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Az EVDSZ több, mint tízezer tagja él
és dolgozik országszerte a villamos-
energia-iparban. 26 Tagszakszerve-
zetünk Elnöke, Vezető Testületei, a
Szakszervezeti Bizalmik minden
igyekezetükkel azon dolgoznak,
hogy érdekeinket érvényesítsék.
Minden szervezetben egyre nehe-
zebb feladat a tagmegtartás, tagto-
borzás, a változó gazdasági körül-
mények között pedig a legnehezebb
az érdekérvényesítés. 

De tudják a kollégák, hogy kihez for-
dulhatnak kérdéseikkel?
Tudják a dolgozók, hogy egy-egy te-
rületen kihez forduljanak, ha be sze-
retnének lépni a szakszervezetbe?
Tudja mindenki, hogy hol keresse a
szakszervezeti irodát? 

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

Tagszervezeteinket bemutató soroza-
tunk harmadik állomásaként az OVIT
Szakszervezet kihelyezett testületi ülé-
sén vettünk részt dr. Szilágyi József
EVDSZ elnök úrral 2016. november 11-
én a Hotel Ovit-ban, Keszthelyen.
A két napos testületi ülés 2. napját az
OVIT Felügyelõ Bizottsági tagok (Rubi
Imre és Ledvényi János) beszámolója
indította az OVIT mûködésérõl, a ter-
vezett szervezeti és mûködési változá-
sokról.
Ezt követõen dr. Szilágyi József az EVD-
SZ Elnöke beszélt tájékoztatásul a Szö-
vetség 2016. évi munkájáról, sikereirõl
és kudarcairól. Kiemelte a nemzetközi
szakszervezeti munka fontosságát, az
IndustriAll és ETUC szervezetekben az
eredményes magyarországi szakszerve-
zeti tevékenységet, valamint beszámolt
a V4-es találkozón elhangzottakról. Az
országos szintû érdekvédelemben be-
szélt a testületi ülés napján aláírt VKF
megállapodásról, majd áttért a konfö-
derációk közötti együttmûködés meg-
indulására. Ismertette a LIGA Szakszer-
vezetek ez évi tevékenységét, valamint
beszámolt az ágazati hírekrõl is.
EVDSZ Elnök úr elõadását követõen a
Tagkártyához kötõdõ szolgáltatók, szol-
gáltatások bemutatása következett.
Nagy örömömre az aktuális informáci-
ókon, akciókon felül sikerült újdonságo-
kat is ismertetni, így a hírlevélben fog-
laltak és a honlapunkon megtalálható
információkon túl szélesebb informáci-
ókat tudtunk biztosítani személyesen
az OVIT Szakszervezet Testületének,
kérve Õket, hogy mondják el Tagjaink-
nak is azt, amit hallottak.
A Testületi Ülés napirendjében megha-
tározott feladatok feszített munkatem-

pót igényeltek, így a rendezvényt köve-
tõen kértem meg Horváth Józsefet, az
OVIT Szakszervezet Elnökét, valamint
Skuczi Ágnest, hogy mutassák be a For-
ró Drót olvasóinak szervezetük min-
dennapjait, tisztségviselõit:
Horváth József, az OVIT Szakszervezet
elnöke elmondta, hogy a februári tag-
gyûlés jól tükrözte azokat a szakszerve-
zeti feladatokat, amelyekkel nap mint
nap szembe kell néznie a tisztségvise-
lõknek. Kiemelte, hogy az OVIT Szak-
szervezet gazdálkodása stabil, a törvé-
nyekben elõírtak szerint történik. A
Társaság gazdasági vezetésével korrekt
és jó az együttmûködés a gazdasági és
mûszaki feladatok hatékony megvalósí-
tásához.
Az Ovit Szakszervezet aktív tagjainak
száma 423 fõ, a jogfenntartó tag 3 fõ és
a nyugdíjas tagok száma 155 fõ.
Az elnök úr bármikor elérhetõ telefo-
non, valamint minden fõbizalmihoz for-
dulhat bátran mindenki. A gazdasági
ügyekért felelõs munkatárs és a fõbizal-
miak, bizalmiak is fõállású munkaidõ
mellett végzik szakszervezeti tevékeny-
ségüket. Kivétel a Nyugdíjas Tagozati
vezetõ, Polczer Ferenc, aki nyugdíjas és
szabadidõs tevékenységként aktívan és
lelkiismeretesen végzi munkáját. Egy
hónapban egyszer biztosan benn van
az OVIT központban, de telefonon min-
dig elérhetõ. Az OVIT Szakszervezet Bi-
zalmi Testületének tagjai vegyes korosz-
tályúak (30 évestõl a 70 évesig) és a 2-
3 éves munkaviszonytól a 40-50 éves
munkaviszonyig.
A gazdasági ügyintézõ Kucsera Katalin,
aki munkaidõben elérhetõ a Körvasút
sor 105. alatt a „V” épület 106. szobá-
ban. Katalin foglalkozik a pénzügyek-
kel, a segélyezéssel, a tagokra kötött biz-
tosítási ügyintézéssel, a be- és kilépések

adminisztrálásával, a tagok nyilvántar-
tásával, a tagkártyák igénylésével. Kata-
lin munkáját ezen a telephelyen Skuczi
Ágnes segíti amiben és ahol tudja.
A Bizalmi Testület az OVIT munkaválla-
lókat érintõ minden fontos kérdés, ügy
esetén összeül, de a területi tagoltságuk
miatt jellemzõen e-mailben és telefo-

non tartják a kapcsolatot.
„A mi szakszervezetünket az OVIT ge-

nerációkra épülõ családias kapcsolat-
rendszere teszi erõssé, és ez alakítja szá-
munkra a tudatot, hogy mi együtt va-
gyunk erõsek!”
Az OVIT Szakszervezet bizalmi testüle-
te:

Köztünk szólva…
Tagszakszervezeti irodák mûködése a mindennapokban
Bemutatkozik az OVIT Szakszervezet

TISZTSÉGVISELÕ                                 NEVE ELÉRHETÕSÉG              SZERVEZETI EGYSÉG
Horváth József (elnök) horvath.jozsef@ovit.hu Hálózati Igazgatóság
Kucsera Katalin (gazdasági ügyek) kucsera.katalin@ovit.hu HEO - Központ
Polczer Ferenc (Nyugdíjas Tagozat)
Szabó Szilárd (elnök helyettes) szabo.szilard@ovit.mol.hu VÜSZ- Százhalombatta
Bakonyi Tibor (fõbizalmi) tbakonyitibor@freemail.hu VÜSZ - Százhalombatta
Leipniker László (fõbizalmi) leipniker.laszlo@ovit.hu SZÁLLÍTÁS 
Raft Péter (bizalmi) jorden2@freemail.hu SZÁLLÍTÁS
Skuczi Ágnes (fõbizalmi) skuczi.agnes@ovit.hu PÉNZÜGY - Központ
Baranyai Lajos (fõbizalmi) baranyai.lajos@ovit.hu TÁVKÖZLÉS
Soós Zoltán (fõbizalmi) soos.zoltan@ovit.hu Alállomás - Elõszerelõ Szakág
Szabó Imre (fõbizalmi) telehazmozs@freemail.hu ERIG - AVSZF - Paks
Lakner Gábor (bizalmi) laknergabi@freemail.hu ERIG - AGSZF - Paks
Miklós Gyula (fõbizalmi) miklos.gyula@ovit.hu TGESZF - Bicske
Varga Tibor (bizalmi) kato65tibi@gmail.com TGESZF - Bicske
Váradi Géza (fõbizalmi) varadi.geza@ovit.hu Területi Fõm. - Tatabánya
Weisz János (bizalmi) weisz.janos@ovit.hu AEGSZF - Tatabánya
Mokos Tibor (fõbizalmi) mokos.tibor@ovit.hu ACÜZIG - Göd
Felméri Zsuzsa (bizalmi) felmeri.zsuzsa@ovit.hu ACÜZIG - Göd
Marosvölgyi Józsefné (fõbizalmi) marosvoelgyi.jozsefne@ovit.hu Területi Fõm. - Felsõzsolca
Kurucsai László (fõbizalmi) kurucsai.laszlo@ovit.hu ERIG Vértes
Pardi Sándor (bizalmi) shunczi@gmail.com ERIG - Vértes
Szõczei Istvánné (FB) szoczei.ildi@ovit.hu APRSZF - Központ
Kálmán Henrietta (FB) kalman.henrietta@ovit.hu SZÁLLÍTÁS

Az OVIT Szakszervezet elérhetõségei:
Címe: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. 

Nincs kimondott irodájuk, de az „V” épület 106. szobában (Kucsera Ka-
talin) és a „K” épület 103. szobában (Skuczi Ágnes) állnak rendelkezés-

re a munkaidõ alatt (7:15-15:35-ig), valamint telefonon is elérhetõek.
Horváth József: 20-923-8234

Kucsera Katalin: mhelyi: 06-1-414-3215
Skuczi Ágnes: mobil: 20-998-5421, mhelyi: 06-1-414-3562

Skuczi Ágnes, Tóth Andrea


