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Köztünk szólva…
Tagszakszervezeti irodák mûködése a mindennapokban

Bemutatkozik a Komlói Fûtõerõmû Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete 
Az EVDSZ több, mint tízezer tag-
ja él és dolgozik országszerte a
villamosenergia-iparban. 26 Tag-
szakszervezetünk Elnöke, Vezető
Testületei, a Szakszervezeti
Bizalmik minden igyekezetükkel
azon dolgoznak, hogy érdekein-
ket érvényesítsék. Minden szer-
vezetben egyre nehezebb feladat
a tagmegtartás, tagtoborzás, a
változó gazdasági körülmények
között pedig a legnehezebb az ér-
dekérvényesítés. 

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 szakszervezeti irodát? 

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

Tagszervezeteinket bemutató
sorozatunk nyolcadik állomá-
sa Komló. 

Molnár László invitálására érkez-
tünk Téglás József EVDSZ elnökhe-
lyettessel együtt Komlóra, a
Sikondai Pihenõparkba, a komlói
szakszervezet majálissal egybekö-
tött Taggyûlésére. A csodás környe-
zetben a Taggyûlést követõ majáli-
son ültünk le beszélgetni a szak-
szervezet vezetõjével, akit elõször
a fûtõerõmû érdekvédelmi szerve-
zetének történetérõl fag-
gattam.

A Komlói Fûtõerõmû
Zrt. Dolgozóinak Szakszer-
vezete 2009-ben alakult új-
já. Erre azért volt szükség,
mert korábban az erõmû a
Pécsi Erõmû részeként mû-
ködött, majd önálló cég
lett. A szervezeti váltást a
mûködésben lezajlott vál-
toztatásokat az érdekvédel-
mi szervezet is követte. 

Az alapítást követõen
azonnal lefolytattuk a csatlakozást az
EVDSZ-hez, szerencsére a többi tag-
szakszervezet segítõkészen fordult
hozzánk, hamar kialakult közöttünk a
munkakapcsolat.

Jómagam 1982 óta dolgozom a
Komlói Fûtõerõmûben. Munkaviszo-
nyom kezdetétõl szakszervezeti tag va-
gyok, több, mint 30 éve csoport bizal-
mi. A szakszervezet vezetõjévé 2009-
ben választottak meg, mely bizalmat
felelõsséggel szolgálok, számomra fon-
tosak a dolgozók munkakörülményei-
nek jobbá tételéért tett erõfeszítés.

Az erõmûben létszám-
arányosan bizalmi csopor-
tokat alakítottunk ki, így alapvetõen
egy hét fõs bizalmi testülettel dolgo-
zom együtt. Mindannyian munkánk
mellett látjuk el érdekvédelmi tevé-
kenységünket is. Bármilyen, munka-
vállalókat érintõ kérdésben konzultá-
lunk, majd a tisztségviselõk személye-
sen felkeresik a dolgozókat és tájékoz-
tatják õket, illetve kikérik a véleményü-
ket – a különbözõ üzemrészekkel és a
különbözõ mûszakban dolgozókkal
hatékonyabb így a kapcsolattartás.

Természetesen szorosan együttmûkö-
dünk a helyi üzemi tanáccsal, mivel kö-
zösek az érdekek, közösen tartunk
megbeszéléseket, amelyeket ÜSZB-
nek hívunk. Az Üzemi Tanács tagjai
szinte valamennyien szakszervezeti ta-
gok is. Amikor aktualitása van, akkor
ülésezünk. Az erõmûben az érdekvé-
delmi tisztségviselõk személyesen tart-
ják a kapcsolatot a munkavállalókkal,
így gyorsabb és hatékonyabb a tájékoz-
tatás. Szervezettségünk közel 80%-os a
100 fõs dolgozói létszám mellett.

Nyugdíjas és ifjúsági tagoza-
tunk sajnos nincs, de a fiata-
labb tagjainkból már vettek
részt az EVDSZ Ifjúsági Ta-
gozatának rendezvényein.

Nálunk a tagszervezés a fi-
atalok körében könnyebben
megy, belépéskor megkeres-
sük õket, és jobban átérzik,
hogy az érdekképviseletre
szükség van, a villamosener-
gia-iparban nagy múltú kol-
lektív szerzõdések vannak,
amelyek az összefogás ered-
ményei. Ha mindenki a „sze-
kérvégen utazik”, akkor az
MT-nél jobb körülmények
megteremtésére nincs lehe-
tõség. 

A munkáltatóval korrekt a
kapcsolatunk, a bér- és szoci-
ális kérdésekben tájékozta-
tásra és egyeztetésre készek.
Ezt is eredményként köny-
veljük el, hiszen nem volt ez

mindig így…
Kifejezetten szakszervezeti irodánk

nincs, de minden kollégám elérhetõ a
munkahelyén. Pozsgai Mária segíti a
gazdálkodási, adminisztrációs munkát,
és a könyvelést külsõ szolgáltató végzi.

A Komlói Fûtõerõmû Zrt. Dolgozó-
inak Szakszervezetének elérhetõsége: 
Postacím: 7300 Komló, Bem utca 24.
email: szakszervezet@komloieromu.hu
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