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Műhelymunka – Jövőkép – Szakszervezet-politikai feladatok 
 
Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége megtárgyalta és 35/2017. 04.04. sz. 
határozatában döntött arról, hogy megkezdődjön a 2018. évi V. 

Taggyűlésen elfogadásra kerülő program előkészítése. A munkafolyamat műhelymunka 
keretében a fent meghatározott témák mentén induljon el, amely egy ismétlődő, fix időpontban 
megtartott beszélgetések keretében történjen a szakszervezeti tagok számára teljesen szabadon 
választható részvétel mellett. Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége 2017. május 19-i 
(határozathozatalt követő) ülésén Elnökségi előterjesztésben megtárgyalta és elfogadta a 
„Programalkotási folyamat az EVDSZ 2018-2013-as időszakáról” szóló előterjesztést. 
 
 

Programalkotási folyamat 
 
A határozatokban foglaltak szerint megkezdjük az EVDSZ szakszervezet-politikai ügyeinek 
megvitatását. 
A műhelymunkák – amelyek nyitott Elnökségi ülések keretében történnek – célja, hogy előkészítse a 
szakszervezeti szövetség 2018. novemberi tisztújító taggyűlése számára az EVDSZ 2018–2023 
időszakának programtervezetét és a program végrehajtásához igazodóan, tegyen ajánlásokat EVDSZ 
Alapszabály módosítás(ok) előkészítésére. 
 
A projektfeladatok téma- és ütemterv szerinti elfogadása a Szövetségi Vezetőség tagjainak feladata.  
 

A műhelymunkákon minden, az EVDSZ-hez tartozó szakszervezeti tag részt vehet! 
(feltétele a meghívókban foglalt módon történő előzetes regisztráció) 

 
 

VEGYÉL RÉSZT TE IS A JÖVŐNK CÉLJAINAK, FELADATAINAK 
MEGHATÁROZÁSÁBAN! 

 

 
Az EVDSZ Elnökség tagjai folyamatosan felügyelik és vállalásaikkal segítik a feladatok végrehajtását, 
javaslatok alapján aktualizálják a témákhoz igazodó előterjesztéseket. 

 

A műhelymunka 2017 júniusától 2018 szeptemberéig tart. 
 

A műhelymunka során, a meghirdetett témák megvitatására havi rendszerességgel kerül sor. 
 

 
Tervezetten, a rendezvények (július, augusztus és január kivételével) minden hónap első hetében 
szerdai napon (amennyiben ez ünnepnap, akkor a következő szerdán), 10-13 óra között kerülnek 
megtartásra. 

 

Helyszín: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. földszinti tárgyaló 

 

Az összejövetel témáját vitaindító előadás vezeti be, majd ezt követően kötetlen beszélgetésre 
kerül sor. 

Az összejöveteleket – lehetőség szerint - összegzéssel, ajánlások és határozati javaslatok 
megfogalmazásával kell zárni az SZV számára! 

  

2017. június 14. 
Az EVDSZ működésének alapelvei, az EVDSZ alapvető célja és feladata, a szövetségi 

tag joga és kötelezettsége 
 (Alapszabály I-IV fejezete, Alapvető programpontok 1-2, Program III/1/b) 
 

2017. szeptember 06. 
Nemzetközi kapcsolatok 

 
- az EVDSZ nemzetközi tevékenységének megítélése, tapasztalatai  
- nemzetközi szervezetekben való tagság, kétoldalú kapcsolatok, prioritások meghatározása 
(Alapvető programpont 4, Program I)  

 



 
 
 

2017. október 04. 
Az országos érdekegyeztetés kérdései 

 
- az érdekegyeztetés rendszere; 
- a törvényi háttér befolyása az EVDSZ hatékony működésére és az érdekérvényesítő 

készségére; 
- az EVDSZ-t érintő kérdés- és problémakör, érdekérvényesítési kérdések (korhatár előtti ellátás, 

a sztrájk, a még elégséges szolgáltatás VET-ben való megjelenése, az Mt. pl. a jogellenes 
munkaviszony megszűntetés, az állami cégekre vonatkozó szabályozás) 

- kapcsolataink a kormányzattal, hivatalokkal, pártokkal, 
- országos szakszervezet-politikai kérdések, 
- a LIGA-ban való szerepünk, a LIGA tevékenysége, 
- kapcsolataink az ágazati szakszervezetekkel, a méretarányosság szempontja és a fúzió 

kérdése, 
- a civil szervezetekkel és megmozdulásaikkal való viszonyulásunk 
(Alapvető programpontok 5-8, Program II)  
 

2017. november 08. 
Az ágazati érdekegyeztetés témakörei és kérdései I. 
Az ágazati megállapodás(ok) szerepe és fontossága 

 
 

 VAPB, VKSZ, ágazati bértárgyalás, foglalkoztatási megállapodások, „c tarifa” 

 Az ágazati megállapodás(ok) szerepe, és fontossága  
- a megkötött megállapodások visszatükrözik a szervezetek erősségét, 
(Alapvető programpontok 9-11, 14 Program III/1/a, III/2)  

 

2017. december 06. 
Az ágazati érdekegyeztetés témakörei és kérdései II. 

 
- a villamosenergia-ipar és az érdekegyeztetés változásainak nyomon követése, a változások 

felismerése és az alkalmazkodás képessége a megszűnő társaságok, a megszűnő 
villamosenergia-ipari főtevékenység problematikája, munkaerő közvetítés, rétegérdekek 
képviselete 
(Alapvető programpontok 12-16, Program III/2)  
 

2018. január 10. 
A nyomásgyakorlás eszközei és fejlesztési lehetőségei 

EVDSZ gazdálkodása 
 

 A nyomásgyakorlás eszközei és fejlesztési lehetőségei 
- érdekérvényesítés eszközrendszere 

(Alapvető programpont 20, Program III/3, munkabizottsági anyagok) 

 EVDSZ gazdálkodása 
- a gazdálkodás elveinek áttekintése, a gazdasági környezethez igazítása 
- a tagdíj kérdése: jó-e a szabályozás mértéke vagy más elosztási viszonyok szükségesek (az 

FB vizsgálat eredménye is hozzá fog járulni); 
 

2018. február 07. 
Az EVDSZ működésének szervezeti keretei, a testületek működésének tapasztalatai, 

megítélése. 
A részvételi demokrácia erősítése a képviseleti demokrácia keretei között 

 
 

- Taggyűlés, SZV, Elnökség, FB, Tisztségviselők, munkaszervezet 
- A taggyűlési okozta változások, az üléseken történő csökkenő részvételt okai és várható 

következményei! 
- A testületek, a tisztségviselők, a munkaszervezet munkájával kapcsolatban megfogalmazott 

kritikát elemzése a felvetődő kérdések kibeszélése és a mindenki számára elfogadható 
megoldások megtalálása! 

(Alapszabály V fejezete, Program III/1/b)  
 

http://static.vd.hu/db/08/1C/evdsz-mt-szabalyrendszerebol-adodo-uj-erdekkepviseleti-d0000581C099d4361b6ab.doc
http://static.vd.hu/db/08/1C/evdsz-mt-szabalyrendszerebol-adodo-uj-erdekkepviseleti-d0000581C099d4361b6ab.doc
http://www.vd.hu/tamoptanulmanyok/2014-szeptember-30-10794.html
http://static.vd.hu/db/07/70/evdsz-tanulmanykotet-d00005770422fb2111e5d.pdf


 
 

2018. március 07. 
Az EVDSZ működésének egyéb keretei 

 
Az EVDSZ működésével kapcsolatos kérdéskör; 
- tisztázni kell, hogy mi a tagszakszervezetek elvárása az ágazattal szemben; 
- alapítványokkal, pénztárakkal kapcsolatos tevékenység, 
- szolgáltatások biztosítása és fejlesztése: az SZV foglaljon állást, hogy szükség van-e egyáltalán 

rá; 
- oktatási tevékenység szükségszerűsége, formái 
- mozgalmi tevékenység szükségszerűsége, formái 
- taglétszám, tagszervezés: jelenlegi taglétszám a 2013. évi szint alá csökkent – meg kell nézni 

ennek az okát; 
- a kommunikáció, az információ áramlás megítélése, fejlesztésének lehetőségei 
- a szervezet szabályzatainak áttekintése 
- a szövetségen belül a kohézió megléte – egységes célok és kiállás;  
- közösen keressük meg a válaszokat arra, hogy mit akarunk, mit várunk el, mit tartunk fontosnak 
- (Alapszabály VI-VII-VII fejezete, Alapvető programpontok 3, 17, 19, 21-23, Program III/1/b)  

A mozgósítás munkajogi szempontból 
Gyakorlati szervezési tapasztalatok a LIGA országos és helyi demonstrációiról 
Mozgósítás – Tapasztalatok, elemzések ágazati szinten 
Ágazati mozgósítás és motiválás kommunikációs eszközei 
 

2018. április 04. 
A Társaságcsoportok szerepének megerősödése, ennek hatása az EVDSZ 

működésére 
 (Program IV) 
 

2018. május 02. 
A helyi szervezetek szerepe, megerősítése 

- Gondolatok (II) a gazdasági társaságoknál működő helyi érdekegyeztetésről, szervezetek 
működéséről; 

- Szakszervezeti csoport, bizalmi. A bizalomépítés. Tagtoborzás-tagmegtartás (együttműködés 
– konzultáció), 
(Program V)  
Mozgósítás –Tapasztalatok, elemzés tagszervezeti szinten 
 

2018. június 06. 
PROGRAMALKOTÁS 

 

2018. szeptember 05. 
Összegzés 

 
Rendezvények előkészítése, vitaindító előadások: 
 

Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök 
Téglás József  EVDSZ elnökhelyettes  
Gál Rezső  EVDSZ elnökségi tag, MVM TSZSZ elnök 
Lőrincz László  EVDSZ elnökségi tag, PADOSZ elnök 
Németh Lajos  EVDSZ elnökségi tag, Elektromos Szakszervezet elnök 
Nagy Sándor  EVDSZ elnökségi tag, DÉMÁSZ Szakszervezet vezetőelnöke 
Medveczki Zsolt EVDSZ elnökségi tag, MEVISZ titkár 
Pinczés Ernő  EVDSZ elnökségi tag, TIVISZ elnök 
 

Kommunikáció és rendezvényszervező: 
Tóth Andrea   kommunikációs munkatárs  
 

Meghívók, emlékeztetők és kapcsolattartás: 
Bertafalvi Hortenzia Fanni EVDSZ titkárságvezető 

 
Tengelic, 2017. május 18-19. 
 
Az egyes műhelymunkákról, azok szakirodalmáról bővebben olvashattok a honlapunkon 
(www.vd.hu) napokon belül megtalálható, programalkotásról szóló Szövetségi Vezetőségi 
határozatban, valamint az egyes műhelymunkák meghívóiban a honlapon és a helyi 
szakszervezeti irodákban!  

http://static.vd.hu/db/07/70/evdsz-tanulmanykotet-d00005770422fb2111e5d.pdf

