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Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 

 

Tájékoztató 

a VÜTFÓ 2014-2015. évi tevékenységéről  

az EVDSZ II. Taggyűlése számára 

Visegrád, 2015. november 16-17. 



2 

 

Tisztelt II. Taggyűlés! Kedves Vendégek!   

 

Amint az már sokak előtt jól ismert, a Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma 

(röviden VÜTFÓ) 1999 decemberében alakult, ez a szerveződés egy viszonylag laza 

kapcsolat volt a résztvevő Üzemi Tanácsok között. 

2011 februárjában megtörtént a Fórum továbbfejlesztése, megújítása, mely sikeres 

volt, a résztvevők köre bővült és stabilizálódott.  

Az EVDSZ-szel való kapcsolatunk továbbra is példaértékű, az EVDSZ vezetősége 

minden rendezvényünkön képviselteti magát és így első kézből kapunk tájékoztatást 

a munka világát érintő aktuális kérdésekről. 

Jó kapcsolatot tartunk fenn „testvér” szervezetünkkel a Villamosenergia-ipari 

Munkavédelmi Bizottságok Fórumával, a VIMFÓ-val, lehetőség szerint látogatjuk 

egymás rendezvényeit, figyelemmel kísérjük egymás munkáját. 

A Fórum létszáma kb. 25 fő, de ez jóval több „képviselt” Üzemi Tanácsot jelent, 

hiszen a Társaságcsoportokból gyakran „csak” a csoportszintű Üzemi Tanácsok 

képviseltetik magukat.  

Az idei évben 3 rendezvény került megtartásra: január 22-23-án Cserkeszőlőn az E-

ON csoport rendezésében egy 2 napos, júniusban egy 1 napos Budapesten az MVM 

Zrt. székházában, októberben pedig egy szokásos 2 napos Keszthelyen az MVM 

OVIT Zrt. vendéglátásában. Külön köszönjük a vendéglátó Üzemi tanácsok szíves 

közreműködését a sikeres VÜTFÓ-k megrendezésében!  

Sajnos továbbra is gond, hogy nem mindenki tud minden ülésen részt venni egyéb 

elfoglaltsága miatt. 

Komoly értéknek tartjuk a Fórum működését, hiszen itt értesülhetünk a leghitelesebb 

forrásokból az iparágban végbemenő változásokról, azok hatásairól. Tájékoztatjuk 

egymást a társaságoknál lévő „jó” gyakorlatokról vagy éppen figyelmeztetjük 

egymást egy-egy negatív tendenciát elővetítő történésről. 

Mindenképpen említésre méltó, hogy megszaporodtak az Üzemi tanácsi képviselőket 

ért munkáltatói támadások, ezek elhárításához pedig elengedhetetlenül szükséges a 

Szakszervezetek hathatós támogatása, határozott fellépése is! Ne hagyunk magára 

egy szervezetet, egy munkavállalói képviselőt, egy munkavállalót sem, mert egyik 

legfontosabb értékünk a szolidaritás és ne feledjük azt sem, hogy nem tudhatjuk ki 

lesz közülünk a következő, aki segítségre szorul! 

Az idei évben két kollega is nyugdíjba vonult, ezúton is köszönjük nekik eddig végzett 

áldozatos munkájukat! Név szerint Gere Károly MVM Villkesz Kft. és Ráczné Németh 
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Edit E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Üzemi Tanács elnökök, nyugdíjas éveikhez jó 

egészséget kívánunk! 

Továbbra is, mind minden az iparágban tevékenykedőnek, úgy nekünk is komoly 

problémaforrás és sok tennivalót ad az iparágat érintő negatív hatású kormányzati 

„intézkedések” és piaci folyamatok munkavállalókat érintő hatásának lehetőség 

szerinti tompítása.  

Sajnálatos módon az előzetes ígéretekkel ellentétben a munka törvénykönyvének 

tervezett módosításából kimaradt a többségi köztulajdonban álló Társaságok 

munkavállalóit és érdekvédelmi szervezeteiket „sújtó” rendelkezések törlése. Így ez 

továbbra is komoly problémaforrás maradt. 

Továbbra is kérjük az EVDSZ-t, hogy képviselje a LIGA irányába azt az igényünket, 

hogy a munkatörvénykönyvével kapcsolatos tárgyalásokon kerüljön szóba, hogy az 

Üzemi Tanácsok által a munkáltatóval megkötött megállapodások ne járjanak le az 

Üzemi Tanácsok mandátumának lejártával, így biztosítható lenne az Üzemi 

Tanácsok választások utáni zavartalan és folyamatos működése. Sajnos az a 

tapasztalat, hogy a legtöbb munkáltatónál az újonnan alakuló Üzemi Tanácsokkal 

már nem is kötnek Üzemi megállapodást. 

Következő rendezvényünk várhatóan 2015. december elején kerül megrendezésre 

az MVM Zrt.-nél. Fő témája a VBKJ változások és a 2016. évi munkaprogram 

összeállítása lesz. 

A hatékony szakmai munka érdekében a jövőben is számítunk az EVDSZ szakmai 

és eseti pénzügyi támogatására! 

 

Balatonalmádi, 2015. október 29. 

Üdvözlettel: 

            Lázár Róbert 

VÜTFÓ elnök  

          

                  


