
Személyes adatok: 

 

Név:    Pinczés Ernő   
  

Születési dátum, helyszín: 1969.09.24. Debrecen 

Cím:    4030 Debrecen, Balaton u. 74. 

Állampolgárság:  Magyar 

 

Iskolai Végzettség: Informatikus mérnök műszaki menedzseri szak.  

 

Munkahely: 

 Időtartam:   1990 óta folyamatos 

 Munkáltató neve:  E.ON energiatermelő Kft. 

 Munkáltató címe:  4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1. 

 Tevékenység típusa:  Választott tisztségviselő 

 Beosztás:   Választott tisztségviselő 

 Főbb tevékenység és feladatkörök: Érdekképviselet 

 

Szakmai életút: 

 

A középiskola elvégzése után a Debreceni Tartósítóipari Kombinát (később DEKO) villamos 

üzemében, mint karbantartó elektroműszerész kezdtem a pályafutásomat. Munkaköröm az 

automata gépsorok vezérlésére, valamint az üzemek villamos hálózatának a karbantartására, 

javítására terjedt ki. 

 

Kötelező katonai szolgálat keretében a Határőrség győri kötelékébe kerültem másfél évig, 

ahol hírműhelyben rádióműszerész szakmai végzettséget megszereztem, s gyakorlatban 

végeztem.  

 

Leszerelés után 1990. november 27 – én léptem be az akkor még TITÁSZ Debreceni Erőmű 

szervezetébe, mint vezérléstechnikai műszerész. Tevékenységem az erőműben üzemelő 

rendszerek villamos üzemhez tartozó berendezéseinek karbantartása, javítása, üzemzavar 

elhárítása volt. 

 

Technikum elvégzése után 1998 – tól bekerültem az erőmű üzemzavar elhárító 

lakáskészenléti csapatába, és számos probléma megoldásában vettem részt. 

 

2003. május 1. napjától villamos koordinációs mérnökként dolgoztam. Munkaterületemhez 

tartoztak az erőművek folyamatirányító számítógépei, vezérlőberendezések, frekvenciaváltók, 

gázturbinák, gázmotorok, szabályozó rendszerek, az üzemhez tartozó berendezések 

karbantartási, felújítási, beruházási munkáinak előkészítése, bonyolítása. 

 

2005 - től választottak meg a Debreceni Erőmű szakszervezeti titkárává, egyben tagja lettem a 

Tiszántúli Villamosenergia- Ipari Szakszervezet (TIVISZ) Képviselő Testületének is. 

Hagyományosan munkám része volt a bértárgyalás, szociális juttatások, KSZ-ekről való 

tárgyalás.  

 

A munkáltatói átszervezések során megválasztottak 4 erőmű szakszervezeti ügyvivőjének. 

 

2008-ban a LIGA által meghirdetett középfokú érdekképviseleti vezető képzést végeztem el. 



 

2009 áprilisától megválasztottak a TIVISZ elnökévé, mely tisztséget a mai napig ellátom 

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász – Nagykun – Szolnok megyében.  Egyben az 

EVDSZ Szövetségi Vezetőségébe, később az Állandó Bizottságába is bekerültem, mint az 

E.ON társaságcsoport képviselője. A Villamosenergia - és Gázipari Munkavállalók 

Szakszervezeti Szövetségének 2009 óta szintén tagja vagyok. 

 

Folyamatosan bekapcsolódom az EVDSZ nemzetközi kapcsolatainak munkáiba. A PSI, 

EPSU, ETUI konferenciáin, különböző ülésein rendszeresen képviselem a LIGA és EVDSZ 

szervezetét. 

 

Az E.ON Európai Üzemi Tanácsa tett egy lépést a jövő felé, s szakmai altestületeket hozott 

létre. Így megalakulása óta a magyarországi E.ON tulajdonú erőművek munkavállalóit 

képviselem e testületben. 

 

Érdeklődési kör, hobby: 
 

 Túrázás, kirándulás, számítástechnika, elektronika, autó. 

 

Család: 

 

 Nős vagyok, négy gyermek édesapja. 

 
 


