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Tisztelt V. Taggyűlés! Tisztelt Küldöttek! 

Kedves Vendégek!   

 

 

Jelentés az EVDSZ Felügyelő Bizottság 

2017. évi tevékenységéről 

 

 

A Felügyelő Bizottság Alapszabályban meghatározott feladata a Szövetség 

pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata, előzetesen 

véleményt mond a költségvetés tervezetéről, a gazdasági beszámolóról és az 

SZMSZ-ben elfogadottaknak megfelelően ellenőrizheti az Alapszabályban 

rögzített és elvárt tagdíjfizetést. 

 

A pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata: 

Ennek során az ellenőrzési időszakban keletkezett összes bizonylatot, elszámolás 

alapját képező elszámolásokat tételesen, számszerűen és a jogszabályi 

megfelelés alapján ellenőriztük. 

Az ellenőrzés folyamatában az ellenőrzött területek: 

 a pénztárforgalmat ez a készpénzes kifizetéseket tartalmazza, 

 a bankforgalmak: itt az átutalással megküldött bevételek és 

kiadások kerülnek rögzítésre, 

 devizaszámlák elszámolása, bizonylatainak tételes ellenőrzése, a 

helyes értékelés kontrollja történik meg. 

 

Adóbefizetések rendjét a bevallásokkal összefüggésben az adófolyószámla 

ellenőrzésével biztosítjuk. 

Külső ellenőrzések során az ellenőrzés alatti szakmai támogatással, illetve a 

jegyzőkönyvek ismeretében nyújtunk segítséget. 

A bizonylatokat ellenőrzéskor kézjegyünkkel látjuk el, mely dokumentálja az 

ellenőrzést. 

 

  



 

A Felügyelő Bizottság előző időszaki ellenőrzésének, észrevételeinek 

utóellenőrzése 

Ellenőrzéseink során amennyiben észrevételünk van, azt a helyszínen 

megbeszéljük az érintettekkel, amennyiben több témára kitérő jelentősebb 

kifogásaink vannak, akkor véleményünket írásba foglaljuk. Ennek célja preventív, 

megelőző jellegű, annak elkerülése érdekében, hogy egy hatósági ellenőrzés ne 

tárjon fel komolyabb hibát. 

A következő ellenőrzés során az előzőekben megfogalmazott akár szóban, akár 

írásban tett észrevételeinket utó ellenőrizzük. 

 

A 2017-es pénzügyi beszámoló és a 2018-as pénzügyi terv vizsgálata 

A Felügyelő Bizottság vizsgálta az EVDSZ 2017. évről készített pénzügyi 

beszámolóját, arról határozati javaslatot fogalmazott meg. A pénzügyi 

beszámoló alapján megállapítható, hogy a kiadások a tervezettnél 5,1 millió Ft-

tal alacsonyabban realizálódtak. Jelentős tétel volt a LIGA és nemzetközi 

tagdíjak csökkenése. A bevételek a tervhez képest 2,1 millió Ft-tal 

alacsonyabban teljesültek. A tagdíjakból származó bevétel összege 2.600.626 

millió forinttal kevesebb a tervezettnél. Az EVDSZ taglétszáma a 2017. évben 

326 fővel csökkent.  

 

A pénzügyi egyenleg alapján, a 2017-es év a tervezetthez képest, 3 millió Ft-tal 

magasabban, 5.002.298 millió Ft pozitív eredménnyel zárt. 

A Felügyelő Bizottság a 2017-es pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja a 

Taggyűlésnek. 

 

A 2018-as üzleti terv véleményezése során megvizsgáltuk az előző időszak üzleti 

tervéhez és tényéhez való viszonyát, illetve a betervezett várható változásokat. 

A Felügyelő Bizottság a 2018-as pénzügyi tervet ugyancsak elfogadásra javasolja 

a Taggyűlésnek. 

A Felügyelő Bizottság az Elnökségi, illetve Szövetségi Vezetőségi üléseken részt 

vett. 

 

A tagdíjfizetés ellenőrzésére 

2016-ban a Szövetségi vezetőség 46/2016-os határozata alapján, felkérte a Fe-

lügyelő Bizottságot a tagszakszervezetek tagdíjfizetési mérték és fegyelem vizs-

gálatára. Az FB ülésein, folytatva a 2016-ban elkezdett munkát, vizsgálta a tag-

szakszervezetek által megküldött dokumentumokat. 



 

A 2017.01.20-i ülésén a Felügyelő Bizottság áttekintette és értékelte a már 

meglévő és a tagszakszervezetek által megküldött dokumentumokat. A vizsgálat 

eredményéről státuszjelentést készített, mely tartalmazza az FB megállapításait. 

A jelentést az Alapszabálynak megfelelően megküldte az EVDSZ Elnökének.  

A 2017.04.11-i ülésén a Felügyelő Bizottság értékelte a tagszakszervezetek által 

utólag megküldött dokumentumokat. Meghatározta a vizsgálat további mene-

tét, időütemezését a vizsgálat lezárására. 

 

A 2017.06.15-i ülésen a Felügyelő Bizottság tagjai ezután újólag áttekintették, a 

megelőző üléseken vizsgált tagszakszervezeti dokumentumokat és 

megerősítették az eddigi megállapításokat és határozatokat. 

 

A Felügyelő Bizottság ismételten megállapította, hogy a 2017. április 11-i FB 

ülés óta változás nem történt a tagdíjfizetés dokumentumainak határidőre tör-

ténő beküldése tárgyában. 

- Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete: dokumentumok hiány-

talanul megküldésre kerültek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfe-

lelően történt, 

- Budapesti Erőművek Szakszervezete: dokumentumok hiánytalanul meg-

küldésre kerültek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően tör-

tént, 

- DÉDÁSZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerül-

tek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- DÉMÁSZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerül-

tek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- DUVISZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerül-

tek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- ÉMÁSZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerül-

tek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- Energiaipari Karbantartók Szakszervezete: dokumentumok hiánytalanul 

megküldésre kerültek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően 

történt. 

- MEVISZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerül-

tek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- Miskolci Erőmű Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre 

kerültek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 



 

- Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szakszervezet (Paks-MÉSZ): dokumen-

tumok hiánytalanul megküldésre kerültek, a tagdíjbefizetés az Alapsza-

bálynak megfelelően történt, 

- PADOSZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerül-

tek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- Pécsi Hőerőmű DSZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megkül-

désre kerültek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- Schneider Electric Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megkül-

désre kerültek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete: do-

kumentumok hiánytalanul megküldésre kerültek, a tagdíjbefizetés az 

Alapszabálynak megfelelően történt, 

- TIVISZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerültek, 

a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- VIMÉSZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerül-

tek, a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- VIRÜSZ Szakszervezet: dokumentumok megküldése hiánytalanul teljesült, 

a tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt. 

 

- ADÉSZ Szakszervezet: a kérdőív 12. pontjánál (Munkáltatónkénti tagnyil-

vántartás) nem megfelelően teljesített, a szakszervezet aktív taglétszáma 

a megküldött dokumentumok alapján nem egyértelmű. Az adatszolgálta-

tás alapján az éves befizetés mértéke a taglétszámhoz és az iparági szint-

hez képest rendkívül alacsony. Éves befizetett tagdíj mértéke 663.513,- Ft. 

A Felügyelő Bizottság javasolja a felmerült problémák tisztázása érdeké-

ben a Szövetségi Vezetőség felé a befizetett pénztárbizonylatok, folyó-

számla kivonatokat (tagdíj átutalások) bemutatását kérje meg az ADÉSZ 

Szakszervezettől. 

- ÉVISZ Szakszervezet: dokumentumokat továbbra sem küldte be, e-mail-

ben megkérdőjelezve a Felügyelő Bizottság jogosítványait. Tagdíjbefizeté-

se az EVDSZ 2015. évi kimutatása alapján rendben van, 

- ELMŰ Szakszervezet: dokumentumok megküldése hiányosan teljesült, a 

tagdíjbefizetés az Alapszabálynak megfelelően történt, 

- Dunamenti Munkástanács Szakszervezet: a kérdőív megválaszolására ha-

táridő módosítást kért, ez idáig nem került megküldésre. Tagdíjfizetés 

mértékével kapcsolatban nem rendelkezünk információval, 



 

- ERBE Szakszervezet: a kérdőívre nem válaszolt. Tagdíjbefizetése az EVDSZ 

2015. évi kimutatása alapján rendben van, 

- MVM DSZ Szakszervezet: dokumentumok hiánytalanul megküldésre ke-

rültek, a tagdíjbefizetés időütemezését az Alapszabályban foglaltaknak 

megfelelően kell végrehajtani, 

- OVIT Szakszervezet: a kérdőív alapján a dokumentumokat nem küldte 

meg. Tagdíjbefizetése az EVDSZ 2015. évi kimutatása alapján rendben 

van, 

- Pécsi Hőerőmű MÉSZ Szakszervezet: a kérdőívre nem válaszolt, időközben 

a Szövetségből kizárásra került. 

 

A Felügyelő Bizottság a tagdíjbefizetéssel kapcsolatos vizsgálatot 2017. június 

15-én lezárta, a Szövetségi Vezetőség részére az alábbi javaslatokat tette: 

- a Szövetségi Vezetőség továbbra is kiemelten kezelje a tagdíjbefizetés 

kérdését, kérje számon a tagszakszervezetek részéről az Alapszabály és az 

SZMSZ erre vonatkozó pontjainak betartását, 

- juttassa érvényre a tagszakszervezetek irányába az Alapszabály IV/4.2. 

pontjában és az SZMSZ 2. pontjában meghatározottakat, 

- a nem teljesítő tagszakszervezetek figyelmeztetése az Alapszabály IV/3. 

pontban foglaltaknak megfelelően, 

- a nem teljesítő tagszakszervezetek esetében helyi szintű testületi ülések 

összehívását kezdeményezni és itt ismertetni a szakszervezeti tagokkal a 

várható jogi intézkedéseket és azok hatásait a tagszakszervezetre és a 

munkavállalókra vonatkozóan. 

 

A Felügyelő Bizottság jelentését a Szövetség Vezetősége 2017.09.19-20-i ülésén 

tárgyalta és az alábbi határozatokat hozta: 

 

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

gadta az EVDSZ Felügyelő Bizottság tagdíjfizetéssel kapcsolatos vizsgálatának 

záró beszámolóját.  

 

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 ké-

résnek egyáltalán eleget nem tevő tagszakszervezetek kapjanak írásos értesí-



 

tést az EVDSZ elnökétől, melyben az előzmények bemutatásával hívja fel a tag-

szakszervezet elnökének figyelmét az EVDSZ Alapszabályban rögzítettekre. 

 

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

hogy az EVDSZ Felügyelő Bizottság tagdíjfizetéssel kapcsolatos vizsgálatának zá-

ró 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.  

 

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 tagdíjfize-

téssel kapcsolatosan helyszíni vizsgálatot folytasson le az ADÉSZ-nál, illetve a 

vizsgálat eredményéről tájékoztassa az SZV-t.     

 

Kérem az EVDSZ V. Taggyűlését, hogy a Felügyelő Bizottság fenti összefoglalóját 

fogadja el! 

 

 

Budapest, 2018. április 25. 

 

 

Ácsi Péter 
                  Felügyelő Bizottság 
                               elnök 

 


