyta Bertafalvi Hortenzia Fanni EVDSZ titkárságvezető 

továbbtanulásával kapcsolatos tanulmányi szerződés megkötését.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
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 Tagtoborzás 

Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elkészültek a 

tagtoborzással kapcsolatos szórólapok, melynek egy része már kiosztásra is 

került a résztvevő szervezetek között. 

 Szakszervezeti póló 

Dombi Jenő DÉMÁSZ Szakszervezet elnök bemutatta az általuk készíttetett 

„szakszervezeti tag vagyok” és „nem vagyok szakszervezeti tag” szlogennel 

ellátott pólók (8. és 9. sz. melléklet) mintadarabját. Megfontolásra javasolja az 

SZV számára a nagyobb mennyiség legyártását, melyhez az EVDSZ elnöke 

írásbeli előterjesztést és árajánlatot kért a DÉMÁSZ Szakszervezettől.  

 

Ezt követően egyéb felvetés nem lévén Téglás József – megköszönve a jelenlétet – 

és az ülést bezárta.  

 

Budapest, 2017. október 03.   

 

dr. Szilágyi József 
    EVDSZ elnök 
 

 
 
Téglás József     Bertafalvi Hortenzia Fanni 

    jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
Melléklet:  

1.  sz. melléklet: 2017. szeptember 19-20-i SZV ülés jelenléti íve 
2.  sz. melléklet: 2017. május 18-19-i SZV ülés emlékeztető 
3.  sz. melléklet: 2017. június 14-i I. Műhelymunka emlékeztető 
4.  sz. melléklet: 2017. szeptember 6-i II. Műhelymunka emlékeztető 
5.  sz. melléklet: „Álmodjunk nagyot együtt” c. szórólap 
6.  sz. melléklet: Határozati javaslatok 
7.  sz. melléklet: Sponsorem Kft. prezentáció 
 


