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Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 

 

Beszámoló 

az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának 2014-2015. évi tevékenységéről  

az EVDSZ II. Taggyűlése számára 

Visegrád, 2015. november 16-17. 
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Tisztelt II. Taggyűlés! Tisztelt Küldöttek! 

Kedves Vendégek!   

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozat vezetősége idén 3-szor ülésezet az alábbi időpontokban: 

 2015. február 03.  

 2015. április 30.  

 2015. október 05. 
Helyszín: EVDSZ (1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.) IV. emeleti tárgyaló 

2015. február 03. 

Résztvevők: dr. Szilágyi József – EVDSZ, Bányai Balázs – ÉVISZ, Deák Dóra – DÉMÁSZ, 

Hriczó Rita – ÉMÁSZ, Keindl Zoltán – ESZ, Molnár Dániel – MVM DSZ, Nagy Gábor – 

PADOSZ, Papp Róbert – MEVISZ, Skuczi Ágnes – MVM OVIT 

2015. április 30. 

Résztvevők: Téglás József – EVDSZ, Bányai Balázs – ÉVISZ, Deák Dóra – DÉMÁSZ, 

Gulyás Tamás – MEVISZ, Hriczó Rita – ÉMÁSZ, Keindl Zoltán – ESZ, Lázár Zoltán – 

DUVISZ, Makkai Zoltán – TIVISZ, Nagy Gábor – PADOSZ, Skuczi Ágnes – MVM OVIT 

2015. október 05. 

Részvevők: Téglás József – EVDSZ, Deák Dóra – DÉMÁSZ, Gulyás Tamás – MEVISZ, 

Hriczó Rita – ÉMÁSZ, Keindl Zoltán – ESZ, Nagy Gábor – PADOSZ, Papp Róbert – 

MEVISZ, Skuczi Ágnes – MVM OVIT, Tóth Tamás – VIMÉSZ 

 

2015-től az eddig is aktív (DÉMÁSZ, ESZ, ÉVISZ, MEVISZ, MVM OVIT, PADOSZ, TIVISZ, 

VIRÜSZ) szervezeteken túl: a DUVISZ, ÉMÁSZ, MVM DSZ, VIMÉSZ is képviselteti magát 

tagozatunkban. Köszönjük a helyi szervezeteknek az ifjúsági szakszervezeti munka ily 

módon történő támogatását! 

 

A tagozat vezetője folyamatos kapcsolatot tartott az EVDSZ elnökhelyettesével, 

rendszeresen részt vett a Szövetségi Vezetőségi és az Elnökségi üléseken. Ez alapján az IT 

vezetősége tájékozódhatott arról, hogy az EVDSZ munkája sokrétű, szervezett és 

tervszerűen zajlott az év folyamán.  

Az IT vezetője – az ágazati tagozat véleményét ismerve – folyamatos képviseletet látott el a 

Fiatalok Ligájának munkájában.  

Számos helyen és alkalommal vettünk részt a közösségi megmozdulásokon. 

Tagozatunk aktív támogatója volt a Férfi40 programnak is, ami többek között többszöri, 

aláírásgyűjtési céllal történő kitelepüléseinkben is megmutatkozott. Több közös programot is 

szerveztünk az év folyamán: 
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Tavaszi üzemlátogatás 

Időpont: 2015. április 22.  
Helyszín: Tiszavíz Vízerőmű Kft. Kiskörei Vízerőműve 
Létszám: 40 fő 
 

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata 2015. 04. 22-ére szervezte üzemlátogatását a Kiskörei 

Vízerőműbe, melyen a DÉMÁSZ, TIVISZ, Mátrai Erőmű, ELMŰ, ÉMÁSZ, OVIT 

szakszervezetei is részt vettek.  

Az ilyen jellegű programokon már megszokott balesetvédelmi oktatással, majd a részletes 

program ismertetésével kezdődött a nap. Déltől a szabadban töltöttük az időt, elsétáltunk a 

Kiskörei Vízlépcsőhöz, melynek megépítése a Tisza-völgyben a folyóvíz komplex 

hasznosításának első lépése volt 1973-ban. Láthattuk a halfolyosót, mely a halak átkelését 

segíti a fel- és az alvíz között, ahogyan a vízügy munkatársa is mondta, ezzel a halak 

biztonságban meglátogathatják a túloldalon élő rokonaikat. Ezután következett a nap 

legizgalmasabb része, mikor is bemutatták az erőművet töviről-hegyire. A 4 db 4,3 m 

átmérőjű 107 ford/perc fordulatszámon üzemelő csőturbinák közül a hármas számú 

szívócsövébe mászhattunk be és fényképeket készíthettünk a járókerék lapátjai előtt. A négy 

turbina összes víznyelése 560 m³/sec, melyek meghajtják a közös tengelyeken lévő, 

egyenként 7000 kVA teljesítményű generátorokat, amiket szintén testközelből 

szemlélhettünk meg, miután a 4-5 m hosszú függőleges létrán lemásztunk a generátor térbe. 

Az erőmű évente átlagosan 88 millió kWh villamos energiát termel, melyet a szabadtéri 

kapcsolóállomáson keresztül a 20 és a 120 kV-os országos hálózatba juttat.  

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, sok érdekes és hasznos információt tudhattunk 

meg a villamos energia előállításának ezen módjáról. 

Külön köszönet illette Lovász Sándort, a Kiskörei Vízerőmű villamos üzemi művezetőjét, aki 

nagy segítségünkre volt a szervezésben, és kérdéseinkre minden igényt kielégítő válaszokat 

adott. 

A tagok helyszíni és utólagos visszajelzése alapján nagyon jól sikerült a program. 

Ifjúsági Találkozó 

Időpont: 2015. június 12-14.  
Helyszín: Tiszafüred, Hableány Hotel 
Létszám: 51 fő (3 nap két éjszakára) + 8 fő (önköltségen 1 napra) 
 

Az IT Vezetőség többségi szavazata alapján – a döntésnél a nyár és a Tisza-tó adta 

lehetőségek voltak az elsődleges szempontok – az Ifjúsági Találkozó helyszíne a tiszafüredi 

Hableány Hotel lett. 

(megj.: a végleges döntést megelőzően a Kiskörei Vízerőműben történt üzemlátogatásunk 

után többen megnéztük a helyszínt és megfelelőnek találtuk) 

Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök, Téglás József EVDSZ elnökhelyettes, az Ifjúsági Tagozat 

mentora, és Lőrincz László PADOSZ elnök, EVDSZ elnökségi tag lettek felkérve, hogy egy 
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fórum keretében tájékoztassák a fiatalokat az aktualitásokról, a tagszervezésről, 

tagmegtartásról, szakszervezetek közötti együttműködésről és a helyi viszonyokról. 

Előzetes felmérés és vezetőségi döntés alapján szombat estére meghívásra került Tóth Edu 

humorista, stand-up comedy előadó is.  

A találkozón résztvevő tagok egy VIFI logóval ellátott pólót, kulacsot és EVDSZ IT feliratos 

szilikon-karkötőt kaptak ajándékba, valamint teljes ellátásban részesültek. 

A résztvevők a helyszíni és utólagos visszajelzések alapján nagyon jól érezték magukat és 

már most várják a 2016-os találkozót. 

Őszi üzemlátogatás 

Időpont: 2015.október 21.  
Helyszín: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét 
Létszám: 40 fő 
 

2015. október 21-én a Mercedes-Benz Manufakturing Hungary Kft. kecskeméti gyárába 

látogattunk. Már a meghirdetés első napján túljelentkezés volt minden tagszakszervezetnél, 

de a gyár biztonsági előírásai miatt csak 40 fővel tudtunk részt venni.  A gyárlátogatás során 

testközelből nézhettük meg, hogyan születik a Mercedes-Benz CLA- és a B-osztály, valamint 

a 2015-ös évben piacra kerülő harmadik modelljük, a CLA Shooting Brake. 

Csoportunk különösen szerencsés volt, hiszen láthattuk a ritka számba eső matt szürke 

színű Mercedest és a tesztpályán első hosszabb útját megtevő CLA 45 AMG. A látogatás 

során nem csak az autók gyártásáról, de a munkavállalóknak járó extra juttatásokról is szó 

esett, mint például a mennyasszonyi autóról és a havonta kisorsolásra kerülő 6 nap 

időtartamra szóló tesztvezetésről, melynek egyetlen feltétele, hogy 1.500 km-et levezessen 

vele a nyertes akár külföldön is. A két órás ott létünk alatt mindenki jól érezte magát, a 

visszajelzések pozitívak voltak.  

Egyéb programok 

Ifjúsági Tagozatunk az EVDSZ IT programjain kívül részt vett még különböző, LIGA 

Szakszervezetek által szervezett rendezvényeken, a Fiatalok Ligája nyári képzésen valamint 

egy ún. Hat Konföderációs Ifjúsági Együttműködés Konferencián. 

Az Ifjúsági Tagozat a munkájáról készült beszámolót a II. Taggyűlés számára 

elfogadásra ajánljuk. 

 

Visegrád, 2015. november 16.  

 

EVDSZ Ifjúsági Tagozat 

 


