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Az EVDSZ IV. Taggyűlésének határozatai: 

A határozatok az EVDSZ IV. Taggyűlésének emlékeztetőjében szerepelnek, amelyek 

letölthetőek az EVDSZ honlapjáról a Taggyűlés rovatából.  

 

11/2017. (04.26.) IV. Taggyűlés határozat: Az EVDSZ IV. Taggyűlése elfogadja, 
hogy az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 1. 
pontjában a Taggyűlés Állandó meghívottjai felsorolásának utolsó pontja 
„tagozatok vezetői”-ről „tagozatok elnökei”-re módosuljon.  

         
Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag 

12/2017. (04.26.) IV. Taggyűlés határozat: Az EVDSZ IV. Taggyűlése elfogadja, 
hogy az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3. 
pontjának ötödik bekezdéséből törlésre kerüljön a tulajdonosi érdekcsoportokat 
felsoroló zárójeles szöveg. 

          Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag 

 
13/2017. (04.26.) IV. Taggyűlés határozat: Az EVDSZ IV. Taggyűlése elfogadja, 
hogy az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3. 
pontjában az Elnökség Állandó meghívottjai felsorolásának utolsó pontja 
„tagozatok vezetői”-ről „tagozatok elnökei”-re módosuljon. 

 
          Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag 
 
14/2017. (04.26.) IV. Taggyűlés határozat: Az EVDSZ IV. Taggyűlése elfogadja, 
hogy az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 3.2 a) 
pontja az alábbiak szerint módosuljon:    
 „3.2 Feladata és hatásköre 
 Állást foglalhat minden olyan előterjesztésről, amelyről az SZV-nek döntést kell 
hoznia.” 
 

          Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag 

 
15/2017. (04.26.) IV. Taggyűlés határozat: Az EVDSZ IV. Taggyűlése elfogadja, 
hogy az EVDSZ Alapszabályának V. Az EVDSZ szervezeti felépítése fejezet 7. 
pontjának második bekezdésében a „Tagozatok vezetői” kifejezés „Tagozatok 
elnökei” kifejezésre változzon. 

 
          Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag 
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16/2017. (04.26.) IV. Taggyűlés határozat: Az EVDSZ IV. Taggyűlése elfogadja, 
hogy az EVDSZ Alapszabály 1. melléklet 4.) pontjában a tagszakszervezet neve 
„Dél-dunántúli Áramszolgáltató” névre változzon. 
        

       Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
  Szavazás eredménye: egyhangúlag 

 
17/2017. (04.26.) IV. Taggyűlés határozat: Az EVDSZ IV. Taggyűlése elfogadja, 
hogy az EVDSZ Alapszabály 1. melléklet 14.) pontja törlésre kerül és az utána lévő 
számozás ennek megfelelően módosuljon. 
        

       Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
  Szavazás eredménye: egyhangúlag 

 
18/2017. (04.26.) IV. Taggyűlés határozat: Az EVDSZ IV. Taggyűlése elfogadja, 
hogy az EVDSZ Alapszabályának külzete, a preambulum, a datálás, és a „Záradék” 
értelemszerűen módosul.  

    
        Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

  Szavazás eredménye: egyhangúlag 
 
19/2017. (04.26.) IV. Taggyűlés határozat: Az EVDSZ IV. Taggyűlése elfogadja a 
módosításokkal egységes keretbe foglalt Alapszabályt. 
    

         Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag 
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Az EVDSZ Szövetségi Vezetőségének határozatai  

2017. május 18-tól 2018. április 25-ig bezárólag 

A határozatok a SZV ülés emlékeztetőiben szerepelnek. 
Az emlékeztetők teljes szövege és azok mellékletei letölthetők az EVDSZ honlapjáról 

www.vd.hu, a dokumentumok rovat EVDSZ SZV emlékeztetők kategóriából. 
 

38/2017. (05.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 
elfogadta a 2017. április 3-4-i kétnapos ülése emlékeztetőjét.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

39/2017. (05.18.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 
elfogadta az EVDSZ választott tisztségviselőinek Németh Lajos munkáltatói 
joggyakorló előterjesztése szerinti 5-5%-os bérfejlesztését, illetve az elnök 
előterjesztése szerinti átlagosan 8%-os alapbérfejlesztést az EVDSZ-nél azzal, 
hogy a bérfejlesztésre tervezett további 2%-os bértömeget az apparátusi tagok 
célfeladat teljesítéséhez kötötten kaphatják meg.   

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

40/2017. (05.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 
elfogadta a következő 5 éves (2018-2023. évi) EVDSZ programalkotási folyamatot 
segítő műhelymunkával kapcsolatos előterjesztést azzal, hogy a programalkotási 
üléseket nyilvános Elnökségi üléssé minősíti át, illetve azok időpontját az 
elhangzottak szerint módosítja.  
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

41/2017. (05.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 
egyetértett abban, hogy az EVDSZ továbbra is képviselje azt az álláspontot, mely 
szerint a Pannónia nyugdíjpénztár önálló és a szövetség által is a tisztségviselők 
által befolyásolható maradjon, ezért legfeljebb az összeolvadásos módszert tartja 
elfogadhatónak a nyugdíjpénztár vonatkozásában. 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

42/2017. (05.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 
támogatja az Jávorkáné Tiborcz Krisztina EVDSZ munkavállaló 10 millió Ft 
összegű munkáltatói kölcsönkérelmét, egyúttal felhatalmazza az EVDSZ elnökét 
annak aláírására, amennyiben a kérelemmel kapcsolatos szerződés- és 
visszafizetési ütemezés tervezet elkészült, illetve a szükséges feltételek 
teljesültek. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

http://www.vd.hu/
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43/2017. (05.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 
elfogadta, hogy az EVDSZ apparátus éleslátását biztosító szemüveg árát maximum 
30e Ft-ig térítse meg a szövetség. 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

44/2017. (05.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség elfogadta a tájékoztatót 
és egyúttal támogatja az EVDSZ nemzetközi kapcsolatának irányait. 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
45/2017. (05.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség egyetértett abban, hogy – 
a tavalyihoz hasonló módon - a 2017. évben is megrendezi az EVDSZ Focikupa 
eseményét azzal módosítva, hogy ezúttal szélesebb sportolási lehetőséget fog 
kínálni a szakszervezeti tagok számára.   

 

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

 

46/2017. (05.19.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 
elfogadta a tagszervezési és tagmegtartási akció újra meghirdetését annak 
érdekében, hogy a szövetséghez tartozó taglétszám ismét növekedésnek induljon. 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

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 

 

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 
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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 

 
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 

 
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 

 
54/2017. (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 a LIGA társelnöki tisztségére Czövek Jánost és dr. Szilágyi 
Józsefet, a LIGA jelenlegi társelnökeit jelöli, illetve Fürjes-Gábor József és Buzásné 
Putz Erzsébet jelenlegi társelnököket jelölés esetén támogatja.                               

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva  
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55/2017. (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 a LIGA gazdasági és szervezési alelnök tisztségére Árkovics 
Istvánt, a LIGA jelenlegi gazdasági és szervezési alelnökét jelöli.                               

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

  
56/2017. (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 a LIGA Elnökségébe Dr. Huiber Tibor Attilát, Mendrey 
Lászlót és Tóth Zsuzsannát, a LIGA jelenlegi Elnökségi tagjait jelöli, illetve Dr. 
Várnai Zsuzsa és Hegedűs Andrea jelenlegi Elnökségi tagokat jelölés esetén 
támogatja.                                    

       Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
57/2017. (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 a LIGA Elnökségébe Pongó Géza jelenlegi Elnökségi tagot 
jelölés esetén támogatja.                                    

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

 
58/2017. (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 a LIGA Felügyelő Bizottsági tag tisztségére Bazsik Istvánt, 
Mazák Viktória Erzsébetet, Dr. Szabó Istvánt, a LIGA jelenlegi FB tagjait és Dr. Kiss 
Mihályt jelöli. 

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
59/2017. (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 a LIGA Felügyelő Bizottsági tag tisztségére Sulyok László 
jelenlegi FB tagot jelölés esetén támogatja. 

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
 Szavazás eredménye: két tartózkodás mellett elfogadva 
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60/2017. (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 a LIGA Mandátumvizsgáló Bizottsági tag tisztséggel 
kapcsolatos támogatásról majd a jelölt személyek ismeretében fog dönteni.  

     Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
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 

 
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 

 
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 

 
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 
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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 

 

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 

 
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 

 
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 

 



10 

 

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 

 
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 
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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 

 
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 
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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 

 
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 

 
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 
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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 

 
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 

 

 
1/2018. (01.13.) SZV határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége egyetért a VAPB-
ben megkötött Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés módosításában 
foglaltakkal és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ágazati Kollektív 
Szerződés tartalmával 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
2/2018. (01.13.) SZV határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége egyetért a VAPB-
ben megkötött „Villamosenergia-ipari Bér és Szociális Megállapodás 2018. évre” c. 
dokumentumban foglaltakkal. 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
3/2018. (01.30.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta 
az EVDSZ 2018. évi rendezvénytervét azzal, hogy a programalkotási folyamat és a 
novemberi tisztújítás miatt szükség esetén rendkívüli rendezvények 
megtartására kerülhet sor. 
 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egy tartózkodással elfogadva 
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4/2018. (01.30.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és az 
elhangzottakat figyelembe véve elfogadta az EVDSZ 2018. évi munkaprogramját.  

 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 

5/2018. (04.04.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és az V. 

Taggyűlés számára elfogadásra javasolja az V. Taggyűlés Ügyrendjét azzal, hogy a 

Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság – jelen ülés kezdetéig 

beérkezett – lemondott tisztségeire új személyt választ. 

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

 
6/2018. (04.04.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és az V. 
Taggyűlés számára elfogadásra javasolja Dr. Tölli László TIVISZ képviselőt az V. 
Taggyűlés Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
7/2018. (04.04.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és az V. 

Taggyűlés számára elfogadásra javasolja Damm István ESZ képviselőt az V. 

Taggyűlés Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagnak. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

8/2018. (04.04.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

egyetértett azzal, hogy az V. Taggyűlésen tagszakszervezetek által képviselt 

mandátumszámok alapja – az ADÉSZ taglétszámra vonatkozó tájékoztatását 

figyelembe véve – a 2017. december 31-i taglétszám legyen. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
9/2018. (04.04.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta, 

hogy az EVDSZ V. Taggyűlése a budapesti Alfa Art Hotelben (1039 Bp., Királyok 

útja 205.) kerüljön megrendezésre 2018. április 25-én. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
 

10/2018. (04.04.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és az V. 

Taggyűlés számára elfogadásra javasolja az EVDSZ 2017. évi Pénzügyi 

Beszámolóját. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
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11/2018. (04.04.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a tagdíjjal 

kapcsolatos előterjesztést. Megállapodott abban, hogy a kérdés végleges 

eldöntését elnapolja, addig, amíg megvizsgálja a vitában felmerült kérdéseket, és 

ez alapján megoldási javaslatokat terjeszt elő a soron következő SZV ülésen. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: három ellenvélemény mellett elfogadva 

 
12/2018. (04.04.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és az V. 
Taggyűlés számára elfogadásra javasolja az EVDSZ 2018. évi Pénzügyi Tervét. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: három ellenvélemény és egy tartózkodás mellett elfogadva 

 
13/2018. (04.05.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy 2018. június 23-án tartsa az EVDSZ a családi nap rendezvényét, 

melynek keretében kerül megrendezésre a III. EVDSZ nemzetközi Focikupa is. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
14/2018. (04.05.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy az EVDSZ a családi nap rendezvény költségét az EVDSZ központi 

költségvetéséből kerül finanszírozásra azzal, hogy a tagszakszervezeteknek egy 

névleges 1000 Ft-os díjat szükséges megfizetniük a résztvevők után annak 

érdekében, hogy tényleges részvétel biztosított legyen.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
15/2018. (04.05.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta a Pannónia 

Nyugdíjpénztár és az MKB Nyugdíjpénztár összeolvadásának kérdéskörét, mellyel 

kapcsolatosan köszöni az ülésen megjelent képviselők tájékoztatását. A 

Szövetségi Vezetőség elvi állásfoglalást tesz, melynek okán felkéri a szövetséghez 

tartozó nyugdíjpénztári küldötteket arra, hogy a Pannónia NYP 2017. decemberi 

Közgyűlésén elfogadott elvek szerint történjen meg a pénztárak közötti további 

tárgyalás, és lehetőség szerint ez alapján történjen meg az összeolvadás is. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
16/2018. (04.05.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy együttműködési megállapodást dolgoz ki a Pannónia NYP-ral 

annak érdekében, hogy a szövetség érdekkörébe tartozó munkáltatókhoz belépő 

új munkavállalók mindenképp kapjanak tájékoztatást a NYP-ral kapcsolatosan is.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
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17/2018. (04.05.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a fenti együttműködési megállapodás kidolgozására 

munkabizottságot hoz létre Gál Rezső MVM TSZSZ és MVM DSZ elnök, Nagy Sándor 

DÉMÁSZ Szakszervezetek elnök, Lőrincz László PADOSZ elnök és dr. Szilágyi József 

EVDSZ elnök részvételével.  

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 
18/2018. (04. 24.) SZV határozat: Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége megtárgyalta és 

az V. Taggyűlés számára elfogadásra javasolja az EVDSZ IV. Taggyűlése óta végzett 

munkáról szóló Beszámoló tartalmát azzal, hogy a kiküldésétől számított 5 napon 

belül az SZV tagjai írásban jelezhetik a dokumentummal kapcsolatos 

észrevételeiket, esetleges módosítási javaslataikat az evdsz@vd.hu címre, melyek 

ezt követően beépítésre kerülnek az anyagba. Az ily módon véglegesített 

Beszámoló elfogadásáról az V. Taggyűlés dönt majd. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás 
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 

 

mailto:evdsz@vd.hu

