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Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának  

Működési Rendje 

 

 

A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint más 

jogszabályi előírások alapján az iparágon belül működő üzemi tanácsok (alapító tagok: 

felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza) a munkavállalók jóléti, szociális érdekeinek 

hatékonyabb képviselete érdekében hozták létre a Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok 

Fórumát (továbbiakban Fórum). A Fórum a működési szabályait az alábbiak szerint állapítja 

meg. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

I.1. A Fórum célja 

a) Rendszeres tanácskozásaival információt nyújt és konzultációs szakmai segítséget 

ad a villamosenergia-iparban működő üzemi tanácsok érdekképviseleti munkájához.  

b) A tagok ismerjék meg egymás tevékenységét és tapasztalataikat megosztva 

eredményesebben valósítsák meg érdekképviseleti tevékenységüket. 

c) A Fórum tagjai a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása által hatékonyabban 

működhessenek közre a munkáltatójuknál felmerült üzemi tanácsi jogosítványokat 

érintő kérdések megvitatásában. 

d) A Fórum működése járuljon hozzá az iparágon belül a munkavállalók szociális és 

jóléti vívmányainak megőrzéséhez és színvonalának emeléséhez.  

e) Az ülésekre szervezett programok bővítsék a tagok üzemi tanácsi munkáját érintő 

szakmai ismereteit. 

I.2. A Fórum megnevezése 

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma 

Rövid elnevezés: VÜTFÓ 

I.3. A Fórum székhelye 

A Fórum önálló bírósági bejegyzéssel és székhellyel nem rendelkezik. Rendes üléseit 

előzetes döntés alapján valamelyik tag-szervezetnél / munkáltatónál, vagy a Fórum 

által megjelölt helyre szervezve tartja. 

A Fórum elérhetősége a mindenkori elnök elérhetőségével azonos, melyet az EVDSZ 

honlapján tesz közzé. 
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1.4. A Fórum jellege 

Fórum, a célokban meghatározottak szerint konzultációt biztosít a megjelentek 

részére. A VÜTFÓ nem jogi személyiség, vagyonnal, bevétellel, ingatlannal nem 

rendelkezik. Tagjait tagdíj vagy egyéb kötelezően előírt költség nem terheli. 

I.5. A Fórum tagjai 

Az iparágban megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) amelyek jelezték 

részvételi szándékukat a Fórumba, a Működési Rendet elfogadták és a Fórum 

megszavazza a felvételüket. (A mindenkori tagok felsorolást a 2. sz. melléklet 

tartalmazza.) 

 

II. A Fórum működése 

 

II.1. A Fórum feladatai 

a) Tájékoztatást ad, információt biztosít tagjainak az üzemi tanácsokat érintő 

kérdésekben. 

b) Összehangolja tagjainak szakmai véleményeit, álláspontjait, illetve érdekeit.  

c) Figyelemmel kíséri tagjai törvényben biztosított jogainak érvényesülését.  

d) Igény szerint segítséget nyújt más, hivatalos szakmai egyeztetést végző fórumok 

munkájához. 

e) A Fórum elé kerülő előterjesztések véleményezését, adat- és 

információszolgáltatással, szakvéleménnyel segíti. 

f) Működésével elősegíti az üzemi tanácsok együttműködését a munkáltatókkal, 

munkahelyi szakszervezetekkel, munkavédelmi bizottságokkal. 

g) A Fórum tagjai tapasztalataikat megosztják egymással. 

h) Felhívja tagjai figyelmét honlapján az üzemi tanácsok jogosítványait érintő főbb 

jogszabályi változásokra. 

i) A villamosenergia-iparág szociális helyzetét évente értékeli. 

j) Folyamatos kapcsolatot tart az EVDSZ vezetésével. 

k) Minden munkavállaló számára elérhető honlapot működtet. (http://www.vd.hu/vutfo/) 
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II.2. A Fórum hatásköre 

a) A Fórum Működési Rendjének módosítása. 

b) Az Elnök, Elnökhelyettesek megválasztása, visszahívása, illetve lemondásuk 

elfogadása. 

c) Megtárgyalja az elfogadott napirendet, és más aktuális szakmai kérdéseket. 

d) A Fórum dönt más szervezetekkel való együttműködésről, úgyszintén az 

együttműködés felmondásáról. 

e) Állást foglal az üzemi tanácsot érintő ügyekben, melyeket az EVDSZ a Fórum 

hatáskörébe utalt. Az állásfoglalás nem kötelező érvényű a Tagság számára. 

II.3. A Fórum ülései 

a) A Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai az üzemi tanácsok elnökei, vagy az 

általuk meghatalmazott képviselő, aki nevükben, teljes jogkörrel jár el.  

b) A Fórum szükség szerint, de évente legalább 2 ülést tart. 

c) A Fórum üléseire minden tagot meg kell hívni. 

d) A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívó, lehetőség 

szerint az ülés napját megelőző egy hónappal korábban jusson el a Fórum tagjaihoz. 

e) A Fórum ülései és rendkívüli ülései telefonon, telefaxon, e-mailben is összehívhatók.  

f) A Fórum ülését az elnök hívja össze és vezeti.  

g) A Fórum ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, aki a meghívóban meghirdetett 

jelentkezési határidőig írásban jelezte részvételi szándékát,  

h) A Fórum a döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A Fórum törekszik döntéseit 

konszenzussal meghozni. Ennek hiányában egyszerű szótöbbséggel dönt. 

Tisztségviselők választása, visszahívása esetében a döntéseit a Fórum egy tag egy 

szavazat elv szerint titkos szavazással hozza.  

i) A Fórum lehetővé teszi tagjai számára, hogy véleményüket elektronikus formában is 

kifejtsék, melyet a Fórum a közös vélemény kialakítás során figyelembe vesz. 

j) A Fórum üléséről emlékeztető készül, amely tartalmazza: 

 az ülésen résztvevő tagok vagy képviselőinek, valamint a meghívottak nevét a 

mellékelt jelenléti ív szerint 

 a tárgyalt napirendi pontokat  

 a tanácskozás lényegét 

 az állásfoglalásokat  

 döntéseket. 
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II.4. A Fórum elnöksége: elnök, elnökhelyettesek 

a) A Fórum az elnököt, és a két elnökhelyettest három évre választja. 

b) Megválasztása titkos szavazással történik a Működési Rend II.3.h) pontja alapján. 

c) Az Elnök irányítja és szervezi a Fórum tevékenységét. Az elnök akadályoztatása 

esetén - az akadályoztatás megszűnéséig – az első elnökhelyettes látja el az elnöki 

feladatokat. 

d)  Az elnökhelyettesek az elnökség munkamegosztása alapján szervezik, és képviselik 

a fórumot. 

e) Az elnök hívja össze és vezeti a Fórum üléseit, képviseli más szervezeteknél a 

Fórum véleményét.  

f) Az elnök, elnökhelyettesek tisztsége megszűnik, ha: 

 a megbízatásáról írásban lemond a megjelölt időponttal, 

 a Fórum visszahívta, a döntésnek megfelelően, 

 az üzemi tanácsi mandátuma lejár, megbízása megszűnik a következő 

VÜTFÓ ülés napjával. 

g) A Fórum üléséről az elnök által ezzel megbízott elnökhelyettes rövid írásos 

emlékeztetőt készít és azt elektronikus úton eljuttatja az Elnökségnek és jóváhagyást 

követően a Tagoknak 15 napon belül.  

 

III. A Fórum kapcsolatai 

 

a) A Fórum a szélesebb tájékozódás, valamint a hatékony érdekérvényesítés 

érdekében szoros együttműködést épít ki az EVDSZ-el és a VIMFO-val. 

b) A Fórum az üléseire tagjai javaslatára, meghívást adhat az iparágon belüli 

munkáltató vagy az együttműködő szervezetek képviselőinek részvételére. 

c) A VÜTFÓ tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat és információkat az 

EVDSZ honlapján közzéteszi. Tevékenységéről alkalomszerűen a Forró Drót 

újságban beszámol. 

 

IV. Egyéb rendelkezések 

 

a) A Fórum tagjai kölcsönösen tiszteletben tartják egymás jogait, véleményét, 

megtévesztő információt nem közölnek a fórum munkájával kapcsolatosan. 
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b) A Fórum tagjai a munkáltatóikat és a munkavállalókat tájékoztatják a Fórum 

működéséről és eredményeiről. 

 

V. Jóváhagyás 

 

Jelen Működési Rendet a Fórum a 2011. február 14.-i ülésén jóváhagyta. 

 

Mátrafüred, 2011. február 14.  

 

…………………………………………………….    ……………………………………………………. 
MVM GTER Zrt. ÜT – Lázár Róbert                                                Mátrai Erőmű Zrt. ÜT – Medveczki Zsolt 
 
 
 
……………………………………………………              …………………………………………………… 
Vértesi Erőmű ZRt. ÜT – Ácsi Péter    Magyar Villamos Művek Zrt. ÜT – Prágai Pál 
 
 
 
 
  ……………………………………………………   …………………………………………………… 
EDF DÉMÁSZ ZRt. TÜT – Dombi Jenő           ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport TÜT – Kunzer Ferenc 
 
 
 
 
……………………………………………………        …………………………………………………… 
Paksi Atomerőmű ZRt. ÜT – Oláh József   Budapesti Erőmű ZRt. ÜT – Fazekas Tibor 
 
 
 
 
   ……………………………………………………        …………………………………………………… 
Tiszavíz Vízerőmű Kft. ÜT – Rácz Attila    Dunamenti Erőmű Zrt. ÜT – Béke Imre  
 
 
 
 
……………………………………………………   …………………………………………………… 
       OVIT Zrt. ÜT – Juhász Judit           MAVIR Zrt. ÜT – Károly Imre 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
   ……………………………………………………        …………………………………………………… 
MVM TRADE Zrt. ÜT – Németh Gábor          MVM Kontó Zrt. ÜT – Beke Nóra 
 
 
 
 
  ……………………………………………………          …………………………………………………… 
MVM ERBE ZRt. ÜT – Szabó Attiláné    Schneider Electric Zrt. – Kaposvári Tiborné 
 
 
 
 
      ……………………………………………………            …………………………………………………… 
Tatabányai Erőmű Kft. ÜT – Sürüs István               PANNONPOWER HOLDING Zrt. ÜT – Bíró János 
 
 
 
 
     ……………………………………………………    …………………………………………………… 
E.ON Energiatermelő Kft. (EET) ÜT – Kun László         E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (EGS) ÜT –  

Ráczné Németh Edit 
 
 
 
 
        …………………………………………………… 
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (ETI)  ÜT –  
                             Molnár Imre 
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1 sz. melléklet 

 

Alapító tagok: 

MVM GTER Zrt. ÜT  

Mátrai Erőmű Zrt. ÜT 

Magyar Villamos Művek Zrt. ÜT 

Paksi Atomerőmű ZRt. ÜT 

EDF DÉMÁSZ ZRt. TÜT  

MVM Kontó Zrt. ÜT  

MVM ERBE ZRt. ÜT 

OVIT Zrt. ÜT 

MAVIR Zrt. ÜT 

MVM TRADE Zrt. ÜT 

Vértesi Erőmű ZRt. ÜT 

Tatabányai Erőmű Kft. ÜT 

Budapesti Erőmű ZRt. ÜT 

Tiszavíz Vízerőmű Kft. ÜT 

Dunamenti Erőmű Zrt. ÜT 

Schneider Electric Zrt. KÜT 

ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport TÜT 

PANNONPOWER HOLDING Zrt. ÜT 

E.ON Energiatermelő Kft. ÜT  

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (EGS) ÜT  

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (ETI)  ÜT 
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2 sz. melléklet 

 

Tagok: 

MVM GTER Zrt. ÜT  

Mátrai Erőmű Zrt. ÜT 

Magyar Villamos Művek Zrt. ÜT 

Paksi Atomerőmű ZRt. ÜT 

EDF DÉMÁSZ ZRt. TÜT  

MVM Kontó Zrt. ÜT  

MVM ERBE ZRt. ÜT 

OVIT Zrt. ÜT 

MAVIR Zrt. ÜT 

MVM TRADE Zrt. ÜT 

Vértesi Erőmű ZRt. ÜT 

Tatabányai Erőmű Kft. ÜT 

Budapesti Erőmű ZRt. ÜT 

Tiszavíz Vízerőmű Kft. ÜT 

Dunamenti Erőmű Zrt. ÜT 

Schneider Electric Zrt. KÜT 

ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport TÜT 

PANNONPOWER HOLDING Zrt. ÜT 

E.ON Energiatermelő Kft. ÜT  

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (EGS) ÜT  

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (ETI)  ÜT 

 


