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Az EEgyesült VVillamosenergia-iipari DDolgozók SSzakszervezeti SSzövet-
sége 449.616.329,- fforint uuniós ttámogatást nnyert aaz ÚÚj SSzéchenyi TTerv
Társadalmi MMegújulás OOperatív PProgram ((a ttovábbiakban: TTÁMOP)
keretén bbelül „„Gazdasági éés ttársadalmi eegyüttmûködés eerõsítése –– AA
társadalmi ppartnerek kkapacitásfejlesztése aa KKözép-mmagyarországi rré-
gióban” ttárgyú kkiírásra bbenyújtott ppályázatával.

A pprojekt ccíme: 
Az EEVDSZ ttársadalmi sszerepvállalásának sszélesítése

a DDél-DDunántúli RRégióban

AA pprroojjeekktt iiddõõttaarrttaammaa 22001144.. 0022..0011.. –– 22001155.. 0055.. 3311..

EEzzeenn iiddõõsszzaakk aallaatttt aazz EEVVDDSSZZ aa ppáállyyáázzaatt sseeggííttssééggéévveell aazz aalláábbbbiiaakkaatt vvaallóóssíí-
ttoottttaa mmeegg::

● 7 féle képzés összesen 12 alkalommal különféle témakörökben (lásd
késõbb). A képzések egymásra épülnek: elsõ szint: Bizalmi utánpótlás
képzés, második szint: Tisztségviselõ képzések I. Harmadik szint:
Tisztségviselõ képzések II.
(A projekt keretében megvalósuló képzések 2-2 naposak voltak, a kép-
zés, szállás, étkezés a résztvevõk számára térítésmentesen volt biztosí-
tott) Tartalmában a szakszervezeti munka hatékonyságát növelõ képzés
112 órában, általános kompetenciafejlesztés 64 órában valósult meg.)

● a képzéseken kívül további 12 rendezvény valósult meg a projekt kere-
tében különféle témakörökben (lásd késõbb).

AAzz EEVVDDSSZZ ttaaggttoobboorrzzáássii ééss mmeeggttaarrttáássii ccééllllaall aazz aalláábbbbii kkiiaaddvváánnyyookkaatt aaddttaa kkii
aa pprroojjeekktt iiddeejjee aallaatttt::

● Tagszervezés (8 oldal) (bizalmiak) 1 000 pld
● „Gyere közénk” szórólap (2 oldal) (tagok, munkavállalók) 10 000 pld
● Hogyan mozgósítsuk tagjainkat (12 oldal) (bizalmiak) 1 000 pld
● Együttmûködés a munkabiztonság érdekében

(12 oldal)(bizalmiak, munkavédelmi képviselõk) 2 000 pld
● A munkavállaló jogai 

(12 oldal)(tagok, munkavállalók, új belépõk) 10 000 pld
● Záró (összefoglaló) kiadvány DVD melléklettel 10 000 pld
● Két kisfilm, egy animációs, egy játékfilm a tagszervezés tárgykörében
● Tanulmányok és felmérések gyûjteménye 60 pld
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A PROJEKT TEAM
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A PROJEKT
Céljainak mmegvalósulása:

I. Az EVDSZ beágyazottságának, elfogadottságának erõsítése mind nemzetközi, mind
országos, mind ágazati, mind regionális, mind munkahelyi szinten a szociális párbe-
széd rendszerében, pozícióinak megerõsítése, mind a kormányzat, mind a munkálta-
tói, mind a munkavállalói oldalon résztvevõ szervezetek irányába, mind a villamos-
energia-ipari munkavállalók, mind a tagsága körében. 

Erõsítettük:
● a szervezet mûködési hatékonyságát, szervezettségét, kommunikációját, 
● a munkavállalói oldalon lévõ szervezetekkel az új partneri, illetve a régi partne-

ri együttmûködést,
● a közszférás érdekegyeztetés kialakításában való részvételt, elõsegítve a munka-

vállalói oldal megszervezõdését az érdekegyeztetési fórumrendszer beindításá-
nak érdekében,

● az EVDSZ szervezettségét és a mozgósítási képességét a jobb tárgyalási pozíciók
elérése, a tagság érdekképviseleti lehetõségeinek szélesítése érdekében.

II. A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerzõdés aktualizálása az új Mt.-re is
tekintettel:

● felülvizsgáltuk az ágazati megállapodás tartalmát,  
● megvizsgáltuk a VKSZ kiterjesztésének problémáit. 

III. A kollektív szerzõdésekkel való lefedettség növelése:
● megvizsgáltuk az új MT módosításával kapcsolatos KSZ módosítás lehetõségeit,

és ezekre javaslatok kidolgozására került sor. 

IV. A szakszervezet újfajta szerepvállalásának erõsítése a villamosenergia-ipari ága-
zatban:

● A foglalkoztatás, valamint a munkaerõ-piaci helyzet javításához akként járul-
tunk hozzá, hogy rendezvényeinket döntõen a dél-dunántúli régióban tartottuk a
villamosenergia-iparhoz tartozó létesítményekben.

● a munkabiztonság, munkahelyi egészségmegõrzés, valamint a munka-, és életfelté-
telének javításához akként járultunk hozzá, hogy 3 konferencián is foglalkoztunk az
ezzel kapcsolatos kérdésekkel a villamosenergia-ipar vonatkozásában.

A pprojekt ccélcsoportjai:

➢ Szakszervezeti tagok,
➢ Tisztségviselõk:

● bizalmiak, fõbizalmiak,
● tagszakszervezeti vezetõk, testületi tagok,
● SZV-, elnökségi-, bizottsági tagok, ágazati tisztségviselõk
● tagozatok tisztségviselõi,
● VÜTFÓ, üzemi tanács tagok,
● VIMFÓ, munkavédelmi képviselõk.
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A pprojekt éérintettjei:

➢ A még nem szervezett munkavállalók,
➢ Munkáltatók és szövetségeik: VTMSZ,
➢ Más nemzeti szakszervezet: CGT,
➢ Szakszervezeti konföderáció: Liga Szakszervezetek,
➢ Más ágazati szakszervezetek: BDSZ, VKDSZ, VDSZ, 

Gázipari Szakszervezeti Szövetség,

A pprojekt éértékelése, nnyomon kkövetése:

Az értékelés, nyomon követés feladatait az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége (továbbiak-
ban SZV), a projektmenedzser és a szakmai vezetõ végezte. 

Az EVDSZ SZV feladatai:
Rendszeresen beszámoltatta a projektmenedzsert. A projekt tájékoztatások az SZV ülé-
seken megtörténtek. Az SZV az ülésein jóváhagyta a projekttervet, az ütemtervet, a
projekt team tagjait, a munkamegosztást a feladatokat végzõ belsõ és külsõ szakem-
berek között. 

A projektmenedzser feladatai:
Általában a projektterv szerinti haladás folyamatos ellenõrzése, értékelése, a felme-
rült akadályok megszüntetése, vagy az erõforrások átcsoportosítása. Ehhez meghatá-
rozta- a feladatok belsõ felelõseit a projekt team tagjai közül 

● a képzõ céggel, a szaktanácsadó céggel csak garanciákat is tartalmazó szerzõdést
kötött, 

● a minõség biztosítása érdekében az elvégzendõ tevékenységekkel szemben tá-
masztott minõségi követelményeket.

A szakmai vezetõ legfontosabb feladatai:
● Elkészítette a projekt részletes, kivitelezési szintû munkatervét. (Feladatok, mód-

szerek, határidõk, Gantt diagram, erõforrás szükséglet, mérföldkövek, végrehaj-
tók, teljesítési kritériumok, jelentés és tájékoztatási rend, együttmûködési rend).
Részt vett a feladatok végrehajtásában.

● Kiválasztotta a végrehajtásban résztvevõket (belsõ és külsõ résztvevõk), ezekkel
elõkészítette a szerzõdést, illetve a megállapodást.

● Operatívan irányította a fejlesztõ munkát.

A pprojekt ppénzügyi llebonyolítása:

● Projekt elõkészítés során nem merültek fel költségek.
● Projekt menedzsment költségei az alábbiak szerint tevõdtek össze:

– A projektmenedzser munkaidejébõl 16 hónapon keresztül heti 20 órát for-
dított a projektre, 

– a szakmai vezetõ megbízási jogviszonyban végezte a tevékenységét,
– a pénzügyi vezetõ vállalkozási szerzõdés keretében végezte a projektfelada-

tait.
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● Célcsoport számára biztosított támogatások jogcímen kerültek elszámolásra az
elõkészítõ tanulmányban meghatározott képzések lebonyolításai, külsõ felnõtt-
képzési szakértõ vállalkozás bevonásával. A képzések esetében a résztvevõk szá-
mára biztosított szállás és ellátás költségeit számoltuk el ezen a jogcímen.

● Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:
– Konferenciák szervezése az elõkészítõ tanulmánynak megfelelõen, a terve-

zett létszámmal. 
– Rendezvényszervezés és elõadók díja. 
– Felmérések és elemzések a szakszervezeti tevékenységek alátámasztásához,

napra kész információk begyûjtéséhez. 
● Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások keretében számoltuk el

a nyomda, kommunikáció költségeit valamint a kisfilmek tervezésének és gyár-
tásának dokumentumait. 

● Egyéb szolgáltatások költségeként került elszámolásra az ÚSZT kommunikációs
csomag megvalósításának díja és a nyilvánosság biztosításának költségei.

● Az egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggõ (általános) költségek, azaz a pro-
jekt megvalósítása kapcsán felmerült nyomdai irodai anyagköltségek is elszámo-
lásra kerültek.

A pprojekt kkommunikációja:

A projekt kapcsán az EVDSZ kommunikációs stratégiája felülvizsgálatra került, amely-
hez az irányelveink:

Vizsgáltuk azt, hogy külsõ és belsõ kommunikációnkban
– kikre irányul a kommunikáció,
– melyek az eszközök és közvetítési módszerek,
– mi a kommunikáció célja,
– milyen információt akarunk közvetíteni,
– van-e szervezeten belüli szintekhez kötött kommunikációs iránymutatás

A kommunikációs stratégia felülvizsgálatához az eszközeink:

● Projektben megvalósult
– kompetenciafejlesztõ képzések, 
– hatékony szervezeti belsõ és külsõ kommunikáció szemináriumok
– tanulmány készült az ágazaton belüli tájékozódás, belsõ kommunikáció

módjairól, hatékonyságáról

● Projekttel egy idõben, folyamatosan történt:
– Egységes kommunikációs arculati elemek kialakítása
– Honlap fejlesztése
– Forró Drót kéthavonta
– Facebook csoport(ok) látogatottságának, tagjainak növelése

● Folyamatosan fejlesztés alatt van az EVDSZ „kommunikációs hálója” a helyi szin-
ten kommunikációval foglalkozó tagjainkkal, a kommunikációs munkatárssal és
a vezetõséggel.
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A pprojektben hhasznált kkommunikációs ccsatornák:

1. A projekt rendezvényeinek, képzéseinek meghívóit, dokumentumait, ütemterveit el-
sõdlegesen a szervezeti felépítésnek megfelelõ információs csatornán keresztül e-
mailben és személyesen juttattuk el tagjainknak.

2.Minden projekteseményrõl beszámoltunk az EVDSZ
kéthavonta 7000 példányban megjelenõ lapjában:

3.A projekt rendezvényeinek meghívóját, az eseményeken készült fényképeket közzé-
tettük az EVDSZ facebook oldalán, ezzel oldalunk látogatottsága
és népszerûsége emelkedett, valamint több tagszakszervezetünk
is elkezdte használni ezt az információs csatornát:

2014. március 19-én 2015. április 29-én
● EVDSZ 336 kedvelõ ● EVDSZ 550 kedvelõ 
● VIFI 78 tag ● VIFI 207 tag 
● DÉMÁSZ 210 tag ● DÉMÁSZ 297 tag

● MÉSZ 116 tag
● VIRÜSZSZ 14 tag

4.Honlapunkon (www.vd.hu) létrehoztunk egy aloldalt, amelyen közzétettük a projekt
alapinformációit, valamennyi eseményét, dokumentumát, rendezvényeinek meghí-
vóját, elõadásainak anyagát, az elkészült kiadványokat, kisfilmet és animációs fil-
met, ezzel oldalunk látogatottsága és népszerûsége emelkedett.

A PPROJEKTBEN MMEGVALÓSULT RRENDEZVÉNYEK:

KÉPZÉSEK:
A kképzések ccélja:
A gazdasági-társadalmi környezetben végbemenõ változások új kihívásokat hoznak a
szakszervezeti munkában. Ehhez alkalmazkodást segítette a képzés!

Milyen hatást, célt kívántunk elérni a képzéssel? 
● a képzésen résztvevõk praktikus, és a feladatukhoz szükséges ismeretek biztosítása,
● készségek fejlesztése a sikeres érveléshez, a határozott fellépés,
● az érdekvédelmi munkában a tekintély, a hitelesség növelése, 
● hatékonyabban feladatellátás, 
● mások jó példáinak megismerése, amit be tudnak építeni saját viselkedési esz-

köztárukba.
● A 3 szintû képzési rendszer:

– minden szint a munkájának megfelelõ tartalmú és mélységû ismeretekhez jusson, 
– ebbõl adódóan a résztvevõ azokat az ismereteket kapja meg, amelyek a szak-

szervezeti munkáját leginkább segítik,
– a késõbbi képzésekhez mintát adjon.
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A kképzések ccélcsoportjai:
Bizalmiak, bizalmi utánpótlás: alapszervezeti szakszervezeti tagok, akik bizalmi tiszt-
ségre választhatók, bizalmiak, ifjúsági tagozat tisztségviselõi, üzemi tanácstagok,
egyéb tisztségviselõk

● Tisztségviselõ I.: Alapszervezeti titkárok, vezetõségi tagok. Ágazati tisztség-
viselõk

● Tisztségviselõ II.: Tagszervezeti vezetõk, elnökök, ágazati szakszervezeti
tisztségviselõk 

Az Ergofit által tartott képzéseken résztvevõk száma összesen:  329 fõ
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Az ÉTOSZ által tartott képzéseken résztvevõk száma összesen:  222 fõ 

A KÉPZÉSEK INDIKÁTORAI, 
VÁLLALÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE:

Indikátorok: Célérték       Tény

Képzésben részt vevõ személyek száma 80 fõ 216 fõ

Képzést eredményesen elvégzett személyek száma 60 fõ 329 fõ

Vállalások:

Képzésen résztvevõ különféle személyek száma 185 fõ 216 fõ

Képzések résztvevõi mindösszesen 310 fõ 329 fõ
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A képzések projektben vállalt résztvevõi és a teljesülés:
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A kképzések ttartalma:

A szakszervezeti munka különbözõ színtereken és mélységben történik, ezért a kép-
zések tartalmát a résztvevõk szerint meghatározott célcsoportok képzési igényei sze-
rint hierarchikusan rendszereztük. 

A szakszervezeti munkához tartozó érdekvédelmi ismeretek:
● Tisztségviselõk alapismeretei 
● Vezetési ismeretek  
● A Munka törvénykönyve változásai
● A kollektív szerzõdés eljárási, formai elemei, megkötésével kapcsolatos isme-

retek 
● Az ágazati és országos érdekegyeztetés hazai és nemzetközi gyakorlata, 
● Az ágazati KSZ
● Bértárgyalások  
● Érdekképviselet, érdekvédelem
● Üzemi tanácsi ismeretek, 
● Tagszervezés

A szakszervezeti munkához kapcsolódó általános kompetenciák fejlesztése:
● Kommunikációs alapismeretek
● Mások meggyõzése
● Konfliktuskezelés 
● Tárgyalástechnika
● Stressz 
● Vezetési ismeretek (saját munka megszervezése, idõgazdálkodás) 

Kik ttartották aa kképzéseket?
● Adorjáni Mária, a Komárom Megyei Ergonómiai Tanácsadó KKT ügyvezetõje
● Kisgyörgy Sándor, az ÉTOSZ ügyvezetõje
● Dr. Nemeskéri Gyula, az Ergofit Kft ügyvezetõje 

A kképzések mmódszertana:
Figyelembe vettük:

– a szakszervezeti tisztségviselõk tevékenységeinek követelményeit. 
– azokat a feladatokat, amelyeket a különbözõ pozícióban dolgozó tisztségvise-

lõknek végezniük kell. 

A célcsoportok elvárása: 
kapjanak a képzésekkel célirányos támogatást feladataik ellátásához. 

A képzések megtartásához elõzetes igényfelmérést végeztünk az ágazati, esetenként
a helyi szakszervezetek vezetõivel.

Milyen mmódszereket aalkalmaztunk? 
● kiscsoportos, valamint nagycsoportos képzés
● elõadások
● esettanulmányok feldolgozása
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● feladatlapok, tesztek kitöltése, feldolgozása
● tréningfeladatok megoldása, tapasztalatok megbeszélése

A képzések módszertani megoldásai:

● A sikeres és bevált jó gyakorlatokat feltártuk, megbeszéltük az alkalmazás
feltételeit, és közkinccsé tettük a jó megoldásokat.

● Gyakorlatok, szituációs játékok keretein belül a résztvevõk kipróbálták a fel-
vetett megoldásokat, megbeszéltük a megoldások kidolgozásának tapasztala-
tait.

● Megtartottuk a megfelelõ arányt az elméleti és gyakorlati ismeretek között

Tapasztalatok:

● felszínre jöttek a jó gyakorlatok, megoldások, amelyek megismerésével, meg-
beszélésével gazdagodott a résztvevõk eszköztára a bizalmi munkához

● a résztvevõk nagy érdeklõdéssel, aktívan és motiváltan vettek részt a prog-
ramon

● tapasztalható a résztvevõk nagy szakszervezeti tapasztalata, ezt bizonyítja,
ahogyan kapcsolatba tudták hozni a tréningen történteket a tapasztalataik-
kal. 

● a 2 napos képzések kellõ idõt biztosítottak a témakörök mélyebb kifejtésére.
● az eredményes feladatmegoldások során elõjött és megerõsödött az informá-

ciók megosztásának, az együttmûködésnek a fontossága.  
● a gyakorlatok feldolgozása során a résztvevõk kipróbálhatták kommunikáci-

ós és meggyõzési képességeiket. A feladatokból levonható következtetések
megbeszélése is igényelte a jó kommunikációs készséget. 

● a gyakorlatok feldolgozása során a résztvevõk kipróbálhatták meggyõzési ké-
pességeiket. 

● a résztvevõk visszajelzést kaptak saját konfliktuskezelési taktikáik megvá-
lasztásához, saját és mások viselkedése mögötti személyes jellemzõkrõl

● egymást segítve, vitatkozva keresték a felhasználás lehetõségeit a szakszer-
vezeti munkájukhoz, vállalták a következtetések levonása során a vélemé-
nyek ütköztetését, a nyitottságot a másik véleménye iránt

● a kialakult jó hangulat is elõsegítette, hogy a résztvevõk aktívan, nyíltan vál-
lalták a témakörök közös megbeszélését, a vélemények ütköztetését, tanulsá-
gok levonását

● a résztvevõk megismerték egymás jó tapasztalatait, felszínre jöttek a külön-
bözõ lehetõségek és gyakorlatok

● a tréninget hasznosnak tartották. Kifejezték igényüket hasonló képzésekre a
jövõben, szívesen fejlesztenék tudásukat a hatékonyabb feladatellátásuk ér-
dekében.

● A trénerek elérték céljukat, vagyis azt, hogy maguk a résztvevõk átéljék az
együttmûködés során közös problémamegoldás sikerét. 

Valamennyi kképzési aanyag mmegtalálható aa kkiadványhoz mmellékelt ddvd-nn!
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KONFERENCIÁK:

A kkonferenciák mmegvalósulása ((címe éés hhelyszínei):

● 2014.03.19. EVDSZ Projektmegnyitó és Kommunikációs konferencia
(Vértes Hotel – Siófok)

● 2014.04.11. A tagszervezés problémái és új lehetõségei 
(Vértes Hotel – Siófok)

● 2014.05.16. A munkavállalók részvételi jogának dimenziói 
Szakszervezet-politikai, munkahelyi/konszern szinten 
Magyarországon és az  Európai Unióban 
(Vértes Hotel – Siófok)

● 2014.06.20. A munkavállalói érdekvédelem – MOZGÓSÍTÁS
(Vértes Hotel – Siófok)

● 2014.08.29. A munkavállalói Felügyelõ Bizottsági tagság  
(Vértes Hotel – Siófok)

● 2014.09.08. A munkavédelem - (Vértes Hotel – Siófok)
● 2014.09.26. A munkavállalók részvételi jogának dimenziói 

Szakszervezet-politikai, munkahelyi/konszern szinten 
Magyarországon és az Európai Unióban 
(Erzsébet Nagy Szálloda - Paks)

● 2014.10.17. Kommunikáció (Vértes Hotel – Siófok)
● 2014.11.07. Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Fórum

(Vértes Hotel – Siófok)
● 2014.11.26. Mt. és VKSZ (Puchner Birtok – Bikal)
● 2015.04.22. Munkavédelem (Puchner Birtok – Bikal)
● 2015.04.29. Projekt záró konferencia (Academy Golf Budapest)

A KKonferenciákon eelhangzott eelõadások sszáma:

2014.03.19. EVDSZ Projektmegnyitó és Kommunikációs konferencia 4
2014.04.11. A tagszervezés problémái és új lehetõségei 7
2014.05.16. A munkavállalók részvételi joga 4
2014.06.20. A munkavállalói érdekvédelem – MOZGÓSÍTÁS 7
2014.08.29. A munkavállalói Felügyelõ Bizottsági tagság 4
2014.09.08. A munkavédelem 4
2014.09.26. A munkavállalók részvételi joga 6
2014.10.17. Kommunikáció 4
2014.11.07. Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Fórum 6
2014.11.26. Mt. és VKSZ 5
2015.04.22. Munkavédelem 4
2015.04.29. Projektzáró konferencia 7

Összesen:         662
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A KKonferenciákon eelhangzott eelõadások ccímei:

➢ 2014.03.19. • A TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0025 projekt megnyitója
a program, a rendezvényterv ismertetése
a project team bemutatkozása

• Az EVDSZ kommunikációs stratégiája és gyakorlata
• Korszerû informatikai lehetõségek a kommunikációban
• Érdek-érvényesítõ kommunikáció – stílus és elegancia

➢ 2014.04.11. • A konferencia megnyitása
• Prioritásban a tagszervezés: A szervezettség fontossága, 

tagszervezési technikák, lehetõségek
• A magyarországi és a villamosenergia-iparban mûködõ 

szakszervezetek helyzete és kihívásai a szervezettség tükrében
• A tagszervezéssel kapcsolatos dokumentumok bemutatása
• A tagszervezés gyakorlata az EVDSZ tagszakszervezeteinél

➢ 2014.05.16 • A konferencia megnyitása  
•Az RWE Európai Üzemi Tanács fejlõdése, jelene, kihívások
• Üzemi Tanács – RÉSZVÉTEL vagy BELESZÓLÁS?  
•Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának jelentõsége, 

tevékenységének bemutatása 
• Az Üzemi Tanácsok és Szakszervezetek együttmûködésének

értékelése és jövõbeni feladatai    

➢ 2014.06.20 • A konferencia megnyitása
• Tüntetés – demonstráció, gyûlések – nagygyûlések. 

A mozgósítás munkajogi szempontból
• Gyakorlati szervezési tapasztalatok a LIGA országos 

és helyi demonstrációiról
• Mozgósítás – Tapasztalatok, elemzések ágazati szinten
• Ágazati mozgósítás és motiválás kommunikációs eszközei
• Mozgósítás –Tapasztalatok, elemzés tagszervezeti szinten

➢ 2014.08.29 • Üzemi Tanácsok szerepe és a szakszervezetek lehetõsége 
a Felügyelõ Bizottsági tag választásában és munkavállalói 
Felügyelõ Bizottsági tagság jogszabályi háttere 

• Munkavállalói részvétel a Gazdasági Társaságok vezetésében
• Kapcsolattartás lehetõségei, érdemi eredmények, további lehetõségei 
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➢ 2014.09.08 • A munkahelyi stressz pszichológiai háttere, a stressz 
mérése, mûszerbemutatás

• A munkahelyi stressz európai és hazai normatívái
• A váltómûszakosok problémája
• Munkavédelmi képviselõk jogosultságai, a munkaidõ-kedvezmény,

a védettség
• A munkavédelmi képviselõk képzésével kapcsolatos 

érdekképviseleti munka

➢ 2014.09.26 • Üzemi Tanács – Részvétel vagy beleszólás II.
• Szakszervezet – Üzemi Tanács – Felügyelõ Bizottság – Munka-

védelem – Együttmûködés – eredmények (Megállapodások – 
KSZ) Lehetõségek 
Törvényi szabályozást megelõzve

➢ 2014.10.17 • A sikeres szakszervezeti kommunikáció tapasztalatai
• Egy szakszervezeti konföderáció kommunikációs élete
• Mi a hírértékû információ? Szakszervezet és kommunikáció 

újságírói szemszögbõl
• Érdek-érvényesítõ kommunikáció – stílus és elegancia 2.

➢ 2014.11.07 • Tájékoztató a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizott-
sággal (VÁPB) megkötött megállapodásról, a LIGA által elfoga-
dott korhatár elõtti ellátásról

• „Ne görbítsd el, mert akkor nem kell kiegyenesítened” avagy 
kockázatértékelés alapjai, A speciális kockázat: pszicho-szoci-
ális kockázat

• A munkavédelmi bizottság ügyrendje, feladatterve. Együttmû-
ködés a munkáltatóval, a munkabiztonsági és foglalkozás-
egészségügyi szakemberekkel és a hatóságokkal. Az együttmû-
ködési szerzõdés elkészítésének szükségessége és tartalma

➢ 2014.11.07 • A munkavédelem helyzete a villamosenergia-iparágon belül    
• Tájékoztató az iparág "2011. évi" és 2013. évi baleseteinek sta-

tisztikájáról, a következõ kérdõívekkel kapcsolatos 2015. év 
elsõ negyedévében esedékes teendõkrõl, a Munkáltatók 2014. 
évi szervezeti és munkavédelmi felkészültségérõl, a Munkavé-
delmi Bizottságok/Munkavédelmi képviselõk 2014. évi mûködésérõl



16

➢ 2014.11.26 • Az Mt. Módosítása
• Az országos érdekegyeztetés jelenlegi helyzete, és 

a továbblépés lehetõségei
• A kollektív alku a köztulajdonban álló munkáltatóknál
• A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerzõdés 

kiterjesztési lehetõsége és lehetséges fejlesztése

➢ 2015.04.22 • „A munkavédelem helyzete a villamosenergia-iparágon belül”
c. tanulmány bemutatása

• „Biztonságos munkavégzés személyemelõvel, targoncával” 
c. elõadás

• A munkavédelmi képviselõk és a szakszervezeti jogok összevetése

➢ 2015.04.29 Projektzáró konferencia
• A konferencia megnyitása
• Projektzáró prezentáció
• Tájékoztató a projekt képzéseirõl, tanulmányairól, felméréseirõl
• A pályázattal kapcsolatos kommunikáció és kiadványok 

bemutatása – „Ne légy potyautas!” animációs kisfilm megtekintése
• Pénzügyi tájékoztató a pályázat teljesülésérõl
• Európai tapasztalatok, a szociális párbeszédet, 

a munka világát érintõ, irányelvek, javaslatok
• A villamos-energia ágazat munkavállalóinak gazdasági, 

foglalkoztatási, munkaerõ-piaci helyzetének alakulása
• Zárszó, összegzés

„Együtt erõsebbek vagyunk” kisfilm megtekintése

Valamennyi kképzési aanyag mmegtalálható aa kkiadványhoz mmellékelt ddvd-nn!

AA kkoonnffeerreenncciiáákk pprroojjeekkttbbeenn vváállllaalltt iinnddiikkááttoorraaii ééss aazzookk tteelljjeessüüllééssee::

Konferenciák rrésztvevõinek sszáma ttémánként:            CCélérték       TTény

ÜT tagoknak 2 alkalommal 50 fõ 90 fõ
Munkavédelmi képviselõk 3 alkalommal 40 fõ 125 fõ
FB tagoknak 1 alkalommal 50 fõ 33 fõ
Kommunikáció 3 alkalommal 50 fõ 112 fõ
Tagszervezés 1 alkalommal 50 fõ 51 fõ
Mozgósítás 1 alkalommal 50 fõ 19 fõ
Mt. Változások ismertetése 1 alkalommal 50 fõ 130 fõ
Konferenciák rrésztvevõi öösszesen: 340 ffõ 560 ffõ
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TANULMÁNYOK:

Az áágazati kksz mmegkötésére, kkiterjesztésére vvonatkozó ttanulmányok:

Dr. Kiss Mihály – Madár Gyula: Az Ágazati Kollektív szerzõdés tartalma. (A kollek-
tív szerzõdések megkötésének, módosításának módjai) 

Dr. Kiss Mihály – Madár Gyula: A Villamosenergia-iparba tartozó társaságok körében
az Ágazati Kollektív Szerzõdés kiterjesztési lehetõségei. 

Dr. Ferencz Jácint - Dr. Fodor T. Gábor - Dr. Kun Attila - Dr. Trenyisán Máté: Az Mt.
szabályrendszerébõl adódó új érdekképviseleti szempontok érvényesítési lehetõségei
(Kollektív alku a köztulajdonban álló munkáltatóknál). 

Az EEVDSZ ttevékenységét éérintõ ttanulmányok:

Dr. Németh Tibor: A villamos energia ágazat munkavállalóinak gazdasági, foglalkoz-
tatási, munkaerõpiaci helyzetének alakulása. 

Dr. Nemeskéri Gyula - Makkos László: A villamosenergia-iparág területén dolgozó mun-
kavállalók munkavédelmi, munkabiztonsági, munkahelyi egészségmegõrzés helyzete. 

Nagy Amarilla: Európai tapasztalatok, a szociális párbeszédet, a munka világát érin-
tõ, irányelvek, javaslatok. 

Dr. Németh Tibor: A hazai és nemzetközi érdekképviseleti szervezetek közötti együtt-
mûködés lehetõségei. 

Nagy Amarilla: A tájékozódás, a belsõ kommunikáció módjai, hatékonysága. 

FELMÉRÉSEK:

Felmérés – ÁKSZ kiterjesztés lehetõségei

Felmérés - gazdasági-foglalkoztatási helyzet

Felmérés - Munkavédelem

Felmérés - hazai és nemzetközi szakszervezeti együttmûködésrõl

A felmérések száma megegyezik a projekt indikátoraként elvárt darabszámmal.

A pprojektben kkészült ttanulmányok éés ffelmérések eegy kkötetben ggyûjteményként
kiadásra kkerültek 660 ppéldányban, vvalamint 

természetesen ezen projektdokumentumok is megtalálhatóak a mellékelt dvd-n!
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KKIIAADDVVÁÁNNYYOOKK::

A pprojekt kkeretében eelkészült eegy kkisfilm éés eegy aanimációs ffilm, aamelyek aa zzáró
konferencián kkerültek bbemutatásra.

A filmek ugyancsak megtalálhatóak a mellékelt DVD-n.
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TOVÁBBI VVÁLLALÁSOK ÉÉS AAZOK TTELJESÜLÉSE AA PPROJEKTBEN

1. EEgyüttmûködési mmegállapodások:
● FNME-CGT francia szakszervezettel kötött megállapodás 2014.10.30.

● MVM TSZSZ Csoportszintû Szakszervezeti Szövetséggel 
kötött megállapodás 2015.04.23.

2. HHorizontális vvállalások:

● Esélyegyenlõség:
Az EVDSZ Esélyegyenlõségi felelõst bízott meg, aki tagja a LIGA konföderáció
Esélyegyenlõségi Bizottságának

● Az EVDSZ környezettudatosság érdekében famentes papírt használ.

3. ÚÚj ttagok sszáma aa pprojekt aalatt 220 ffõvel eemelkedik:

2013. december 31-i EVDSZ taglétszám: 9 790 fõ
2014. december 31-i EVDSZ taglétszám: 10 037 fõ



Jelen kiadvány a TÁMOP 2.5.3.A-13/1-2013-0025 
„Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban”

projekt keretében valósult meg.

Kiadta az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
(EVDSZ)

Iroda és postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. 1. em. 134-136. sz. iroda
Telefon: (+36 1) 202 1092, Fax: (+36 1) 202 1534

Elektronikus levél: evdsz@vd.hu
Honlap: www.vd.hu

Felelõs kiadó:  
dr. Szilágyi József  EVDSZ elnök

Szerkesztette:  
Tóth Andrea T.  fõszerkesztõ,  EVDSZ

Tördelés:  
Árki Attila kiadványszerkesztõ,  Mediaworks Regionális Kiadó Kft.

Készült 10 000 példányban
2015.






