
SZAKSZERVEZETI  ÜDVÖZLET! 
Kedves Érdeklődők! 

Mi a mai Szakszervezeti Majális szervezői, nagy szeretettel köszöntjük Önöket!  

Köszönjük, hogy érdeklődést tanúsítva megtisztelik rendezvényünket! 

Engedjék meg nekünk, hogy néhány mondatban bemutassuk szervezeteinket, és ismertessük gondolatainkat, 

szándékunkat a jövőt illetően. 

Mi mind a 4-en úgy gondoljuk, hogy ebben a folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezetben, azok az 

egyszeri emberek, akik megszerzett tudásukból, szorgalmukból, szakértelmükből szeretnének tisztességes 

megélhetést biztosítani, nos, ők azok, akik talán a legvédtelenebbek, legkiszolgáltatottabbak. Ebből 

következően, a számukra szükséges leginkább a közösség összefogásának kereteit biztosítani. Erre pedig a 

törvényi garanciákkal is alátámasztott szakszervezet működtetése az egyetlen hatékony szerveződés. 

Azonosan gondoljuk azt, hogyha valaki meghallja azt a szót, hogy „szakszervezetet”, nem a mikulás 

csomagosztás, az üdülőjegy igénylés, a segély kiutalás kell, hogy eszébe villanjon, bár ezeken a 

beidegződéseken nehéz túltenni magunkat. Persze az előbb említett szolgáltatások is fontosak, de nem az 

elsődlegesek számunkra.  

Ami viszont elsődleges célunk: a lehetőségekhez képest a munkavállalók foglalkoztatási 

körülményeinek, javadalmazásainak, szociális juttatásainak javítása, egyszóval a munkavállalók 

számára minél kedvezőbb kollektív szerződés megkötése és alkalmazása. 

A jövőt tekintve pedig feltett szándékunk a szorosabb együttműködés keretei között egy olyan „háló” 

megteremtése, ami akkor ad védelmet a lezuhanástól, amikor talán arra a legnagyobb szükség van, 

amikor önhibáján kívül munkanélkülivé válik szakszervezeti tagunk. 

Ehhez nem csak önerőre, de minden demokratikus politikai erő támogatására számítunk, mert valljuk, egyetlen 

politikai pártnak sem állhat szándékába a tenni akaró emberek aktív életének pályáját üres, kilátástalan 

helyzetben tartani.  

Ezen gondolatok gyakorlati megvalósítására szövetkeztünk mi négyen, és várunk minden más, szűkebb 

régiónkban működő érdekképviseletet, akik csatlakozni, együttműködni szeretnének velünk! 

Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete (MEVISZ):  

A Mátrai Erőmű Zrt, vagy ahogyan az idősebbek ismerik                                        

„a Gagarin” életében 1968-as működésének kezdetétől jelen van a 

szakszervezeti mozgalom. Mintahogyan mindenhol, úgy nálunk is a 

kezdeti időket átjárta a PÁRT irányítási szellem, de a mozgalom vezetése 

mindig is a lehetőségekhez képesti demokrácia híve volt. Jelenleg is így 

van ez, alapküldetésünk elsősorban az erőműves szakma kultúra 

munkavállalóinak érdekképviselete, érdekérvényesítése.  

A bánya –erőmű integráció után kifejezetten jó kapcsolatra törekszünk a bányász szakszervezettel, ami a 

szakmai együttműködés mellet, több szabadidős rendezvény szervezésére is kihat. Az erőmű 

hatékonyságának növekedéseképpen beálló létszámfogyás, természetesen együtt jár taglétszámunk 

csökkenésével is, de így is 650 fő fölötti az aktív taglétszámunk, ami 70%-os szervezettségnek felel meg, 

valamint 130 nyugdíjasunk gondolta úgy, hogy egyetértve céljainkkal, továbbra is tagunk marad.  

Munkavállalóinkat az átlagosnál jobb kollektív szerződés és szociális háló védi. Tagjai vagyunk iparági 

szakszervezetünknek, röviden az EVDSZ-nek, amely a LIGA konföderáció tagja.  

Az érdeklődők és/vagy csatlakozni kívánók Szakszervezetünk irodáját a Mátrai Erőmű Igazgatósági 
épületében a földszinten találják.  

MÁTRAI ERŐMŰ VILLAMOS SZAKSZERVEZETE 
3271 Visonta, Erőmű u. 11. 

        Medveczki Zsolt titkár       ügyintézés: 
Tel.: 37/33-41-02,30/709-9370      37/33-43-01, 37/33-41-74 
e-mail: zsolt.medveczki@mert.hu           gyulane.tamas@mert.hu, andrea.toth@mert.hu 

 



BÁNYA-, ENERGIA- ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE:  
 

1913. szeptember 4-én jelent meg a Bányamunkás c. újság első száma. A BDSZ jelenleg is 
érvényben lévő alapszabálya, e naptól deklarálja a Bányász szakszervezet létrejöttét. 
Szakszervezetünk tehát idén ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját. 
A korai kapitalizmus időszakában, a szakszervezetet kikényszerítő elődeink tisztán látták, 
hogy csak egységesen, közösen fellépve és a hagyományos bányászszolidaritásra 
támaszkodva vívhatnak eredményes harcot a bányatulajdonosok ellen. Küzdöttek az 
emberibb bánásmódért, a munkásokhoz méltó szociális körülményekért, a magasabb 
bérért, az élhetőbb életért. 

Aztán a nyolcvanas évek elejétől-közepétől megkezdődött a bányák, elsősorban a szénbányák visszafejlesztése. 
A BDSZ újból a kapitalizmus körülményei között vívhatta harcát a bányamunkásokért. Már nem a jobb 
szociális körülmények, még csak nem is a magasabb bér állt az érdekvédelem középpontjában, hanem a 
munkahelyek megtartása, a munkahelyüket vesztő bányászok sorsának humánus kezelése.   
A BDSZ ágazati szakszervezet, tagjaink a mélyműveléses és külszíni bányászok, a bauxitbányászok, az 
uránbányászok, a vegyes ásványbányászat és feldolgozóipar, a kő-kavicsbányászat, a hazai szénsavtermelés és 
feldolgozás, a vízbányászat, valamint a bánya- és energiaipar háttérágazataiban dolgozók köréből tevődik 
össze. A Bányász szakszervezetnek a Mátrai Erőmű ZRt-nél, 3 aktív alapszervezete van, 1228 fővel illetve 8 
nyugdíjas alapszervezettel rendelkezik területi megoszlással, melyeknek 2100 tagja van.  

 

MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. BÁNYA-,  ENERGIA-  ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 
3271 Visonta, Erőmű u. 11. 

  Telefon:     e-mail: 
Pápis László titkár         37/33-41-25,30/803-5554            laszlo.papis.01@mert.hu 
Kovács János (Visontai ASZ SZB titkár)   37/33-48-08, 30/939-5709   janos.kovacs@mert.hu 
Csató László(B.ábrányi ASZ SZB titkár)               49/53-54-17    laszlo.csato@mert.hu 
            

LEAR MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETE: 
 

Szervezetünk 1996.-ban alakult Gödöllőn, a Lear Corporation Hungary Kft. 
elődjénél az United Technologies Kft. -nél. A vállalat terjeszkedésével 
egyidejűleg 1998.-tól a gyöngyösi üzemben is jelen vagyunk, illetve 2012 
decemberétől a vállalat Győri telephelyén is szakszervezetünk látja el az 
érdekvédelmi tevékenységet. Multinacionális termelés rugalmasságot, 
nagyfokú költséghatékonyságot igényel, így ezekkel a hatások mentén 
igyekszünk tagjainkat, munkatársaink érdekeit képviselni, védeni. 

Az autóipar hektikusan változó piaca állandó mozgásban tartja a munkatársak létszámát, a termelés 
volumenét. 15 éve kötöttük meg első Kollektív Szerződésünket, mely többszöri módosításokat követően még 
ma is érvényben van. Ezen időszak alatt egy évet kivéve minden esetben sikerült bérmegállapodást is kötnünk, 
illetve béren kívüli juttatási rendszer üzemeltetését is fontos vívmánynak tekintjük. Szervezetünk jelenleg nem 
csatlakozik országos konföderációhoz, 2 évvel ezelőtt 4 évig a Liga Szakszervezetekhez tartozott. 
Elképzelésünk, hogy a térség szakszervezeteinek csatlakozásával ágazati tagoltságtól független régiós 
szakszervezeti tömörülés létrehozása, s az érdekvédelmen túl egy szolgáltatói szakszervezeti bázis 
létrehozása, s működtetése.    Szakszervezetünk jelenlegi taglétszáma 1380 fő.  
 

LEAR MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETE 
2100 Gödöllő, Haraszti út 4, e-mail: l.m.sz@freemail.hu, Tel: 37/518-693 

HATVANI AUTÓELEKTRONIKAI DOLGOZÓK FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETE 

A Hatvanban lévő Robert Bosch Elektronika Kft. Dolgozóiból szerveződött 
2008.05.29.-én a Hatvani Autóelektronikai Dolgozók Független Szakszervezete. 
12 fő alapító taggal indult és idén ünnepeljük az 5 éves évfordulónkat. Vállalatunk 
az autóelektronikai termékek gyártásával foglalkozik, ezen belül néhány termék: 
műszerfal, motorvezérlő, feszültség szabályozó, klímavezérlő, stb. a dolgozók 
száma 4300 fő ebből 450-en szakszervezeti tagok.A szakszervezet 3 fős Elnökség 
és 11 fő szakszervezeti csoportvezető irányítja, így minden területet képviselve 
van a vezetőségben. A HADFSz irodát üzemeltet a hatvani Bosch telephelyen itt 
hétfőtől-péntekig napközben személyesen is elérhetők az Elnökség tagjai. 

web:http://www.hadfsz.eoldal.hu, e-mail: hadfsz@gmail.com, telefon: 37/828-835. 
Ezeken az elérhetőségeken keresztül is várjuk a hozzánk csatlakozni kívánó munkatársakat. 

Pacsold Attila, Elnök                                    Janik Tamás, Alelnök 
+36 20 549 6899                                          +36 70 525 4676 

Kívánunk Önöknek, kedves családjuknak a mai napra nagy tartalmas szórakozást, jókedvet! 

 

 
 Lear Munkavállalók Szakszervezete 

 


