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Tisztelt Taggyűlés! 
 

2017-ben az alábbi szervezetek képviseltették magukat különböző 
rendezvényeinken: DÉMÁSZ, DUVISZ, ESZ, ÉMÁSZ, ÉVISZ, MEVISZ, MVM DSZ, 
OVIT Szakszervezet, MVM Partner, PADOSZ, TIVISZ, VIMÉSZ. Köszönjük a helyi 
szervezeteknek az ifjúsági szakszervezeti munka ily módon történő 
támogatását! 
 
 
EVDSZ Ifjúsági Tagozati ülések 
 
Időpontok: 2017. január 18., 2017. május 29., 2017. november 15. 
Helyszínek: EVDSZ (1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.) IV. emeleti tárgyaló 

és MVM OVIT Zrt. (1158 Budapest, Körvasút sor 105.) 
 
Az EVDSZ Ifjúsági Tagozat vezetősége 2017-ben háromszor ülésezett az alábbi 
időpontokban és témákban: 
 
 
2017. január 18. 
 
Résztvevők: Téglás József – EVDSZ elnökhelyettes, Keindl Zoltán – ESZ, Deák 

Dóra – DÉMÁSZ, Hudák Tibor – MVM DSZ, Gulyás Tamás – 
MEVISZ, Hriczó Rita – ÉMÁSZ, Bányai Balázs – ÉVISZ, Tóth Tamás – 
VIMÉSZ, Nagy Gábor – PADOSZ 

 
Téglás József, az EVDSZ elnökhelyettese az alábbi témákban tájékoztatta a 
fiatalokat:  

- a 2016. évben az iparágat érintő kedvező gazdasági hatások (pl.: olcsóbb 

áram (külföldi áram ára a Mátrai Erőmű alá ment); MAVIR adatok alapján 

növekvő fogyasztás), 

- 2016-ban 1 napos Taggyűlést tartott az EVDSZ, melynek anyagait a vd.hu 

oldalon mindenki megtalálja, 

- EDF – ENKSZ tranzakció, 

- Mátrai Erőmű helyzete, 

- Vértesi Erőmű jelenlegi működése 

- a 2017-es év bérfejlesztési tárgyalások megkezdése, 
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- az EVDSZ Iroda és az IT működésének szabályzatát átadta, kérte a 

dokumentumban szereplő pontok egyeztetését, felhívta a figyelmet az 

EVDSZ elnöke és az IT elnöke közötti kommunikáció hiányosságára. 

- a szociális rendszerek megóvásának fontossága, 

- új költségelosztási rendszer (az éves tagdíjbevétel határozza meg) került 

bevezetésre. 

A fiatalok kitekintettek a 2016-os évre, melynek programjai (visszajelzések 

alapján) jól sikerültek. Majd elkezdték a 2017. évi program és a hozzá tartozó 

költségvetés összeállítását. A 2017. évben is szerveznek Ifjúsági Találkozót, 

Mercedes Gyárlátogatást tavasszal és ősszel is, valamint szeptemberben Mátrai 

Erőmű látogatást terveznek. Ezután a 2017-es év költségvetési tervezetet 

egyeztették, mely az újonnan elfogadott EVDSZ költségelosztás alapján az adott 

év tagi befizetések 1%-a.  

Tekintettel arra, hogy előttünk nem ismert az előrejelzés a tagi befizetésekről, 

így a 2016-os évben tervezett költségeket valószínűsítették 2017-ben is. Keindl 

Zoltán elmondta, hogy dr. Szilágyi Veronika, a LIGA Fiatalok Bizottságának 

elnöke lemondott, helyét dr. Krasznai Zsófia vette át. Egyebekben a képviselők 

beszámoltak a szervezetük jelenlegi helyzetéről, történéseiről. 

 

2017. május 1. 

Az EVDSZ által szervezett majálison 1 fővel képviseltettük magunkat Gyergyák 

Gabriella személyében, aki minden segítséget és támogatást megadott az 

elnökség tagjainak és az érdeklődőknek. 

 

2017. május 29. 

Résztvevők: Horváth József – OVIT Szakszervezet elnök, Skucz Ágnes – OVIT, 

Keindl Zoltán – ESZ, Deák Dóra – DÉMÁSZ, Gulyás Tamás – MEVISZ, 

Nagy Gábor – PADOSZ, Juhász Attila – TIVISZ, Hudák Tibor – MVM 

DSZ, Hriczó Rita – ÉMÁSZ, Váradi-Seres Enikő – ÉMÁSZ 
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Keindl Zoltán ismertette, hogy egyéb munkálatok miatt az EVDSZ 
vezetőségének tájékoztatója elmarad, Téglás József úr nem tud részt venni az 
ülésen.  
Horváth József, az OVIT Szakszervezet elnöke köszöntötte a fiatalokat, és 
örömét fejezte ki, hogy találkozhat a tagozat képviselőivel. Röviden elmondta, 
hogy az EVDSZ Szövetségi Vezetősége milyen elvárásokat támaszt a tagozattal 
szemben. Javasolta, hogy amit a tagozat munkálkodik, mindig legyen 
publikálva. Elmondta, hogy támogatására mindig számíthat a fiatalság, majd 
eredményes értekezést kíván és elköszönt. 
 
Keindl Zoltán IT elnök beszámolt a LIGA tevékenységéről röviden. Ismertette, 
hogy a vezetőség a Taggyűlésen 2.600.000.- Ft összeget fogadott el a tagozat 
éves költségeként. Deák Dóra tájékoztatta a képviselőket a 2017. évi találkozó 
helyszínéről, ami Ópusztaszer lesz. Az Üzemlátogatások kapcsán Gulyás Tamás 
elmondta, hogy a Mátrai Erőmű eladásra kerül, június 15-től (terv) új tulaj (még 
nincs kommunikálva), de ettől még áll az üzemlátogatás. Az üzemlátogatást két 
naposra tervezzük, szombat-vasárnap lehetséges, augusztus vége a tervezett 
dátum, szállás lefoglalva, a program szervezés alatt, étkezés még kérdéses. 
Egyebekben az elnök elmondta, hogy a Vértesi Erőmű támogatásával 
szervezhet a tagozat egy 2 napos kihelyezett ülést még idén, a részletek 
egyenlőre nem tisztázottak, mindenki tegye meg javaslatát. Valamint Nagy 
Gábor tájékoztatatta a fiatalokat, hogy október 14-22 között VIT (Világ-Ifjúsági 
Találkozó) kerül megrendezésre a Roszatom szervezése alatt Oroszországban, 
Szocsiban, részletek (nyelvtudás szükségessége, létszám, ktg-ek) még nem 
tisztázottak, küldi, amit megtud. 
 

2017. szeptember 22-24. 

A LIGA Szakszervezetek által szervezett „A munka jövője fiatal szemmel” című 

két napos szemináriumra 10 fő fiatal tagot delegáltunk, ezáltal nagy számban 

képviselve az EVDSZ IT-t a 30 fősre meghirdetett rendezvényen. 
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2017. november 15. 

A tagozat rendkívüli ülést tartott. Személyes résztvevők: Skuczi Ágnes – OVIT, 

Keindl Zoltán – ESZ, Nagy Gábor – PADOSZ, Tóth Tamás – VIMÉSZ. Egyéb 

elektronikus eszköz segítségével résztvevők: Juhász Attila – TIVISZ. 

Keindl Zoltán elnök javaslata alapján az előzetesen megküldött Szövetségi 

Vezetőségi emlékeztető tagozatról szóló részét pontról pontra átnézték a 

képviselők. Megtették javaslataikat, észrevételeiket – aki nem tudott részt 

venni, írásban, a többiek személyesen.  

Az összesített anyag kiküldésre került minden tagozati képviselő számára és 

jövő év elejére összeállításra kerül egy komplett anyag, ami az EVDSZ Elnökség 

és a Szövetségi Vezetőség felé előterjesztésre kerül a tagozat tevékenységéről, 

javaslatairól. A legfontosabb észrevétel minden képviselő részéről, hogy munka 

mellett – van ahol csak szabadság terhére – nehezen tudnak személyesen részt 

venni az üléseken. Ezért ezen az ülésen is már volt, aki konferencia beszélgetés 

keretén belül tette meg hozzászólását. Az ülésen Nagy Gábor és Juhász Attila 

beszámolt a Szocsiban tapasztaltakról. 

 
Üzemlátogatások 
 
Időpont: 2017. március, 2017. október 
Helyszín: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét 
Létszám: 2 x 40 fő 
 
Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata a 2015-ben és 2016-ban tapasztalt nagy 
érdeklődésre való tekintettel 2017-ben is kétszer szervezett gyárlátogatást a 
kecskeméti Mercedes gyárba, melyet mindkét alkalommal teltházas 
rendezvényként zártunk. A tagok helyszíni és utólagos visszajelzése alapján 
nagyon jól sikerült a program. 
 
A 2017. évre tervezett Mátrai Erőmű látogatására nem került sor. Medveczki 
Zsolt úrral történt egyeztetést követően az az álláspont született, hogy az 
üzemlátogatás ne kerüljön megszervezésre, mivel problémákba ütközik a 
szervezés helyben. 
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Ifjúsági Találkozó 

Helyszín: Ópusztaszer 

Időpont: 2017.07.28-2017.07.30. 

A három napos programot pénteken délután egy Fórum indította. A Fórum 
Tóth Andrea, az EVDSZ Kommunikációs munkatársának (főszerkesztő, oktatás- 
és rendezvényszervező) előadásával kezdődött. Megismertette a fiatalokkal a 
szakszervezet által, a tagjainak nyújtott szolgáltatásokat, és a szolgáltatások 
elérhetőségét app-on keresztül. Mindenki találhatott köztük, olyan 
kedvezményt, amit igénybe tud venni. Családosok megtudhatták, hol és milyen 
kedvezménnyel tudnak nyaralni, hol tankoljuk meg az autónkat és a szükséges 
alkatrészeket hol tudjuk beszerezni kedvezménnyel, a munkajogi képviseletről 
és a káreseti biztosításról is megtudhattunk többet. Az előadás interaktív volt, a 
fiatalok is feltehették kérdéseiket, melyekre teljes körű választ kaptak. Kiemelt 
szerepet kapott a felelősségbiztosítás kérdése. Folytatásként Téglás József 
EVDSZ elnökhelyettes tartott előadást. Ismertette az idei év tevékenységét, az 
EVDSZ jelenlegi és jövőbeni feladatait, a következő elnökválasztás 
programtervét. Végezetül kérte a fiatalok aktív részvételét a szakszervezeti 
munkában, és kellemes csapatépítést kívánt. 

Szombaton délelőtt az Ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus adta lehetőségeket 
használtuk ki, ahol a magyar kártya 4 színe alapján csapatokat alakítottunk és 
egy játékos vetélkedőn vehettünk részt.  
Mindenki számára érdekesség volt a labirintus, az ügyességi vetélkedőket és az 
íjászatot is kipróbáltuk, az agyunkat is remekül tudtuk gondolkodásra bírni a 
logikai feladatoknál. Ebéd után megérkezett Hatvani Jácint, a paksi Műszakos 
Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, aki PAKS II.-vel kapcsolatos 
történelmi és műszaki háttérről világosította fel a fiatalokat egy interaktív 
beszélgetős fórumon. 
Az esti órákban meglepetés vendégünk dr. Hevesi Krisztina volt, aki előadást 
tartott a facebook és a közösségi oldalak árnyoldalairól, a mai fiatalok 
viszonyulását szerelemről és a szexualitásról. A találkozót szalonnasütéssel 
zártuk, másnap reggeli után mindenki útnak indult haza. Visszajelzések alapján 
ezen a programon is jól érezték magukat a fiatalok. 
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Egyéb programok 

Az ifjúság az EVDSZ IT programjain kívül részt vett még egyéb EVDSZ és LIGA 
Szakszervezetek (pl. oktatás, nyitott ház program) által szervezett 
rendezvényeken. 

 
Szocsi beszámoló (Forrás: PADOSZ újság) 

2017-ben Oroszországban, Szocsiban volt megrendezve a 19. VIT (Világifjúsági 
találkozó).  Az első pár nap nem volt akadály mentes, a programok minden 
egyes pontján voltak hiányosságok, az étkeztetésnél, a szállások kiosztásánál, 
viszont a rendezők hamar reagáltak és hétfőre a fesztivál tényleges első napjára 
minden helyre állt és lehetett élvezni a VIT hangulatát. Gondoljunk bele…33000 
fiatal résztvevő a Szocsiban felépített komplex létesítményben az olimpia 
parkban, hatalmas bulik, rengeteg szabadidős program, sport, múzeum, 
vidámpark és mindemellett rengeteg előadás, beszélgetések, filmvetítés, az 
országok kultúráinak bemutatása. Nyolc teljes napot töltöttünk kint, de a 
programok 50 százalékán nem tudtunk részt venni, annyira zsúfolt volt a 
programválaszték. Mivel a ROSZATOM meghívottjai voltunk, ezért nagyobb 
hangsúlyt fektettünk az ő előadásaira, így megismerhettük a szervezet 
vezetőjét és előadásaikon megtudhattuk a jövőbeni terveiket, és hogy milyen 
elvek alapján építik, gyarapítják a szinte globálisra nőtt egységüket. Rengeteg 
emberrel és azok kultúráival ismerkedhettünk meg, igazából el kell telnie jó pár 
napnak, hogy fel tudjuk dolgozni az eseményeket. Szeretnénk megköszönni a 
PADOSZ-nak, TIVISZ-nek és az EVDSZ-nek, hogy lehetőséget adott az 
eseményen való részt vételre. Egy biztos, ezt az eseményt soha sem fogjuk 
elfelejteni, és ha megkérdezik milyen volt, akkor büszkén és boldogan fogunk 
mesélni róla.  

„Fiatalok összetartása egy jobb, békésebb jövőért” - Ezennel hozzuk 
üdvözletünket Szocsiból a 19. Világifjúsági Találkozóról: Antal Tamás (PADOSZ); 
Juhász Attila (TIVISZ); Nagy Gábor (PADOSZ).  
 

 

 


