
Az 1990-ben alakult EVDSZ, a LIGA Konföderáció tagja, olyan iparági, országos szintű 
 érdekvédelmi és érdekképviseleti szövetség, melynek célja:

· A közös álláspontok és a tagszervezetek tagsági igényeinek képviselete a társadalmi párbeszéd fórumain.

· A szakszervezeti tagság követeléseinek elérése a munka világában, különösen a munkabérek, a munka-
végzés szabályai területén és a munkavállalók számára fontos szociális kérdésekben.

· Egységes, minden szakszervezeti tagunkra vonatkozó szolgáltatói kedvezmény- és tarifa megállapodások 
kötése.

· Ágazati, iparági érdekképviseleti eredmények, események országos szintű kommunikációja.

· A fenti célok megvalósítása minden törvényileg megengedett eszköz segítségével, legyen az tárgyalás, 
 demonstráció, sztrájk vagy az érdekérvényesítés egyéb eszközei.

· A kollektív jog is csak akkor ér valamit, ha élni tud vele az adott közösség. Ezért szükség van felkészült 
és elhivatott szakszervezeti tisztségviselőkre. Ennek érdekében képzéseket szervezünk érdekvédelmi, jogi, 
gazdasági, kommunikációs témákban.

Az EVDSZ demokratikusan működő, pártoktól független szakszervezeti szövetség, amelynek közel 30 önál-
lóan működő tagszervezete, nyugdíjas és ifjúsági tagozata van. A tagszakszervezetek – a tagság érdekében – a 
 Szövetségi Vezetőségben hozzák meg közös döntéseiket, alakítják ki állásfoglalásaikat, ezért az EVDSZ eredmé-
nyesen képviseli tagságát és a dolgozók érdekeit. Együttműködő partnere a Villamosenergia-ipari Munkavédel-
mi Képviselők Fóruma (VIMFO) valamint a Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma (VÜTFO).

A közös munka jelentős eredménye az Ágazati Kollektív Szerződés, amely a munkavállalás legfontosabb szabá-
lyait tartalmazza az iparágban, ágazati szintű kötelező szabály, ajánlás a helyben kötött kollektív szerződésekhez 
és az évi bér- és szociális megállapodásokhoz.

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége fontosnak tartja azt is, hogy részt  vegyen 
a nemzetközi szakszervezeti tevékenységben, az Európai Üzemi Tanácsok munkájában. Jelentős a német VER. DI 
és a francia CGT szakszervezetekkel való kapcsolata, illetve az európai szakszervezeti szövetségek (EPSU, 
 IndustriAll) munkájában, valamint az európai energiaipari szociális párbeszédbizottságban való részvétele.

A szövetség az iparági egység és összetartozás egyik megnyilvánulásaként fontosnak tartja az ágazati önkéntes 
pénztárak és alapítványok, az iparági sportmozgalom működését és annak támogatását.
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Csatlakozz hozzánk, keresd munkahelyeden  
tagszervezetünk tisztségviselőit!

EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!
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A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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