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Emlékeztető 

 
Helyszíne:  1116 Budapest, Fehérvári út 108-112 IV. földszinti tárgyaló 

Időpontja:  2017. november 22. (szerda) 10:00 óra 

  

Levezető elnök:   Téglás József 

Jegyzőkönyv-vezető:  Bertafalvi Hortenzia Fanni 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az előző SZV ülés (2017. szeptember 19-20.) jegyzőkönyvének elfogadása 

Előterjesztő: Téglás József 

 

2. Beszámoló a 2017. október 5-i VÁPB egyeztetésről 

- tájékoztató tárgyalás óta eltelt időszakban elvégzett feladatokról 

- Elnökség felkészülése a 2017. december 7-i egyeztetésre 

Előterjesztők: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök, Elnökségi tagok 

 

3. 2018. évi bértárgyalások elkezdése 

Előterjesztők: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök 

 

4. Az EVDSZ 2017. I. féléves gazdálkodásának áttekintése  

Előterjesztő: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök, Elnökségi tagok 

 

5. Felkészülés a LIGA Tanácsülésére (2017. november 30. 10:00) 

Danubius Hotel Aréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.  

Előterjesztő: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök 

 

6. Ifjúsági Tagozat 

          Időszakos beszámoló (Ifjúsági Találkozó - LIGA ügyek – aktualitások) 

Előterjesztő: Keindl Zoltán 

 

7. Nemzetközi Konferencia „Az igazságos átmenetről az energia iparban, a közép-

kelet európai régióban” 2017. november 27-28. 

Aquaworld Resort Budapest, 1044 Íves út 16.  

Előterjesztők: Elnökségi Tagok 

 

8. Egyebek 

- Nemzetközi ügyek 

- ÁPBT támogatás 

- LIGA aktuális ügyek – LIGA Tagkártya, MOL kártya 

- VKF tárgyalások – korhatár előtti ellátás 

- III-IV Programalkotással műhelymunka ülés 

- Ágazati szakszervezeti konzultáció 

Előterjesztők: dr. Szilágyi József, az SZV tagjai 

 
 
Téglás József EVDSZ elnökhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a 

mellékelt jelenléti ív (1. sz. melléklet) szerint 89 mandátum van jelen, melyből 53 mandátum 

https://www.danubiushotels.com/en/our-hotels-budapest/danubius-hotel-arena
https://www.google.hu/maps/dir/''/danubius+hotel+ar%C3%A9na+budapest/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x4740a02752998775:0x1b15ac4e3b293970?sa=X&ved=0ahUKEwiX4Zr6nsXXAhXJnBoKHYPLCkkQ9RcIjgEwDQ
http://www.vd.hu/ifjusagitagozat/
http://www.aquaworldresort.hu/
https://www.google.hu/maps/dir/''/aquaworld+resort/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x4741d0bb8235bf07:0x548a16a2efd67fe7?sa=X&ved=0ahUKEwibl_Kvo8XXAhULCBoKHazJBm8Q9RcIlwEwEg
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(azaz 60%) közvetlenül képviselteti magát. Ennek megfelelően a Szövetségi Vezetőség 

határozatképes.  

 

Szövetségi Vezetőség egyhangúlag elfogadta a meghívóban kiküldött napirendeket. 

Az első napirendi pont keretében Téglás József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2017. 

szeptember 19-20-i ülés emlékeztetőjéhez érkezett észrevételek beépítésre kerültek az 

anyagba. Ezt követően az SZV egyhangúlag elfogadta az emlékeztetőt azzal, hogy az 

EVDSZ honlapjára – a LIGA közelgő Tanács ülése miatt egyelőre – egy az emlékeztető 

rövidített verziója kerül fel. 

A második napirendi pont keretében a 2017. október 5-i VAPB ülésen történteket tárgyalta 

az SZV, melyről készített emlékeztetőt a tagok előzetesen kézhez kaptak. Dr. Szilágyi József 

tájékoztatta a jelenlévőket VAPB keretében tárgyalt témákról az alábbiak szerint: 

 

 a VKSZ kiterjesztésével kapcsolatos jogi vélemény megvitatása: jogi szakvélemény 

mentén munkabizottság felállítását javasolták a felek a kiterjesztésre benyújtandó 

anyag véglegesítése érdekében. Erre az egyeztetésre 2017. november 13-án sor 

került, melynek keretében a résztvevők megállapodtak, hogy az egységes 

szerkezetbe foglalt VKSZ tervezet (2. sz. melléklet) következő pontjainak módosítása 

szükséges: 

 szerződő felek adatai; 

 IV. fejezet 2.5 pontja: a munkaügyi döntőbíróság kifejezést módosítani, tekintettel 

arra, hogy már nem létezik;  

 VII. fejezet 3. pontja: a munkabér (mint fogalom) távolléti díjra módosul;  

 VII. fejezet 5. pontja: felmondási időnél a gépelési hibát javítani;  

 VIII. fejezet 1.3 pontja: általános munkarend kifejezés helyére az általában 

szokásos munkarend megjegyzés kerülne;  

 IX. fejezet 2.2.1 pontja: rendkívüli munkavégzés: a 4 órán felüli időre jár a 100%-

os pótlék; 

 IX. fejezet 6.2 pontja: 13. havi fizetés: esélyegyenlőségi normába ütközhet;  

 X. fejezet 1.2.1 pontja: fogalmazásbeli módosítás;  

 X. fejezet 2.1 pontja: pénztári befizetések: nem volt egyértelmű a rendelkezés, 

hogy milyen időszakonként kerül befizetésre, ezért most kiegészítésre került a 

„havonta” kifejezéssel;  

 XII. fejezet (Záró rendelkezések) - 2018. jan. 1-től lép hatályba a módosított anyag;  

 1.sz. melléklet: bele került a 2017. évre vonatkozó bérminimum táblázat; 

 2.sz. melléklet: bele került a 2017. évi ágazati megállapodás. 
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Ezt követően az SZV a következő határozatokat hozta a fent tárgyalt módosítások 

vonatkozásában: 

72/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljenek 

módosításra a szerződő felek adatai.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

73/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a IV. fejezet 2.5 pontja, tekintettel arra, hogy már nem létezik a 

munkaügyi döntőbíróság intézménye.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

74/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a VII. fejezet 3. pontja: a munkabér (mint fogalom) távolléti díjra 

változik.  

      Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

75/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a VII. fejezet 5. pontja a felmondási időnél szereplő gépelési hiba 

miatt.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

76/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a VIII. fejezet 1.3 pontja: általános munkarend kifejezés helyére az 

általában szokásos munkarend megjegyzés kerüljön.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

77/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a IX. fejezet 2.2.1 pontja a rendkívüli munkavégzés vonatkozásában: 

a 4 órán felüli időre jár a 100%-os pótlék.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
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78/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a IX. fejezet 6.2 pontjában rögzített 13. havi fizetés az időarányosság 

vonatkozásában.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

79/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a X. fejezet 1.2.1 pontja fogalmazásbeli változtatás miatt.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

80/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a X. fejezet 2.1 pontjában rögzített pénztári befizetések időszaka 

kiegészítve a „havonta” kifejezéssel.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

81/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a XII. fejezetben található Záró rendelkezés azzal, hogy 2018. január 

1-jétől lép hatályba a VKSZ módosítás.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

82/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra az 1.sz. melléklet a 2017. évre vonatkozó bérminimum táblázattal 

kiegészítve.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

83/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a kiterjesztésre benyújtandó VKSZ tervezetben kerüljön 

módosításra a 2.sz. melléklet a 2017. évi ágazati megállapodással kiegészítve.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
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Az EVDSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a VKSZ-t érintő módosítások 

elfogadására a soron következő, 2017. december 5-i VAPB ülés keretében kerül sor. 

 Az ÁPBT keretében kapott kormányzati támogatás felhasználása: a VAPB 2/2017. 

(10. 05.) sz. határozata értelmében a munkáltatói oldal hozzájárult ahhoz, hogy a 

munkavállalói oldal az ÁPBT költségkeretéből utó finanszírozza a nemzetközi 

szervezetek felé fizetendő tagdíjakat, illetve a 2017. november 28-án megrendezésre 

kerülő nemzetközi konferenciájával kapcsolatos költségeket. Az összeget teljes 

mértékben az EVDSZ tudja felhasználni, tekintettel arra, hogy a BDSZ-nek saját 

ÁPB-a van. 

 

 Egy esetleges közös állásfoglalás lehetőségének megvitatása a „Nyilatkozat az 

igazságos átmenetről az energiaiparban” c. dokumentum vonatkozásában: a 

munkavállalói oldal részéről elkészített állásfoglalás közös nyilatkozatként történő 

kiadásától elzárkózott a munkáltatói oldal, hivatkozva arra, hogy ilyen kérdésekben 

nincs felhatalmazása állást foglalni. 

  

 A „kedvezményes tarifa rendelet” módosítási igényének megtárgyalása:  

 a jogosultsági kör egyértelműsítené a Ptk. hozzátartozói kört – a módosítás rájuk 

is kiterjesztené a tulajdonosi jogosultságokat; 

 belekerült az élettársi kapcsolat is, melynek értelmezéséhez és igazolásához 

definíció szükséges (kidolgozásra szorul); 

 nyugdíjasok és korhatár előtti ellátásban részesülők jogosultsága: a 3. pont c) és 

d) bekezdések esetében szükséges a definíció kidolgozása, illetve szakértő 

mondjon véleményt arról, hogy a tervezet 3. pontja rendelkezik-e a korhatár előtti 

ellátásban részesülők köréről; 

 11. pontként belekerült a saját célra történő felhasználás, illetve annak definíciója 

is; 

 a jogosultak száma már megköveteli a vonatkozó GKM rendelet módosítását. 

Ezt követően az alábbi hozzászólások hangzottak el: 

 pozitív eredményként értékelendő, hogy a munkáltatói oldal közreműködésével 

sikerült a rendeletmódosítási anyagot (3. sz. melléklet) előkészíteni; 

 a választásokig mindenképp el kellene fogadtatni a rendelet módosítását a 

kormányzattal; 

 vállalatcsoportbeli dominancia alapján nem lehet módosítani a rendelet 

kiterjesztését, tekintettel arra, hogy egyes társaságcsoportbeli kiszervezések 

esetében a kedvezmény megváltása megtörtént (Pl. E.ON), más 

társaságcsoportnál (Pl. MVM) pedig nem jogutódlással történt bizonyos 

részfeladatok kiszervezése (lsd. MVM Net); 

 az élettársi kapcsolatban élők esetében a közjegyzői igazolás helyett elegendő 

lenne a jegyzői igazolás is a jogosultsági kérelemhez; 

 a jogosult a jogosultság kezdési időpontjától kapja meg a kedvezményt, ne az 

élettársi kapcsolat hivatalos bejegyzési dátumától. 

 

Hozzászólók: Németh Lajos, Pinczés Ernő, Káplár Sándor, Téglás József, Kópis 

József, Nagy Károly, Juhász Gyuláné 
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Ezt követően az SZV az alábbi határozatokat hozta: 

 

84/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta az 

alkalmazotti tarifa rendeletmódosítás okán elkészített tervezetet és egyetértett 

abban, hogy az élettársi kapcsolat definíciójaként az „Élettársi jogviszony áll 

fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági 

közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek 

sem áll fenn mással házassági életközössége vagy élettársi kapcsolata és akik 

nem állnak egymással egyenes ági rokonságban vagy testvéri (féltestvéri) 

kapcsolatban” szöveg kerüljön az anyagba, illetve hogy az élettársi kapcsolatot 

igazolása közjegyzői igazolás helyett jegyzői igazolás alapján történjen a 

jogosultság benyújtásakor. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

 

85/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta az 

alkalmazotti tarifa rendeletmódosítás okán elkészített tervezetet és egyetértett 

abban, hogy a munkavállalói oldal az előterjesztett dokumentum alapján 

kezdeményezze a rendelet módosítását. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2017. december 1-jén kerül sor 

egy újabb egyeztetésre a tarifarendelet módosítása miatt létrehozott munkabizottsági 

ülés keretében. Az ülésen véglegesített dokumentumot az EVDSZ vezetősége 

megküldi a Szövetségi Vezetőség részére. 

 A munkavédelemmel kapcsolatos jelentések megtárgyalása: a munkavállalói oldal 

által előterjesztett munkavédelmi anyag szakmaiságát kifogásolva a munkáltató nem 

szándékozik a továbbiakban ágazati szinten foglalkozni a kérdéssel. Az éves VAPB 

munkatervben szereplő munkahelyi stressz kérdéskörére vonatkozóan egy 

megállapodás tervezetet készítenek elő a felek. 

 

A harmadik napirendi pont keretében a 2018. évi bértárgyalások megkezdéséről egyeztetett 

az SZV.   

Dr. Szilágyi József az ágazati bértárgyalás vonatkozásában az alábbiak fontosságára hívta 

fel a figyelmet: 

 országos bérajánlás idén nem várható, így a tavaly novemberi országos 

megállapodásban rögzítetteket kell kiindulási pontként figyelembe venni (ide értve a 

hozzájárulások mértékére vonatkozó csökkentést és annak munkabérre való 

fordítását: 2018-ra 2,5%); 

 az ágazati megállapodás fontos tényezője lesz a munkaerőhiány kérdése és annak 

kezelése; 

 információs bázist biztosít a tavalyi évre vonatkozó 1 főre jutó bér és szociális 

juttatásokról, illetve azok teljesüléséről szóló kimutatás; 
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 a 2017. év vonatkozásában a munkáltatók már igyekeztek helyi szinten megegyezni, 

ez által okafogyottá tenni az ágazati megállapodást, amelyet tovább nehezítettek a 

több évre megkötött bérmegállapodások (pl. MVM); 

 a fentiek miatt a jövő évre nézve – várhatóan – nem lesz megnyitva a 

bérmegállapodás lehetősége az állami szektorban; 

 az alapvető kérdés, hogy lesz-e a 2018. évre vonatkozó ágazati megállapodás;  

 a VKSZ-ben rögzített kötelező jogcímek helyi szinten történő meghatározása 

csökkenti az ágazati megállapodás jelentőségét; 

 a 2018. évi ágazati bérmegállapodásba is várhatóan a 2017. évi megállapodás 

szövege fog belekerülni a munkáltatói oldal részéről;  

 szükséges azon is elgondolkodni, hogy lehetne leírni %-os mérték nélkül a 

munkavállalói oldal által elvárt mértéket a megállapodásba; 

 a 2018. évre vonatkozóan jó lenne, ha olyan ágazati szintű megállapodást tudna kötni 

a munkavállalói oldal, amely a kisebb szervezetek bérmegállapodását is segíti 

(mindenképpen szükséges ágazati megállapodás, még ha kisebb mérték is van 

rögzítve benne); 

 az ágazati minimálbérek tekintetében és az 1 főre jutó szociális juttatás mértékében 

is fontos szerepet kap;  

 amennyiben a munkáltatói oldal csak egyszer ül le tárgyalni a munkavállalói oldallal 

(mert megteheti), akkor mit fog utána tenni a munkavállalói oldal? 

 

Az EVDSZ elnöke a fentiek figyelembe vételével kezdeményezte, hogy a munkavállalói oldal 

készítse el a bérmegállapodással kapcsolatos javaslatát  

 a bérminimumok (első kettő esetében 8-12%, a második kettő vonatkozásában 10-

12%),  

 az 1 főre jutó szociális juttatások mértéke, 

 szöveges megfogalmazás az iparágban 2018. évre vonatkozó bérfejlesztési mérték  

 

tekintetében. Az SZV tagoknak megküldésre kerül Nagy Sándor DÉMÁSZ Szakszervezet 

vezető elnök szövegszerű javaslata (4. sz. melléklet) is.  

Figyelembe véve a már aláírt 2018. évre vonatkozó megállapodásokat, illetve a minimálbér 

növekedés mértékét, és az annak hatása alapján kialakuló bér egybecsúszásokat, az 

EVDSZ elnöke 8%-os keresetnövekedést javasolt.  

Hozzászólásként elhangzott, hogy 

 mivel idén nem lett megnyitva a tavaly megkötött két éves országos 

bérmegállapodás, ezért a munkavállalók által fizetett 1,5%-os munkaerő piaci járulék 

eltörlésének lehetőségéről sem tárgyal a kormányzat;  

 a LIGA Tanács ülésén napirenden lesz a következő időszak programjának 

elfogadása, melyben a LIGA feladatként határozta meg, hogy a VKF ülésen 

megállapodás szülessen a minimálbért kereső munkavállalók 0%-os adókulccsal 

történő adózásának bevezetéséről. Ennek beterjesztése leghamarabb a 2017. 

decemberi VKF ülésen történhet meg; 

 a jövő évi Cafeteria juttatás járulékaiban csökkenés várható a kormányzati 

kommunikáció alapján, melyről Pinczés Ernő TIVISZ elnök írásos tájékoztató anyag 

küldését kérte az SZV-től. 

 

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Téglás József, dr. Szilágyi József 
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Az EVDSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elnökhelyettessel elkészítik az ágazati 

bérmegállapodással kapcsolatos munkavállalói oldal javaslatot, melyben rögzítésre kerül  

 a 8%-os mértékű keresetnövekedés, 

 az infláció mértéke,  

 a reálérték megőrzése és 

 a minimálbérek mértékének meghatározása (első kettő esetében 8-12%, a második 

kettő vonatkozásában 10-12%). 

 

Felhívta a figyelmet arra, hogy minél hamarabb meg kell kötnie a feleknek a 2018. évi 

ágazati bérmegállapodást, melyhez már első körben egy olyan munkavállalói javaslatot 

szükséges előkészíteni, amelyről a munkáltatói oldal hajlandó tárgyalni. 

 

Ez idő alatt dr. Szilágyi József bekéri a munkáltatói oldaltól a 2017. évi ágazati 

bérmegállapodás teljesülésével kapcsolatos számadatokat. 

Tájékoztatta az SZV-t, hogy a javaslat kimunkálásával és annak a munkáltatói oldalnak 

történő megküldésével, megkezdődik a 2018. évi ágazati bértárgyalás, ugyanakkor jelezte, 

hogy érdemi tárgyalás az idén – véleménye szerint – még nem várható.  

 

A negyedik napirendi pont keretében az EVDSZ I. féléves gazdálkodásáról tárgyalt az SZV. 

Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a napirenddel kapcsolatos 

dokumentum az EVDSZ irodán bármikor megtekinthető, azonban annak tartalma miatt – 

adatvédelmi okok miatt – elektronikus formátumban nem kapták meg a szövetség tagjai. Az 

előterjesztés során elmondta, hogy 

 a kimutatás a 2017. július 30-ig terjedő időszakra vonatkozik; 

 időarányosan túllépte a szövetség tervezett költségtervet a kiadás oldalon (ehhez 

hozzájárult Kovács Ferenc VIMÉSZ elnök munkaviszonyával kapcsolatos jogi 

képviselet díja); 

 a bevétel a tervezettnél magasabb lett: az eredeti tervezethez képest 6,5 millióval 

több; 

 a kiadások között nem szerepelnek a FD költségek (3,5 millió Ft); 

 nem tartalmazza a családi nap költségét (II. féléves gazdálkodásba kerül majd bele); 

 a nemzetközi tagdíjak és a nemzetközi konferencia költségét az EVDSZ utó 

finanszírozással visszakapja az ÁPBT-től (erre csak a jövő év elején kerül sor); 

 a bevételi oldal várhatóan magasabb lesz a tervezettnél; 

 a kiadás oldalra betervezett költséget igyekeznek tartani a tisztségviselők. 

 

A ötödik napirendi pont keretében a közelgő LIGA Tanács ülésről tárgyalt az SZV. Az 

EVDSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 2017. november 30-án tarja a LIGA a 

soron következő – tisztújító – Tanács ülését. Ezzel kapcsolatosan az SZV számára 

kiküldésre került 

 a LIGA beszámolója; 

 a LIGA következő időszakra vonatkozó programja (belekerültek az EVDSZ javaslatok, 

illetve a LIGA Nyugdíjas Bizottsága által tett észrevételek is – kivéve azokat, amelyek 

ellentétesek a LIGA álláspontjával); 
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 a LIGA Alapszabálya (az alelnökös verziót fogadta el a LIGA Elnöksége). 

Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy  

 nem sikerült visszaállítani a LIGA Alapszabály szerinti tagdíj mértékét, már a 80 

Ft/fő/hó tagdíj elfogadását sem sikerült elérni;  

 a LIGA tagszervezetek között nincs meg a szándék a magasabb tagdíj fizetésére. 

Hozzászólásként elhangzott, hogy  

 a LIGA Tanács ülésen fel lehetne vetni egy esetleges oktatási központ létesítésének 

lehetőségét (ilyenek lehetnének a bezárásra kerülő iskolák);  

 a LIGA-nak az országos egyeztetésekben kellene több munkát vállalnia, nem pedig 

szolgáltató szervezetként működnie; 

 érdemes lenne elgondolkodni a KSZ kötési díjról; 

 korengedményes ellátások kérdésében 2015 óta nem történt semmi előrelépés; 

 a LIGA-tól elvárható lenne, hogy most már erőteljesebben lépjen fel a kormányzattal 

szemben azért, mert 2015 óta semmilyen módosítást nem sikerült elérni sem az Mt., 

sem a Sztrájk törvény, sem a korhatár előtti ellátások tekintetében. 

Hozzászólók: Weisz Mátyás, Pinczés Ernő, Horváth József, Németh Lajos, Kópis József, dr. 

Szilágyi József 

Ezt követően az SZV a következő határozatokat hozta: 

86/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta a 

LIGA Alapszabályának módosítását. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

87/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta a 

LIGA Beszámolójának tartalmát. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

88/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta a 

LIGA következő ciklusának programját. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
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A LIGA tisztségviselők vonatkozásában az alábbi személyek támogatását javasolta az 

Elnökség az SZV számára a LIGA-s összesítés alapján: 

 LIGA elnök(asszony): Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda - 13 szervezet jelölte 

 LIGA gazdasági és szervezési alelnök: Árkovics István - 5 szervezet jelölte 

 LIGA társelnökök: 4 tisztségre 6 jelölés érkezett 

 LIGA Elnökségi tagok: 6 tisztségre 9 jelölés érkezett 

 LIGA Felügyelő Bizottság: 5 tisztségre 8 jelölés érkezett 

 LIGA Mandátumvizsgáló Bizottság: 3 tisztségre 5 jelölés érkezett 

 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a LIGA Tanács ülése nyitott, a részvétel 

azonban regisztrációhoz kötött. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy a LIGA székház eladása 

már folyamatban van, akár csak az új székház megvásárlása. 

Horváth József OVIT Szakszervezet elnök részéről hozzászólásként elhangzott, hogy az 

EVDSZ elnöke akar-e további tisztséget vállalni a LIGA-ban. Dr. Szilágyi József 

reagálásában elmondta, hogy már a második éve látja el a LIGA társelnöki tisztségét, 

amelyre az EVDSZ Szövetségi Vezetősége jelölte őt – ezért ez nem egy újabb tisztség, 

hanem korábbi feladatok folytatását jelenti és ezek a feladatok fontos részét képezik az 

EVDSZ tevékenységének. 

Ezt követően az alábbi határozatokat hozta az SZV: 

89/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a LIGA elnöki 

tisztségére érkezett jelölést, és egyet értett abban, hogy Doszpolyné Dr. Mészáros 

Melindát támogatja a tisztség betöltése kapcsán.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egy tartózkodás mellett elfogadva 

 
90/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a LIGA 

gazdasági és szervezési alelnök tisztségre érkezett jelölést, és egyet értett abban, 

hogy Árkovics Istvánt támogatja az említett tisztség betöltése kapcsán.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egy tartózkodás mellett elfogadva 

 
91/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a LIGA 

társelnöki tisztségre érkezett jelöléseket, és egyet értett abban, hogy Buzásné Putz 

Erzsébetet, dr. Szilágyi Józsefet, Czövek Jánost és Fürjes-Gábor Józsefet támogatja 

az említett tisztség betöltése kapcsán. 

 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egy tartózkodás mellett elfogadva 
 

92/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a LIGA 
Elnökségi tag tisztségre érkezett jelöléseket, és egyet értett abban, hogy Mendrey 
Lászlót, Tóth Zsuzsannát, Várnai Zsuzsannát, Dr. Huiber Tibort, Pongó Gézát és 
Hegedűs Andreát támogatja az említett tisztség betöltése kapcsán. 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egy tartózkodás mellett elfogadva 
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93/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a LIGA 
Felügyelő Bizottsági tag tisztségre érkezett jelöléseket, és egyet értett abban, hogy 
Bazsik Istvánt, Mazák Viktória Erzsébetet, Dr. Szabó Istvánt, Dr. Kiss Mihályt és Sulyok 
Lászlót támogatja az említett tisztség betöltése kapcsán. 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egy tartózkodás mellett elfogadva 

 

94/2017. (11.22.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a LIGA 
Mandátumvizsgáló Bizottsági tag tisztségre érkezett jelöléseket, és egyet értett abban, 
hogy Dávid Tibort, Kiss Zsoltot és Bihari-Vámos Piroskát támogatja az említett 
tisztség betöltése kapcsán. 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egy tartózkodás mellett elfogadva 

 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az EVDSZ megrendelésekből 

jelenleg 770 LIGA kártya nem került még legyártásra. A MOL kártyák vonatkozásában a 

társaság tájékoztatása szerint a kártyák postázása kb. két hét múlva (LIGA Elnökségi ülés 

2017. 11. 09.) kezdődik meg.  

Hozzászólásként elhangzott, hogy mindkét kártyával kapcsolatos problémák (határidők 

többszöri módosítása) sokat ártottak mind a LIGA, mind az EVDSZ szavahihetőségében.  

Hozzászólók: Juhász Gyuláné, Kópis József, dr. Szilágyi József 

 

A hatodik napirendi pont keretében az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának működéséről tárgyalt az 

SZV. Keindl Zoltán, a tagozat elnöke szóbeli kiegészítés tett a kiosztott 2017. évi IT 

beszámolóhoz (5. sz. melléklet). Kiegészítésként elmondta, hogy 

 2017. november 15-én rendkívüli ülés tartott a tagozat, melynek keretében a 

november 19-20-i SZV emlékeztetőben leírtakról tárgyaltak; 

 erre az ülésre nem hívták meg sem az EVDSZ elnökét, sem a tagozat működéséért 

felelős EVDSZ elnökhelyettest; 

 az IT Elnök az ülés keretében nem kíván reagálni a szeptember 19-20-is SZV 

emlékeztetőben leírtakra. Jelezte, hogy az elnökség a korábbi felvetésekkel 

kapcsolatosan írásban fogja közölni az IT álláspontját és véleményét. 

Dr. Szilágyi József reagálva a tagozat elnökének tájékoztatójára, az alábbi hozzászólásokat 

tette: 

 kifogásolta az IT együttműködését az EVDSZ irányában (adatközlés, tervezési 

munkák, együttműködési készség); 

 az EVDSZ biztosítja a forrásokat és a feltételeket a tagozat működéséhez (a 

nemzetközi rendezvények vonatkozásában is) – de eredményeket nem tapasztal a 

tagozat részéről; 

 mikor készül el a beszámoló az Ifjúsági Találkozóról, illetve miért nem kapta meg az 

EVDSZ vezetése az arról készült dokumentációt? 



12 
 

 az EVDSZ elnöke és elnökhelyettese többször kezdeményezte az IT ülés 

összehívását, de érdemi intézkedés nem történt, leszámítva a november 15-i ülést, 

ahová ők nem kaptak meghívást; 

 várja a megfogalmazott kérdésekre a tagozat reagálását. 

Téglás József kiegészítésként tájékoztatta az SZV-t, hogy az IT elnöke részéről teljes 

mértékben hiányzik a párbeszéd az EVDSZ vezetője, illetve az apparátus irányába. Többek 

közt ez is nagymértékben elnehezíti az együttműködést a tagozat elnökével, amely 

véleménye szerint jelenleg is mélyponton van. 

Németh Lajos ESZ elnök ügyrendi javaslattal élt, melynek értelmében az Ifjúsági Tagozattal 

kapcsolatos problémákat az EVDSZ Elnökségi ülése keretében kerüljenek tisztázásra. A 

javaslatot az SZV tagjai egyhangúan elfogadták. 

Ezt követően hozzászólásként elhangzott, hogy  

 az IT részéről elkészülő anyag nem csak az SZV ülés emlékeztetőjében rögzítettekre 

fog reagálni, hanem a tagozat jövőbeli programját is tartalmazni fogja; 

 az IT elnöke a saját munkahelyi szabadsága terhére vesz részt az EVDSZ-es 

rendezvényeken, annak ellenére, hogy felettesei elengednék – véleménye szerint – a 

többi munkatársaihoz képest mégis hátrányba kerül; 

 megkeresésére, az ESZ elnöke biztosítja a közbenjárást az IT elnök számára a 

munkaidő kedvezményt illetően; 

 aggályos, hogy miért nem a munkaidő kedvezmény terhére vesz részt az IT elnök az 

EVDSZ-es üléseken; 

 bármely tisztséggel felruházott szakszervezeti vagy tagozati vezető maga dönti el, 

hogy a körülményeit mérlegelve el tudja-e látni az általa vállalt feladatokat. 

Hozzászólók: Nagy Gábor, Németh Lajos, Kópis József, Weisz Mátyás, Keindl Zoltán 

 

A hetedik napirendi pont keretében az EVDSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2017. 

november 28-án kerül megrendezésre „Az igazságos átmenetről az energiaiparban a kelet-

közép európai régióban” elnevezésű konferencia az EVDSZ szervezésében, melynek egyik 

célja a V4-es kapcsolatrendszerek felerősítése. A konferenciára meghívást kapott a cseh, a 

lengyel, a szlovák, a szlovén villamosenergia-ipari szakszervezet, illetve az EPSU és az 

IndustriAll is, melyek közül a cseh, lengyel és szlovén szakszervezeti vezetők visszajelezték 

a részvételi szándékukat. A konferenciát megelőző estére szállást igényelhetnek a 

résztvevők, melynek finanszírozása az ÁPBT-s kereten felül az EVDSZ központi 

költségvetéséből történik majd. Jelezte, hogy a kiküldött meghívóra minimális visszajelzés 

érkezett, ezért kérte az SZV tagjait, hogy minden szervezetet minimum egy személy 

képviseltesse a konferencián, ezzel töltse fel a szövetség a pályázatban vállalt max. 50 fős 

keretet. Ehhez megküldésre kerül számukra az eddig beérkezett visszajelzéseket tartalmazó 

táblázat. Külön kérte, hogy a BESZ és a MEVISZ részéről mindenképpen legyen jelen egy 

képviselő, mert a cseh delegáció a tulajdonosi viszonyok miatt egyeztetni kívánnak velük.  
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Téglás József hozzászólásában kérte, hogy az MVM-nél ugyanezen a napon tartandó 

vezérigazgatói tájékoztató rendezvény ellenére minden tagszakszervezet biztosítson egy fő 

résztvevőt a nemzetközi konferenciára. 

 

Az Egyebek napirendi pont keretében az SZV az alábbi témákról tárgyalt: 

 

 Nemzetközi ügyek 

Pinczés Ernő TIVISZ elnök címszavakban tájékoztatta az SZV-t a nemzetközi 

szakszervezeti rendezvényeken történtekről: 

 

 Brüsszelben szociális párbeszéd ülésen vett részt, melyet az EPSU, az Industriall és 

az EURELECTRIC vett részt. Témája az igazságos átmenet volt. A rendezvény 

keretében átadta az EVDSZ-BDSZ közös állásfoglalását az igazságos átmenetről, 

melynek célja az átmeneti időszak humánus módon történő kezelése: 

- figyelembe kell venni az adott ország gazdasági környezetét; 

- legyen a munkavállalóknak továbbra is munkahelye (még akkor is, ha más 

ágazatba kerülnek); 

- a kormány tegyen meg mindent a humánosabb módon történő átvezetés 

érdekében; 

- legyenek beruházások és technológiai változtatások (lsd. tiszta szén technológia). 

Ez az állásfoglalás bekerül az EU bizottság napirendjére, amely a kezdő lépése lesz 

a témával való foglalkozásnak.   

Az Európa Bizottság létrehozta a Ceskovic alapot: a CO kvóta kapcsán befizetett 

összegek egy része ebbe az alapba kerül, amelyből az átmenet során felmerülő 

költségeket kívánják fedezni. Problémát jelent, hogy az alapot be akarják olvasztani a 

modernizációs alapba, amely már nem biztosítaná a célorientált felhasználhatóságot. 

2017. december 5-én újabb egyeztetés lesz az EPSU és az Industriall részvételével, 

illetve a sajtó bevonásával. 

További témák voltak: a digitalizáció és az oktatás (mérnök gyakornoki és 

szakmunkás gyakornoki képzés). 

 VKF 

 

Az EVDSZ elnök tájékoztatta az SZV-t a 2017. november 9-i VKF ülésen történtekről 

melynek során az alábbi témákat emelte ki: 

 eddig 60 nyugdíjas szövetkezet alakult meg 2000 fő részvételével; 

 EU-s munkaügyi kezdeményezés; 

 foglalkozás-egészségügyi téma (decemberben önálló napirendként fogják tárgyalni); 

 a decemberi VKF ülés várható napirendjei: Mt., Sztrájktörvény, foglalkozás-
egészségügy. 

 Programalkotás 

 

Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 2017. október 6-i és a 

november 15-i programalkotással kapcsolatos ülések emlékeztetői (6. és 7. sz. 

mellékletek) kiküldésre kerültek az SZV számára. Kérte, hogy az emlékeztetőkkel 
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kapcsolatos írásos véleményt 2017. november 30-ig küldjék meg az SZV tagok. A 

soron következő – VI. – ülés időpontja 2017. december 6-a. 

 Ágazati konzultáció 

 

Az EVDSZ elnöke tájékoztatta az SZV-t arról, hogy 2017. november 10-én sor került 

az ágazati konzultáció újabb ülésére, melynek napirendjeként az alábbi pontokat 

tárgyalták a felek: 

1. Az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülésének értékelése, 

esetleges módosítási javaslatok megvitatása 

2. A közös célok elérése érdekében a konföderációknak tett javaslatunk értékelése 

3. A közszolgáltató vállalkozások konzultációs fórumának létrehozásáról szóló 

kezdeményezés megvitatása 

4. A kiemelt érdekegyeztetési témakörökről (korhatár előtti ellátás, Mt., 

sztrájktörvény) való konzultáció 

5. Tapasztalatcsere az NKM Nemzeti Közművek Zrt-nél zajló eseményekről stb. 

6. A 2017. évi értékelések, aktualitások, kiemelt szakszervezeti feladatok és az 

együttműködésre ajánlott témák megvitatása 

 
Az ülés keretében a felek egyetértettek abban, hogy 

 a jövőben is fent kívánják tartani az együttműködést minél több szakszervezetet 

bevonásával és meghatározott időszakonkénti ülések összehívásával; 

 két elsődleges feladat elvégzése szükséges: 

a) a közmű szolgáltatás ágazataiba tartozó szakszervezetek megkeresését: az 

együttműködésben résztvevő felek tájékoztassák és kérjék fel csatlakozásra a 

saját konföderációjukon belül működő szakszervezeteket. A konföderációkon 

kívül eső szakszervezeteket közös megkeresésben kell megszólítani. 

b) ÁPB törvény módosítása szükséges – annak idején még készült egy kidolgozott 

javaslat, ezt elő kell venni. 

 

Kiegészítésként elmondta, hogy az ágazati konzultációról készült emlékeztető az 

SZV számára megküldésre került (8. sz. melléklet). 

 

Hozzászóló: Kovács Ferenc 

 

 DUVISZ 

Téglás József DUVISZ elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy megkezdődött a 

DUVISZ Szakszervezet – gyűjtő szervezetté történő – átalakítása. Az Alapszabály 

módosítása dr. Kiss Mihály megbízása alapján, Nagy Sándor DÉMÁSZ 

Szakszervezet vezető elnök és dr. Szilágyi József EVDSZ elnök közreműködésével 

már folyamatban van, amelyet addig nem szeretnének elfogadni, ameddig az SZV 

nem járul hozzá a gyűjtő szervezetté alakulásukhoz. 

Az EVDSZ elnöke hozzászólásában elmondta, hogy  

 ez a folyamat nem igényli az EVDSZ Alapszabályának módosítását; 

 a DUVISZ az EVDSZ tagszakszervezete marad, de az ágazati alapszabály 

előírásainak betartása mellett a tagszakszervezet saját döntése a szervezet 

működésének átalakítása;  

 ha a DUVISZ működési területe kiterjed az egész iparágra, ezért felvetődhet 

az a probléma, hogy egy másik tagszakszervezettől kilépő tag átléphet a 

DUVISZ-ba;  
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 javasolta, hogy az elkészülő DUVISZ új Alapszabály kerüljön megküldésre az 

SZV számára, melynek tagjai az alapszabály elolvasása után észrevételt 

tehetnének a DUVISZ elnöke felé.  

 

 

Hozzászólásként elhangzott, hogy 

 az SZV tárgyalja ki, mit hozhat ez az átalakulás az EVDSZ számára pro és 

kontra; 

 a DUVISZ-nak az MVM cégcsoporton belül kellene inkább feltérképezni a 

lehetőségeket; 

 a gyűjtőszervezetté alakulás lehetősége annak okán vetődött fel, hogy 

DUVISZ-nak egyre kisebb a tagsága (lsd. VÉRT bezárása) 

 

Hozzászólók: Pinczés Ernő, Weisz Mátyás, dr. Szilágyi József, Téglás József 

 

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

ülést bezárta.  

 

Budapest, 2017. november 30.   

 

dr. Szilágyi József 
    EVDSZ elnök 
 

 
 
Téglás József     Bertafalvi Hortenzia Fanni 

    jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
Melléklet:  

1.  sz. melléklet: 2017. november 22-i SZV ülés jelenléti íve 
2.  sz. melléklet: 2017. szeptember 18-19-i SZV ülés emlékeztető 
3.  sz. melléklet: GKM rendeletmódosítás 
4.  sz. melléklet: 2018. évi ágazati bér- és szociális megállapodás javaslat 
5.  sz. melléklet: Ifjúsági Tagozat 2017. évi beszámoló 
6.  sz. melléklet: 2017. október 6-i Műhelymunka emlékeztető 
7.  sz. melléklet: 2017. november 15-i Műhelymunka emlékeztető 
8.  sz. melléklet: 2017. november 10-i ágazati konzultáció emlékeztető 
 


