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Az EVDSZ több, mint tízezer tagja él és dolgo-
zik országszerte a villamosenergia-iparban.
26 Tagszakszervezetünk Elnöke, Vezető Testü-
letei, a Szakszervezeti Bizalmik minden igye-
kezetükkel azon dolgoznak, hogy érdekeinket
érvényesítsék. Minden szervezetben egyre ne-
hezebb feladat a tagmegtartás, tagtoborzás,
a változó gazdasági körülmények között pedig
a legnehezebb az érdekérvényesítés. 

De tudják a kollégák, hogy kihez fordulhatnak
kérdéseikkel?
Tudják a dolgozók, hogy egy-egy területen kihez
forduljanak, ha be szeretnének lépni a szakszer-
vezetbe?
Tudja mindenki, hogy hol keresse a szakszerve-
zeti irodát? 

Más-más szervezet, több-kevesebb taggal, más-más
munkakörülmények között. 
Ismerjük meg egymást!

Az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége jóváhagyta a For-
ró Drót Szerkesztõségének javaslatát egy riportsoro-
zat indítására a Forró Drótban. A Tiszántúli Villamos-
energia-ipari Szakszervezet (TIVISZ) elnöke, Pinczés
Ernõ, már a döntés utáni percben meghívott, mint fõ-
szerkesztõt, és az EVDSZ titkárságvezetõjét, hogy tart-
sunk velük egy kötetlen összbizalmi testületi prog-
ramra, ahol megismerkedhetünk a bizalmiakkal, va-
lamint mi is bemutatkozhatunk, bemutathatjuk az
EVDSZ mindennapi tevékenységét, tagkártyához kap-
csolódó szolgáltatásait.

Lelkesen, várakozással és kíváncsisággal tele indul-
tunk útnak 2016. július 8-án a Varga Tanyára, Kerek-
egyházára. Az Alföld egy eldugott szegletében egy cso-
dálatos helyre érkeztünk, amely érdekesen és nagyon
esztétikusan, elegánsan ötvözi a modern stílust és a
régmúlt idõk szépségeit. Az ámulat percei után nem
sokkal begurult a TIVISZ busza is, amelyrõl a több,
mint 5 órás utazás után kissé elcsigázottan, de meg-
könnyebbülten szálltak le az emberek, és kíváncsian
szemléltek bennünket: Miért üdvözli az Elnök, Szilvi
és Kópis Jóska, no meg még 2-3 bizalmi ilyen lelkesen
ezt a két nõt? Nem jártak még itt õk sem, honnan is-
merik Õket? Ez látszott többük szemében… Hamar
válaszra leltek a kétkedõk, bemutattak bennünket a
csapatnak. Persze, így már érthetõ! Végre tudnak a
Forró Drótban, az e-mailekben, a beszámolókban és
jegyzõkönyvekben szereplõ nevekhez személyeket is
kötni!

A hosszú út után asztalhoz ültünk, ahol a TIVISZ El-
nökét megkértem, mondjon pár szót a szervezetükrõl.
Pinczés Ernõ elmondta, hogy a központi TIVISZ Iro-
da Debrecenben mûködik az E.ON Tiszántúli Áram-
hálózati Zrt. Központi telephelyén (elérhetõségeket
lásd késõbb a cikkben). A TIVISZ jelenlegi taglétszá-
ma 873 fõ, akik 5 cégnél 7 telephelyen dolgoznak, így
területileg is igencsak szerteágazó a szakszervezet ér-
dekvédelmi tevékenysége. A kommunikációt és az ér-
dekvédelmet a képviselõtestület tagjai és a 12 fõbizal-
mi mellett 54 bizalmi segíti, látja el, így egy-egy bizal-
mihoz körülbelül 10-15 tag tartozik. Mivel nagyon fon-
tosnak tartja a személyes találkozást a tagokkal ezért
Munkavállalói Fórumokat tartanak a telephelyeken.
Vallja, hogy ilyen találkozókon lehet igazán megismer-
ni a helyi problémákat, sajátosságokat, és személyesen
tudja megválaszolni a szakszervezeti tagok éppen ak-
tuális kérdéseit, be tud számolni az elvégzett munká-
ról. 18-20 alkalommal tartanak ilyen találkozót, hiszen
a bizalmiak munkája mellett fontos a vezetõséggel is
a közvetlen kapcsolat. 2016-ban eddig 8 alkalommal
volt Munkavállalói Fórum.

A TIVISZ Irodában Pinczés Ernõ Elnökön kívül
Bodnárné Daxner Szilvia dolgozik hosszú évek óta,

aki az EON alkalmazásában áll. A feladatok sokasod-
tak, az önkéntes segítõk száma csökkenõ tendenciát
mutat, többen nyugdíjba mentek és nem tudják vál-
lalni a szakszervezeti feladatokat, így 2016-ban már év
elején látszott, hogy szükség lesz még egy fõállású
munkatársra. A TIVISZ Testülete ezt egyeztetések
után elfogadta, így 2015. októberétõl Pappné Havasi
Erika TIVISZ alkalmazottként segíti a szakszervezet
mûködését, mindennapi tevékenységét. Szilvia és Eri-
ka nagyon jól tudnak együttmûködni, a magánélet-
ben is sokszor megosztják a feladatokat, hasonló ko-
rú gyermekeik vannak. Jó egy nyugodt légkörû irodá-
ban, hatékonyan dolgozó munkatársakkal együtt dol-
gozni – ezt nem csak Pinczés Ernõ, de Szilvia és 
Erika is megerõsítette.

A TIVISZ fõ célja tagságának érdekképviselete és ér-
dekvédelme, a szolidaritás megteremtése és megõrzé-
se. Legfontosabb feladata feltárni és képviselni tagjai
gazdasági, munkajogi, szociális és kulturális érdekeit,
önsegélyezõ tevékenységet ellátni, védeni a tagságá-
nak, mint munkavállalóknak a jogszabályokban bizto-
sított jogait. Ennek érdekében élnie kell mindazon jo-
gosítványokkal, melyet a jogszabályok, a kollektív szer-
zõdések és egyéb szabályzatok, megállapodások a szak-
szervezet számára biztosítanak.

Együttmûködés jellemzi a cégcsoporton belüli és kí-
vüli érdekvédelmi szervezetek munkáját. Az Üzemi
Tanács választott képviselõi is szinte egy-két kivétellel
a szakszervezet delegáltjai. Kapcsolatunk a munkavál-
lalók számára gyümölcsözõ.

Jogsegélyszolgálat keretében ügyvédi iroda segíti a
napi munkát, valamint a tagság számára lehetõséget
biztosít a magán élet jogi ügyeinek intézésére.

Fontosnak tartjuk tisztségviselõink oktatását, kép-
zését. Az EVDSZ és LIGA által indított képzéssoroza-
tokban, konferenciákon rendszeresen részt veszünk.

Nyugdíjas és Ifjúsági Tagozat mûködik, mely az
utánpótlás és a nyugalmazott kollégák problémáit 
öleli fel.

Azt hiszem órákon keresztül tudta volna sorolni
Pinczés Ernõ a feladatokat, teendõket. Arról még nem
is beszélt, hogy Õ mennyit dolgozik, mennyire szívügy-
ének tekinti az érdekvédelmi tevékenységet. A TIVISZ
mindennapi teendõi mellett az EVDSZ Elnökségének
és a Szövetségi Vezetõségnek is tagja, valamint az EP-
SU különbözõ testületeiben az EVDSZ nemzetközi
ügyeinek képviselõjeként rendszeresen Brüsszelbe
utazik, képviseli Szövetségünket. Nem is értem, hon-
nan van ennyi energiája… mikor látja a családja…

Beszélgetésünk után megkezdõdtek a programok.
A csapatépítés közben volt alkalmunk megismerked-
ni a jelenlévõ bizalmiakkal. A kihelyezett összbizalmi
programról részletes beszámoló hamarosan olvasha-
tó honlapunk TIVISZ tagszakszervezeti weboldalán
(www.vd.hu/TIVISZ), fényképek az EVDSZ facebook
oldalán tekinthetõek meg.

Köztünk szólva…
Tagszakszervezeti irodák mûködése a mindennapokban

Bemutatkozik a TIVISZ 

A TIVISZ Elérhetõségei:

AZ IRODA
Címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
Telefonszáma: 06 52/511-364, 
Nyitva tartás: hétköznap 7.30 – 15.30-ig 

Elnök:
Pinczés Ernõ  
Telefonszáma: 06 30 678-1408 
E-mail: erno.pinczes@eon-hungaria.com

Munkatársak: 

Név: Bodnárné Daxner Szilvia 
Telefonszáma: 06 30 654-4980  
E-mail: sz.bodnarne@eon-hungaria.com

Név: Pappné Havasi Erika 
Telefonszáma: 06 70 607-8014 
E-mail: erika.pappne.ext@eon-hungaria.com 

Képviselõ testületi tagok:

Kópis József Nyíregyháza ETI
Molnár Imre Szolnok ETI
Lovász László Debrecen ETI
dr. Tölli László EGS
Baróthi István EÜS
Varga Bálint EKER
Kun László VEOLIA
Juhász Attila Ifjúsági Tagozat
Domina József Nyugdíjas Tagozat

Fõbizalmiak:

Kópis József jozsef.kopis@eon-hungaria.com ETI Mátészalka
Molnár Imre imre.molnar@eon-hungaria.com ETI Szolnok
Lovász László laszlo.lovasz@eon-hungaria.com ETI Debrecen
dr. Tölli László laszlo.tolli@eon-hungaria.com EGS
Baróthi István istvan.baroti@eon-hungaria.com EÜS
Varga Bálint balint.varga@eon-hungaria.com EKER
Kun László kun.laszlo@veolia.com VEOLIA    
Pokoraczkiné 
Székely Anita anita.szekely@eon-hungaria.comETI Nyíregyháza
Holicza Miklós miklos.holicza@eon-hungaria.com ETI Debrecen
Volf István 06 30 378-2710 ETI Szolnok
Ágoston László laszlo.agoston@eon-hungaria.com  ETI Nyiregyháza
Bán Sándor sandor.ban@eon-hungaria.com ETI

Kérdés esetén mindannyian készséggel állnak rendelkezésre!

Tóth Andrea T.
Forró Drót fõszerkesztõ


