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Az EVDSZ több, mint tízezer tagja
él és dolgozik országszerte a villa-
mosenergia-iparban. 26 Tagszak-
szervezetünk Elnöke, Vezető Testü-
letei, a Szakszervezeti Bizalmik
minden igyekezetükkel azon dol-
goznak, hogy érdekeinket érvénye-
sítsék. Minden szervezetben egy-
re nehezebb feladat a tagmegtar-
tás, tagtoborzás, a változó gazda-
sági körülmények között pedig a
legnehezebb az érdekérvényesítés. 

De tudják a kollégák, hogy kihez
fordulhatnak 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 tag-
gal, más-más munkakörülmények kö-
zött. 
Ismerjük meg egymást!

Tagszervezeteinket bemutató soro-
zatunk hetedik állomása az ADÉSZ. 

Néber Tiborral Zamárdiban, egy Szö-
vetségi Vezetõségi ülés után ültünk le
beszélgetni szervezetük történetérõl,
mindennapjairól, munkatársairól, vala-
mint az ADÉSZ testületének tagjaival
márciusi balatonfüredi ülésükön talál-
koztunk újra.

Tibor elmondta, hogy az Atomerõ-
mûben Dolgozók Érdekvédelmi Szerve-

zete (ADÉSZ) 2007-ben két szakszerve-
zet egyesülésével jött létre. A Paksi
Atomerõmû Munkástanács és az Atom-
erõmû Ifjúsági Szervezet tagsága dön-
tött úgy, hogy az egyesüléssel hatéko-
nyabban tudják képviselni a munkavál-
lalók érdekeit. A szervezet 2008-ban a
nevét is megváltoztatta, a tagság véle-
ményét kikérve, többszöri szavazás
után lett ez a nevük, amit azóta is hasz-
nálnak. A Paksi Atomerõmû területén,
az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.-nél és az
Atomix Kft.-nél vannak tagjaik. 

A PA Zrt.-ben Kollektív Szerzõdést
(KSZ) kötõ fél vagyunk az Atomix Kft.-
ben (még) nem. Az Alapszabályban
megfogalmazott célunk: „tagjaink mun-
kaviszonyával, foglalkoztatásával, szoci-
ális és gazdasági viszonyaival kapcsola-
tos érdekeinek feltárása, képviselete és
védelme, különös tekintettel a munka-
helyi szintû érdekvédelem megvalósítá-
sára”. Tagdíjunk már évek óta a munka-
bér 0,5%-a. 

Az EVDSZ-nek és az MVM TSZSZ-nek
is tagszervezete vagyunk. A munkálta-
tók által kezdeményezett tárgyalásokon
aktívan, kompromisszum készen, de
szükség esetén a konfliktusokat is fel-
vállalva veszünk részt. Amennyiben
szükséges, önálló javaslatot készítünk a
KSZ módosításra. Szervezetünk a 2010-
es EVDSZ Sporttalálkozóra egy neves
grafikus mûvésszel elkészíttette a
logóját. Szervezeti mûködésünk koráb-

ban több lépcsõs volt: Részközgyûlés,
Küldöttgyûlés (15 fõ) és Elnökség (5
fõ), valamint Ellenõrzõ Bizottság (3 fõ).
Ez elég sok munkát és elõkészítést igé-
nyelt, ezért a 2014-ben elfogadott új
Alapszabályunkban ezt megváltoztat-
tuk. A szervezet döntéshozatali mecha-
nizmusa két lépcsõs lett: Közgyûlés és
11 fõs Elnökség. A munkát 5 fõs Fel-
ügyelõ Bizottság segíti.

Az érdekvédelmi munka mellett a sza-
badidõs programokra és tagjaink támo-
gatására is komoly hangsúlyt fektetünk.
Már hatodik éve töretlen népszerûség-
nek örvend a nyár eleji családi kirándu-
lás. Ópusztaszer, Visegrád, a Szarvasi Ar-
borétum, Bikal és a Pákozdi Történelmi
Emlékhely meglátogatása után idén
Mohácsra tervezzük a programot. A cé-
ges majálison sátrunk van, közösen fõ-
zünk, találkozunk aktív és régi tagjaink-
kal, nyugdíjas kollégáinkkal. Nõtagjain-
kat a szokásos virágon kívül egy kis mû-
sorral is köszöntjük. Az iskolakezdés ne-
hézségeit a gyermek egyetemi tanulmá-
nyai végéig nyújtott „beiskolázási utal-
vánnyal” igyekszünk enyhíteni. Megvál-
tozott élethelyzetbe került tagjainknak
segélyt folyósítunk. A karácsonyi idõ-
szak „slágere” nálunk is a szaloncukor.

Szervezetünk tisztségviselõi: Néber
Tibor elnök (MIG) és Riger Ferenc el-
nökhelyettes (GIG) akik nem függetle-
nített munkakörben látják el az érdek-
védelmi tevékenységüket. A PA Zrt.-nél

dolgozó elnökségi tagok: Bencze János
(BIG), Hanol János (KAIG), Leim-
szieder János (KAIG), Ózner József
(MIG), Raksányi Gábor (HUIG), Szép
Szilárd (MIG) és Tumpek Ferenc
(KAIG). Az Atomix Kft. munkavállalóit
Enyedi Árpádné és Szép Szilvia képvise-
li az Elnökségben. A Felügyelõ Bizottsá-
got Schiffler Zoltán elnök (PA Zrt.) ve-
zeti, tagjai Pesztericz János és Szabó
Benjamin, a PA Zrt.-nél, Koleszár János-
né és Prikkel Krisztina az Atomix Kft.-
nél dolgozó tagok képviseletében. 

Az ADÉSZ iroda a 101/c épület 1.
emeletén található, ahol Bikádi András-
né, Klári és Danizs Miklósné, Judit sok-
féle feladat ellátásával segíti a szervezet
munkáját, mely többek között kiterjed
a testületi meghívók elküldésére, a jegy-
zõkönyvek emlékeztetõk elkészítésére,
kapcsolattartásra tagjainkkal, nyugdíja-
sainkkal, és a társszervezetekkel (erõ-
mû, társaságcsoport, iparág, konföde-
ráció). 

Az ADÉSZ elérhetõségei:

Postacím: 7031 Paks, Pf. 71.
Telefon: 06-75/508-994. 06/75/507-079,

06/75/506-872, fax: 75/808-004,
email: nebert@npp.hu.

ADÉSZ
A Dolgozók Érdekét SZolgáljuk!

Szalai Zsófia–Néber Tibor-Tóth Andrea T.

Köztünk szólva…
Tagszakszervezeti irodák mûködése a mindennapokban

Bemutatkozik az ADÉSZ 


