
 

 

Tisztelt EVDSZ vezetősége! 

 

 

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

(röviden VÜTFÓ) 1999. decemberében alakult, és ez a fórum egy viszonylag laza kapcsolat volt a 

résztvevő Üzemi Tanácsok között. 

2011. februárjában megtörtént a Fórum továbbfejlesztése, megújítása. Az elmúlt időszakot 

áttekintve megállapítható, hogy a megújulás sikeres volt, a résztvevők köre bővült és stabilizálódott. 

A rendezvények szakmai színvonala nőtt, hála az EVDSZ pénzügyi támogatásának. A találkozókon 

nemcsak a jelenlévő üzemi tanácsok tisztségviselőinek tapasztalatait osztottuk/osztjuk meg egymás 

között, hanem mindannyiunkat érintő témákban (munkajog, adózási kérdések, jóléti juttatások, stb.) 

kerestünk szakértőket, előadókat. Ezen felül minden találkozón a vendéglátó üzemi tanács 

munkáltatója is képviselteti magát, ahol megismerhetjük az adott társaság humánpolitikai, jóléti 

elveit, elképzeléseit. Ezek szintén nagyon hasznos tájékoztatók a többi iparági érdekképviselet 

számára. 

Az EVDSZ-el való kapcsolatunk 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, 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.  

 

Következő rendezvényünk 2012. november 12-13-án Mórahalmon kerül megrendezésre, 

melyre előzetesen 29 fő regisztrált. Főbb napirendi pontok: Mt. változások hatásai helyi szinten (pl. 

a cafetéria juttatásokkal kapcsolatos elképzelések, jóléti célú ingatlanok sorsa, vállalatcsoport szintű 

üzemi tanácsok működése), a Munka Törvénykönyvének áttekintése az Üzemi tanácsok 

vonatkozásában, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések hatásai, tapasztalatok. 

Mint látható továbbra is kiemelten fontos az új munkatörvénykönyve illetve annak 

alkalmazási kérdései a gyakorlatban.  

A VÜTFÓ 2013. évi programterve is Mórahalmon kerül véglegesítésre, elfogadásra. 2013-

ban szeretnénk külső szakértő előadók bevonásával a Mt. gyakorlati alkalmazásával foglalkozni.  

 

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

pénzügyi támogatására! 

 

Balatonalmádi, 2012. október 31. 

Üdvözlettel: 

        Lázár Róbert 

        VÜTFÓ elnök 


