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Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 

27 éve alakult meg:

1990. szeptember 15.

Egyesülési kongresszus 

EVDSZ : 

2008. november 22.

A Szövetség a 

LIGA Konföderáció tagja.

Ágazati Szakszervezet  több mint 75 éve létezik.

Az EVDSZ  jogelődje 

a Villamosenergia-ipari Dolgozók

Szakszervezeti Szövetsége 



EVDSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az EVDSZ feladata:
„Feltárni, képviselni,

közvetíteni tagságának jogi,
gazdasági, szociális, kulturális
érdekeit, illetve a felsorolt
területeken megjeleníteni,
érvényesíteni a szövetséghez
tartozók munkavállalói érdekeit”
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EVDSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

TaggyűlésFelügyelő Bizottság

Szövetségi Vezetőség
Elnök, Elnökhelyettes,                 

Szövetségi Vezetőség Tagok, 
Állandó meghívottak

Munkaapparátus

VIMFÓ

VÜTFÓ

Ifjúsági Tagozat

Nyugdíjas Tagozat

Elnökség

Tagszakszervezetek

Szakszervezeti Bizottságok, Testületek

Bizalmiak

Szakszervezeti Tagság
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EVDSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az EVDSZ demokratikus működés mellett pártoktól független,
határozatait, állásfoglalásait a csúcsszervén – a Taggyűlésen -
keresztül gyakorolja, évenként taggyűlésein értékeli munkáját,
illetve meghatározza a legfontosabb céljait.
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EVDSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Választott vezető
tisztségviselői 

az Elnök és az Elnökhelyettes

Az EVDSZ munkáját ugyancsak a  
Taggyűlés által választott 

Felügyelő Bizottság                     
ellenőrzi és segíti
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EVDSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Közel harminc tagszakszervezete önállóan végzi munkáját, de
közösen vesznek részt a szakszervezeti szövetség munkájában és
döntéseiben. A szövetségi vezetőség évente meghatározott
feladatterv alapján végzi feladatait.

Az EVDSZ folyamatosan figyelemmel kíséri a magyar energiapolitika 
alakulását, 2014. novemberében kiadta energiapolitikai állásfoglalását. 
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EVDSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A szakszervezeti szövetségünkben működnek 
Tagozatok, melyek a sajátos élethelyzetben lévők 

érdekeit is szem előtt tartják:

Ifjúsági Tagozat

Nyugdíjas Tagozat
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EVDSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az EVDSZ együttműködő partnerei:

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma 

(VÜTFO).

Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma 

(VIMFO)
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EVDSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az EVDSZ irodája Budapesten tömegközlekedéssel és autóval
is jól megközelíthető helyen hétköznapokon áll minden tagja
rendelkezésére:

Az Elnök és az Elnökhelyettes mellett 
három fős apparátus, valamint a nemzetközi 

kapcsolatokért felelős külső munkatárs                   
végzi feladatait, segíti a Szövetség munkáját, szervezi 

és lebonyolítja üléseit, rendezvényeit és projektjeit, 
képzéseit és szolgáltatásait, gazdasági ügyeit. 
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EVDSZ TEVÉKENYSÉGE
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- 7.000 példányban jelenik meg két 

havonta, honlapról is letölthető

- terjesztése: tagszervezetek, tagozatok

A szakmaiság garanciáját a lap alapítója és
kiadója, az EVDSZ, a minőség garanciáját
pedig Magyarország legnagyobb lapkiadója
a Mediaworks Kft. és a két szervezet
munkatársainak összehangolt, minőségi
munkája adja.

- tájékoztatja olvasóit az iparág
legfontosabb szakmai eseményeiről és a
cégek közösségeinek élet- és
munkakörülményeiről;
- beszámol a villamosipari dolgozókat
érintő szakszervezeti, társadalmi,
gazdasági és egyéb hírekről,
jogszabályokról;
- híreket közöl más iparágak, valamint
magyar és nemzetközi szervezetek
életéről
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EVDSZ TEVÉKENYSÉGE

Cél: Komplex, gyors információ-átadás, tájékoztatás a teljes Szövetségről

Fő feladat:      Annak az információs űrnek a kitöltése, amelyet 
nyomott sajtónk kéthavi megjelenése generál

Tagszakszervezeteink al-oldalakkal rendelkeznek,
amelyeken helyi szintű híreket, információkat osztanak meg tagjainkkal.

Az EVDSZ honlapját 2013-ban egy független szervezet az első 3 legjobb 
magyarországi szakszervezeti honlap közé választotta



EVDSZ TEVÉKENYSÉGE

EVDSZ Tagkártyához kötődő 
szolgáltatások
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EVDSZ TEVÉKENYSÉGE

EVDSZ Tagkártyához kötődő szolgáltatások

CSAK EVDSZ megállapodás 
alapján:

2014. március 01-én                            
22 elfogadóhely

2017. augusztus 28-án                         
121 elfogadóhely

EDC kedvezményt adó helyek:
1289 elfogadóhely

2017-től Szolgáltatók elérése 
mobil applikációban

Liga Kedvezmény EVDSZ Tagkártyával -
VODAFONE
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http://xmag.unas.hu/
http://xmag.unas.hu/


Az EVDSZ működtetése 

 a GENERALI Biztosítóval 
kárfelelősség biztosítást és 
munkajogi képviseletre 
vonatkozó szerződést kötöttünk.

.15

 Szolgáltatói tevékenységünket 
jelentősen bővítettük, 

 Továbbra is mind személyi, mind
anyagi vonatkozásban
támogatjuk az iparági
sportmozgalmat.



Az EVDSZ működtetése 

 Ugyancsak részt veszünk:

az önkéntes pénztárak (Pannónia Nyugdíjpénztár,
Pannónia Önsegélyező Pénztár Pannónia
Egészségpénztár, VITAMIN Egészség- és Önsegélyező
pénztár)

és az alapítványok (Egymásért-Együtt Alapítvány,
Vitsport Alapítvány) működésében.
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Ágazati szint
A VAPB-ben

- folytatjuk az egyeztető munkát,

- vizsgáltuk az előző évek bérmegállapodásainak
teljesülését (sajnos nem minden munkáltatónál sikerült
a bérszínvonal növekedési ajánlást érvényesíteni),

- folyamatban van az ágazati kollektív szerződés
módosítása

- Az európai villamosenergia-ipari szociális párbeszéd
képzéssel kapcsolatos irányelvének magyarországi
adaptálására vonatkozó ajánlás aláírásra került.
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Országos szint

 Markánsan képviseljük a kormányzat tevékenységét elítélő
álláspontunkat az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsának
munkavállalói oldalán.

 A Liga Szakszervezetekben az EVDSZ társelnököt ad, minden
bizottságában képviselteti magát. Szervezetünk a LIGA
Szakszervezetek megbecsült tagja.

 A Liga Szakszervezeteken belül továbbra is kezdeményezően
lépünk fel az Mt. és a Sztrájk Tv. módosításának, a korhatár előtti
ellátások rugalmasabbá tételének kikényszerítése érdekében.
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19

Minden évben tárgyalunk a
kormányzattal:

- az országos bér-ajánlásról,

- a minimálbérről,

- a garantált     
bérminimumról 

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE

Országos szint



Eredményként könyvelhető el, és a szakszervezeti érdekérvényesítést
erősítheti, hogy a más ágazati szakszervezetekkel folytatott kétoldalú
együttműködéseinket egy többpólusú együttműködés váltja fel a BDSZ, a
VDSZ és a VKDSZ részvételével.

Ennek első lépéseként a négy szervezet felhívással fordul a
konföderációkhoz, sürgetve a közös, egységes fellépést a - minden
munkavállalót érintő - közös érdekek kikényszerítése érdekében.
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EVDSZ TEVÉKENYSÉGE

Országos szint



A pedagógus társadalom akcióival szolidárisak vagyunk és
részt veszünk az „Akciószövetség a gyermekeinkért”
mozgalom működésében.

21

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE

Országos szint
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EU SZAKBIZOTTSÁG

Munkáltatói 
szövetségek

Szakszervezeti 
szövetségek

ETUC

VILLAMOSENERGIA-IPAR

EURELECTRIC

TAGVÁLLALATOK

IndustriAll

EVDSZ

EPSU

EVDSZ

Európai Szociális Párbeszéd
Nemzetközi szint, két oldalú kapcsolatok

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE
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Jelentős az európai szakszervezeti szövetségek munkájában való részvétel –
mind az IndustriAll, mind az EPSU vonatkozásában. Az EVDSZ tagja a PSI (Public
Services International) nemzetközi szervezetnek is, részt vesz az európai
energiaipari szociális párbeszéd bizottságban.

Nemzetközi szint

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE



Bizottságok: 

- EPSU EÜT koordinátori ülés 

- EPSU Közszolgálati Állandó Bizottság 

- Villamos-energia Szociális Párbeszéd Bizottság (EU) 

- EPSU Végrehajtó Bizottság 

- PSI CEWB regionális ülés

- IndustriAll regionális ülés 

Tagság nemzetközi szervezetekben

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE



- 2011 Nukleáris Konferencia Flamanville

- 2012 PSI Kongresszus Durban 

- 2014 EPSU Kongresszus Toulouse 

- 2015 TTIP Konferencia Bécs

- 2015 IndustriAll Kongresszus

- 2015 COP 21 Klímakonferencia Párizs 

- 2016 Digitalizáció Konferencia Bécs

- 2017 Összoroszországi Atomenergia-ipari

Szakszervezet kongresszusa Moszkva 

- 2017 SINDEL Kongresszus Póvoa de Varzim

- 2017 FNME-CGT Kongresszus Nantes 

- 2017 SEKO Kongresszus Stockholm

- 2017 VIT Moszkva

- 2017 PSI Kongresszus Genf

Részvétel kongresszusokon, taggyűléseken 
és nemzetközi konferenciákon

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE



Aláírt és módosított „Együttműködési megállapodás”- ok fenntartása, 
szükség szerinti aktualizálása, módosítása és az abból következő feladatok 
végrehajtása. Szükség szerinti találkozók szervezése, egyeztetések a 
szakszervezetek delegációival.

Kétoldalú kapcsolatok: 

- EVDSZ – FNME CGT (Franciaország) 

- EVDSZ - YOUNION (Ausztria) 

- EVDSZ - VERDI (Németország) 

- EVDSZ – Összoroszországi V. SZ. SZ. (Oroszország)

- EVDSZ - Összoroszországi Atom E. SZ. SZ.   (Oroszország)

- EVDSZ – Összbelorusz V. SZ. SZ. (Belorusszia)

- EVDSZ – SINDEL (Portugália)

- EVDSZ – ELO (Norvégia)

- EVDSZ – SEKO (Svédország)

- EVDSZ – SDE (Szlovénia)

- EVDSZ – ARCA – GGL (Olaszország)

Kétoldalú kapcsolatok

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE



A szövetség szolidaritásának kifejezése konfliktus esetén. A
kölcsönösség elve alapján – szükség esetén kérve – az Ő támogatásuk és
szolidaritásuk biztosítását az EVDSZ vagy bármely tagszakszervezetének
konfliktusa esetén:

Tüntetések: Szolidaritás:

- Brüsszel - „C” tarifa

- Budapest - MVM

- Wroclaw - EDF - DÉMÁSZ

- Prága - Magyar Privatizáció, Genf, ILO

- Párizs - Cseh privatizáció,

- AES Tisza, vezérigazgató

- Munkaközi szünet, Paks

A nemzetközi szervezetek és a külföldi szakszervezetek 
céljainak támogatása az EVDSZ részéről.

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE



Több fórumon és formában kifejeztük tiltakozásunkat az EU és Kanada
(CETA), valamint az EU és az USA (TTIP) közötti szabadkereskedelmi
megállapodásokkal szemben.
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EVDSZ TEVÉKENYSÉGE

A nemzetközi szervezetek és a külföldi szakszervezetek 
céljainak támogatása az EVDSZ részéről.



- „Hálózatok Európában” (Németország – Franciaország) 

- „Szociális Párbeszéd javítása” (Norvégia) 

- „Humán stressz teszt” (Franciaország) 

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE



- Tisztességes munkáért tisztességes bért

- Egyenlő munkáért egyenlő bért, Bérunió

- „Igazságos átmenet”

- Szabad Kereskedelmi Megállapodások

- Digitalizáció

- Mérnök gyakornoki, szakmunkástanulói rendszer

- Női, nemi esélyegyenlőség

- Külső és belső Migráció

- Tagmegtartás, tagtoborzás

- Politikai események (Brexit, Törökország, Energiaunió,

Magyar problémák: Mt; Sztrájkjog; Nyugdíj tv.; Állami – Privát)

- „Vízhez, áramhoz való alapvető emberi jog”

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE



Újabb prioritásként került meghatározásra 

a V4-es országokban működő 

villamosenergia-ipari szakszervezetek 

együttműködésének                                       

kialakítása, működtetése.

EVDSZ TEVÉKENYSÉGE



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Ne feledjük!

Együtt erősebbek vagyunk!
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KONFERENCIA 
„Az igazságos átmenetről az energiaiparban 

a kelet-közép európai régióban”


