
TÉGLÁS JÓZSEF 

EVDSZ elnökhelyettes 

Folyamatosan képeztem magam, így több szakmát szereztem és egyéb a 

szakszervezeti munkámhoz szükséges hasznos ismeretre tettem szert. 

1978. óta dolgozom a Vértesi Erőmű Zrt-nél és jogelődjénél, ahol 

beléptem az Oroszlányi Hőerőmű Vállalatnál működő OHV szakszervezet 

alapszervezetébe – később bizalmi, főbizalmi majd 1989-től az 

újjászervezett és átalakult (1995) DUVISZ szakszervezet vezetője lettem. 

Több alkalommal vezettem az Üzemi- és Központi Tanácsot, a 

Munkavédelmi- és egyéb bizottságokat.  

1990-től 1994-ig a Szövetségi Vezetőség tagjaként részese lehettem a VDSZSZ megalakításának. A 

Vasasból történő kiválást követően, segítettem az Autonóm Konföderáció szervezését! Mára a LIGA 

Szakszervezeti Konföderáció több tízezres táborát erősítve, tagságunk érdekében teszem a dolgomat.  

A Szövetségi Vezetőség tagjaként dolgoztam az EVDSZ Állandó bizottságban – bízom abban, hogy 

véleményemmel és munkámmal jó irányban formálom a szakszervezet jövőjét. Nehéz, tartalmas, 

tapasztalatokban és eredményekben gazdag éveken vagyunk túl. Szerencsésnek tartom magam, mert a 

DUVISZ - ban egy igazi alkotó közösséget hoztunk létre és én örülök, hogy ennek a csapatnak a tagja, 

majd vezetője lehettem és vagyok. Teszem a dogom és vallom, hogy „Együtt erősebbek vagyunk!”.  

Az erőműben, számos munkakörben és területen dolgoztam, így megismerhettem az eltérő 

munkahelyi körülményeket, problémákat, embereket. Meggyőződéssel állítom, hogy a kollektív 

bölcsesség az, ami az elmúlt évek kihívásaira a hatékony és eredményes szakszervezeti válaszokat 

megtalálta. Persze azt is tudom, hogy az okos gondolatok tagsági összefogás hiányában nagyon 

sokszor nem valósulhattak volna meg.  

2013. november 30.-án az EVDSZ VII. Tisztújító Kongresszusán bizalmat szavazott nekem a szövetség, 

így az EVDSZ elnökhelyettesének választva engem. Minden tudásommal és erőmmel képviselni fogom 

a villamosenergia-iparban dolgozó munkavállalóknak és az EVDSZ tagjainak érdekeit. Köszönöm a 

bizalmat!   

Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet (DUVISZ) feladata 

 a területi ellentéteket szító politikai magatartás és a vállalati szervezeti átalakítások következtében 
kialakult negatív hatások ellenére is megőrizni a szolidaritás elvéből építkező szakszervezeti egységet,  

 a bányászati túlsúly mellett is folyamatosan ellátta az erőműves szakmakultúra érdekeinek 
színvonalas képviseletét,  

 a bánya integrációt követően létrehoztuk a Koordinációs Tanácsot működtetése, melynek munkája 

során szoros együttműködést alakít ki a helyi BDSZ szervezetekkel,  

 nagy odafigyeléssel és ha kell kemény harccal óvja és követelje a Vértesi Erőmű Zrt működési 
garanciáinak megteremtését,  

 a retrofitos fejlesztés állami keretek közötti megvalósítása érdekében folytatja lobbi tevékenységet  

 az évenként visszatérő létszámleépítések során kemény és következetes magatartással érje el a 

munkavállalói érdekek hangsúlyos megjelenítését. 



végelszámolás és/vagy felszámolás elleni fellépésének is köszönhető, hogy a csődvédelem 

alól visszajött cég és kollektívája még mai is ezrek megélhetésének záloga a térségben. A 

Vértesi Erőmű ZRT.- nél jelenleg is elmondható, hogy munkavállalóink kollektív jogainak 

megjelenítése az ágazati átlagnak megfelelő színvonalon, biztosított. 

 


