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EVDSZ II. Taggyűlés elvárása a Szövetségi Vezetőség felé 
 
A tagszervezetek, segítsék elő: 

- a VKSZ eredményeinek megőrzését és vívmányainak további javítását szolgáló 
kezdeményezések megvalósítását  

- a 2016. évi ágazati bér-, és szociális megállapodások megkötését és az foglakoztatás 
biztonságát elősegítő megállapodások megkötésére 

AZ EVDSZ vegyen részt minden olyan összefogásban, melyek célja: 
- a foglalkoztatáspolitikai kérdések megoldása  
- kiemelten a sztrájktörvény megváltoztatása és a rugalmas nyugdíjrendszer átalakítása. 

Az eredményesség elősegítése érdekében – sürgetve a konföderáció(k)az összefogást – a 
szövetség éljen kezdeményes jogával. (Az SZV – a tagság érdekeinek elérése érdekében – 
vegye igénybe a fellépés eszközeit, mint összefogás, tárgyalás, kommunikáció - teljes 
tárháza, flashmob (villámcsődület), „zaklatás”, útlezárások, tüntetések, sztrájk stb.) 

Az iparágat képviselő egységszakszervezet kialakítását célzó elképzelések, többségi 
támogatottsága ma még nincs meg! 
 
Konföderáció  
Az EVDSZ támogassa a konföderációk számának csökkenését szorgalmazó egyesüléseket, 

összefogásokat és az átalakulást szorgalmazó törekvéseket, ami elősegítheti az ágazati 
szintű szervezetek együttműködését. 
Támogassa az egység-szakszervezeti működési modellhez szükséges, szakszervezeti és 
politikai törekvéseket. (vegyen részt egy szakszervezeti „alkotmány” megalkotásában, 
melyben lehetőség nyílna a tőrvényi és rendeleti működés garanciáinak kialakítására, 
a finanszírozási kérdések megoldására ezzel is elősegítve az alsóbb szintű 
együttműködések és egyesülések igényének erősítésére és a pluralizmus okozta 
hibák kijavítására stb.)  
Lépjen fel és segítse konföderációkat a kamarai rendszer bevezetésének szándéka elleni 
harcában. 

Konföderációs hova tartozása 
Az EVDSZ támogassa a LIGA konföderáció megerősítését és fogalmazzon meg elvárásait országos 

szervezet irányába! Az SZV legyen kritikus a saját munkájával szemben és a 
társszervezetekkel történő együttműködés során is.  

A villamosenergia-ipar tulajdonosi szerkezete 
A villamosenergia-termelés, elosztás és kereskedelem területén, erősödik az állami 
szerepvállalás, hatására magyar tulajdon további növekedése várható. Az EVDSZ kísérje 
figyelemmel a tulajdonviszonyok változásait és, ha szükséges (a munkavállalói képviselet 
hatékonysága érdekében) kezdeményezze a szakszervezeti működést elősegítő szervezeti 
struktúraváltásokat. Az SZV az egyetemes közműszolgáltatással kapcsolatos 
tapasztalatcserék ismeretében, segítse elő az egységes szakszervezeti kiállást. 

Szakszervezeti függetlenség 
Az EVDSZ célja: a szervezet önállóságának megőrzése. Hosszabb távon felmerülhet annak lehetősége, 

hogy érdekalapú szervezeti egyesülések következzenek be.  
 
Taglétszáma                     
Az EVDSZ tagsági létszámának megőrzése és tovább növelése érdekében, fenn kell tartani: 

az aktivisták, bizalmiak munkáját elősegítő célirányos oktatásokat 



(kisegítő eszközei: a szóróanyag, a bizalmiak számára készített munkajogi 
alapismeretek kiadvány, a tagtoborzás elősegítését szolgáló tanulmány, a témához 
igazodó taggyűlésen elhatározott verseny) 

Ágazati tevékenysége 
Az EVDSZ tevékenysége során az ágazati „rendszerek” (VÁPB, VIMFÓ, VÜTFÓ) működtetése, 

folyamatos és kiegyensúlyozott. Eszközrendszereink és képviseleti munkánk tovább 
erősítése érdekében: a munkavállalói Felügyelő Bizottsági Tagok ágazati szintű 
bevonása továbbgondolást igényel.  

Szervezeti struktúra, működés 
Az EVDSZ szervezeti formája a szövetségi modell, szakszervezeteink belső szervezeti és képviseleti 

struktúrája jól alkalmazkodik és követi a tulajdonosi és irányítási rendszerek változásait. Az 
ágazati szakszervezet feladata: elősegíteni a holdingok működése során kialakuló 
csoportszintű szakszervezetek együttműködését. 

Szervezeti felépítésünket és annak irányítási rendszerét az EVDSZ II. Taggyűlése véglegesítse 
Taggyűlés 
Szövetségi Vezetőség 
Elnökség 
Felügyelő Bizottság 
Elnök - Elnökhelyettes 
Ifjúsági- és Nyugdíjas Tagozat 

Az EVDSZ nemzetközi kapcsolatai  
PSI – EPSU – INDUSTRIALL – CGT – VER.DI 
További együttműködő partnereink között jelen vannak a ROSSATOM, és az Osztrák Villamosenergia-
ipari szakszervezetek és a Belorusz szakszervezet. 
Az EVDSZ kommunikációja  

- Forró Drót fenntartása szükséges,  
- a kétszintű honlap szervezetek által történő működtetése indokolt, 
- Facebook (gyors reagálású felület) fejlesztése és működtetésének elsajátítása, mint új 

kihívás jelenik meg, 
- stratégiánk legfontosabb eleme a verbális kommunikáció továbbfejlesztése. 

A szövetség ágazati kapcsolatai BDSZ – VDSZ – VKDSZ  
Az EVDSZ erősítse tovább a már meglévő ágazatokkal kialakult kapcsolatait és bővítse azokat. 

Szövetségi Vezetőségi Tagok feladata tovább szélesíteni a közszolgáltatás területén 
meglévő, vagy kialakulóban lévő ágazati együttműködések tovább fejlesztése. Célul tűzi ki 
a hulladékgazdálkodás, a telekommunikáció és a hőszolgáltatói piacon szervezhető 
szakszervezetekkel történő kapcsolatfelvételt és, ha lehetséges közös akciótervek 
kidolgozását. 

Az EVDSZ gazdálkodása  
Az alapműködés finanszírozását, tagdíjbevételekből kell megoldani. 
Helyre kell állítani a VKSZ-ben szabályozott támogatás rendszerét. 
Folyamatosan figyelni kell a pályázatok által kínált lehetőségeket! 

 
 

 
Szövetségi Vezetőség 
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Az EVDSZ 2016. évi Munkaprogramjához  
 
 Cselekvési Terv  
 
 

 Feladatok Időpont meghatározása Felelős Eszközök 

EVDSZ 
 
 
 

VÁPB 

VKSZ módosítás tárgyalásainak 
folytatása a per kimenetelétől függően 

2016. január – május vége VÁPB 
tárgyalódelegáció 

Tárgyalás – további 
lépések SZV döntés 
alapján 

2016. évi ágazati bér-, és szociális 
megállapodások előkészítése 

2016. február SZV – elvek kialakítása Ágazati Tagsági 
támogatás esetében: 
tárgyalás, kommunikáció, 
összefogás, tüntetés, 
sztrájk 

Tulajdonosok 
Minisztériumok 

Tulajdonosi és irányítási rendszerek 
változásinak követése 
Állami közműszolgáltató 

Folyamatos SZV 
Elnökség 
Elnök, Elnökhelyettes 

Információgyűjtés, 
egyeztetés, tárgyalás, 
megállapodás 

     

LIGA-VKF 

Mt. módosítások  2015 vége -2016. ¼ év Taggyűlés 
EVDSZ 
Szövetségi Vezetés 
Elnökség 
Tagsági támogatás 

Országos összefogás: 
tárgyalás, kommunikáció 
- teljes tárháza, flashmob 
(villámcsődület), 
„zaklatás”, útlezárások, 
tüntetések, sztrájk stb. 

sztrájktörvény megváltoztatása 2015 folyamatos 

rugalmas nyugdíjrendszer 2016 január – május vége 

Konföderációk 
konföderációk egyesülésének 
támogatása 

Folyamatos Taggyűlés Ágazati szervezetek 
összefogása  

EVDSZ 

Tagtoborzás, tagmegtartás Folyamatos EVDSZ tagszervezetei 
SZV, Elnökség 
Elnök, Elnökhelyettes 

Tagtoborzást szervezet 
elősegítését szolgáló 
tanulmány, szóróanyag, 
munkajogi alapismeretek 
kiadvány, verseny 

Ágazati 
kapcsolatok 

további 
bővítése 

BDSZ – VDSZ – VKDSZ  
Egyeztetés alatt: telekommunikáció, 
hulladékgazdálkodás, Főtáv  

2015-ben megkezdett 
egyeztetések folytatása 

SZV 
Elnökség 
Elnök, Elnökhelyettes 

Levelezések, találkozók, 
együttműködés 
kiszélesítése 

 
Szövetségi Vezetőség 


