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Bevezető 
Az EVDSZ 2018. évi munkaprogramja az EVDSZ VII. Kongresszusán elfogadott programra, és az 
I-II-III-IV. Taggyűlésén elfogadott határozataira épül. A hivatkozott dokumentumokban 
meghatározott feladatokkal összhangban a következő határidős feladatokat határozta meg a 
Szövetségi Vezetőség:  
 
I. Nemzetközi feladatok: 
 

1. Az EVDSZ nemzetközi szervezetekben való részvételének biztosítása.  
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 

 
2. A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése, különös tekintettel Kelet-Közép-Európa 

(szűkebb értelemben a visegrádi vagy V4-es) országainak villamosenergia-iparában 
működő szakszervezetekkel való együttműködésre 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, Elnökség, SZV 
 

3. Sajtófigyelés biztosítása nemzetközi, illetve hazai szinten. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: EVDSZ elnökhelyettes 
 

4. Kongresszusokon, taggyűléseken és nemzetközi konferenciákon való részvétel 
biztosítása. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, Elnökség, SZV 
 

5. A nemzetközi szervezetek és a külföldi szakszervezetek céljainak támogatása az EVDSZ 
részéről. 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. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, Elnökség, SZV  
 

6. 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. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, Elnökség, SZV 

  



II. Országos, nemzeti feladatok: 
 

1. Az EVDSZ támogatja: 
- a konföderációk számának csökkenését szorgalmazó egyesüléseket, összefogásokat 

és az átalakulást szorgalmazó törekvéseket, amely elősegítheti az ágazati szintű 
szervezetek együttműködését; 

- az egység szakszervezeti működési modellhez szükséges, szakszervezeti és politikai 
törekvéseket; 

- a konföderációknak a kamarai rendszer bevezetésének szándéka elleni fellépését; 
- a LIGA konföderáció erősítését és megfogalmazza elvárásait az országos szervezet 

irányába. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: SZV 

 
2. Kezdeményezzük a konföderációk egységes fellépését az alábbi témakörökben, és 

részvételünkkel elősegítjük az összefogás eredményességét:  
- a foglalkoztatáspolitikai kérdések megoldása;  
- az Mt. megváltoztatása;  
- a sztrájktörvény megváltoztatása;  
- a rugalmas nyugdíjrendszer átalakítása.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: SZV 

 
3. A hazai ágazati szakszervezettekkel és civil szervezetekkel való együttműködés 

erősítése, támogatás és szolidaritás kölcsönös biztosítása konfliktus esetén. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, Elnökség 
 

4. Jogszabály tervezetek lehetőség szerinti véleményezése, befolyásolása, illetve 
jogszabályok megalkotásának, változtatásának kezdeményezése (az Mt. módosítása, 
különös tekintettel a köztulajdonban lévő társaságok szabályozására, a korhatár előtti 
nyugállományba vonulás, a sztrájktörvény, illetve minden olyan jogszabály, amely a 
munkavállalók, a szakszervezeti tagok élethelyzetét befolyásolja), a parlamenti 
pártokkal való egyeztetés(ek), lehetőség szerinti folytatása. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, Elnökség 

 
5. Országos és konföderációs szintű érdekegyeztetésben való részvétel biztosítása. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: EVDSZ elnök  

 
6. A konföderációk közötti együttműködési problémák és a szakszervezet-politikai 

változások folyamatos figyelemmel kísérése, javító szándékú akciók kezdeményezése, 
részvételi lehetőségek keresése más konföderációhoz tartozó ágazatok akcióiban, 
azokban aktív részvétel. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: EVDSZ elnök 

 



7. A foglalkoztatással, bérezéssel, juttatásokkal kapcsolatos információk beszerzése 
(földrajzi területenkénti, villamosenergia-ipari, energia ágazati, országos bontásban) 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes 
 

8. A nyugdíjrendszer átalakításának szorgalmazása, kezdeményező szerepünk 
fenntartása, különös tekintettel a szakszervezeti egyetértésben támogatott 
korkedvezményes nyugdíjrendszer véglegesítésére, ha szükséges annak módosítása 
érdekében (a korengedményes nyugdíjhoz hasonló foglalkoztatáspolitikai 
intézményrendszer kialakításának kezdeményezése, a tárgyalások tovább 
folytatásának hangsúlyos képviselete a rugalmas nyugdíjrendszer kialakítása 
érdekében – sikertelenség esetén akciók szervezésének kezdeményezése). 
Határidő: folyamatos  
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Lőrincz László, SZV 
 

9. Az országos energiapolitika alakításában való aktív részvétel, szakmai egyeztetések 
kezdeményezése és lefolytatása az EVDSZ I. Taggyűlés által elfogadott állásfoglalás 
ismeretében. Kiemelt feladat a „Nyilatkozat az igazságos átmenetről az 
energiaiparban” c. nyilatkozatban megfogalmazottakkal kapcsolatos EVDSZ 
állásfoglalás képviselete. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes 
 

10. A tulajdonviszonyok változásait figyelemmel kísérjük, és ha szükséges (különös 
tekintettel az állami, ezen belül az NKM tulajdonába kerülő társaságokra), támogatjuk 
a szakszervezeti működést elősegítő szervezeti struktúraváltásokat. Az egyetemes 
közműszolgáltatással kapcsolatos tapasztalatcserék ismeretében elősegítjük az 
egységes szakszervezeti kiállást. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Gál Rezső, Nagy Sándor, SZV 

 
III.  Ágazati szintű feladatok: 
 

1. Az EVDSZ szabályzatainak folyamatos aktualizálása, szükséges módosítása, pontosítása 
és működtetése.  
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség 
 

2. Az EVDSZ 2018. évi munkaprogramjának elfogadása, figyelemmel az EVDSZ 
Taggyűlése, és a Szövetségi Vezetősége által hozott határozatokra.  
Határidő: I. negyedév  
Felelősök: EVDSZ elnök, Elnökség, SZV, Felügyelő Bizottság elnöke 
 

3. A 2017. évi pénzügyi beszámoló, a 2018. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása.  
Határidő: Az EVDSZ V. Taggyűlése  
Felelősök: EVDSZ elnök, Elnökség, SZV, Felügyelő Bizottság elnöke 
 



4. Elvi és gyakorlati értékek érvényesülésének vizsgálata az EVDSZ működése során. 
Határidő: felvetés alapján 
Felelősök: EVDSZ elnök, Felügyelő Bizottság elnöke 
 

5. Jövőkép-elemzéshez igazodó, az EVDSZ II. Taggyűlése által elfogadott cselekvési 
program meg nem valósult pontjai teljesülésének elősegítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 
 

6. A közüzemi szakszervezetek összefogásában és az érdekegyeztetési 
fórumrendszerében való aktív részvétel. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, SZV 
 

7. Az EVDSZ célja a már meglévő ágazatokkal kialakult kapcsolatok, a szolgáltatás 
területén meglévő, vagy kialakulóban lévő ágazati szakszervezeti együttműködések 
bővítése és azok tovább fejlesztése. Különös tekintettel a hulladékgazdálkodás, a 
telekommunikáció és a hőszolgáltató piacon szerveződő szakszervezetekkel történő 
kapcsolat felvételre.  
Határidő: Folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 
 

8. Folytatjuk a Bánya-, Víz-, Gáz-, és Vegyiparral való együttműködés keretében 
kialakított közös egyeztetéseket, melynek célja közös akciótervek kidolgozása és azok 
összefogás alapján történő megvalósítása. 
Határidő: Folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség 
 

9. Az utánpótlás biztosítása, az Ifjúsági Tagozat működésének elősegítése, támogatása, 
ifjúsági nap szervezése, fiatalok képzése.  
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnökhelyettes, Ifjúsági Tagozat elnök, SZV 
 

10. Idősebb kollegák megbecsülése, Nyugdíjas Tagozat működésének támogatása. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, Nyugdíjas Tagozat elnök 
 

11. Az ágazati Üzemi Tanácsok (VÜTFÓ) találkozókon történő részvétel biztosítása, az 
ágazati tevékenység erősítése. Információk összegyűjtése az iparág összes jóléti 
rendszeréről, a juttatásokról és egy összefoglaló készítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnökhelyettes, SZV 
 

12. A munkavédelem ágazati szintű képviseletének biztosítása, a VIMFÓ ágazati 
tevékenységének kialakítása. Összehangolt fellépés a cégekkel szemben a közös 
munkavédelmi problémák mentén.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: EVDSZ elnök, SZV 



 
13. Társaságok Felügyelő Bizottságaiban lévő munkavállalói tagok konzultációs fórumának 

igény szerinti megszervezése. 
Határidő: III. negyedév vége 
Felelősök: EVDSZ elnöke, elnökhelyettes, SZV 
 

14. Az EÜT tagok konzultációs fórumának igény szerinti megszervezése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnöke, elnökhelyettese 
 

15. Az EVDSZ kommunikációs stratégiájának szükség szerinti újragondolása, a szükséges 
módosítások elvégzése és végrehajtása. A Forró Drót újság, a vd.hu honlap 
üzemeltetése, a minél magasabb hirdetési bevétel biztosítása. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 
 

16. EVDSZ V. Taggyűlés megszervezése. 
Határidő: II. negyedév 
Felelős: EVDSZ elnöke 
 

17. A programalkotó rendezvénysorozat lebonyolítása. 
Határidő: III. negyedév 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség 
 

18. 2018. évi VI. Tisztújító Taggyűlés előkészítése. 
Határidő: az EVDSZ VI. Taggyűlése 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV, Választási Bizottság 
 

19. Szabadidős rendezvények SZV döntés alapján történő megszervezése és megtartása. 
Határidő: III. negyedév 
Felelősök: EVDSZ elnökhelyettes, Ifjúsági Tagozat elnöke, programfelelősök 

 
20. Az ágazati javadalmazással kapcsolatos feladatok:  

a) A 2018. évre vonatkozó ágazati bér és szociális tárgyalások lefolytatása, a 
megállapodás megkötése. 
Határidő: I. negyedév vége 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 

 
b) A 2017. évi. bérmegállapodás teljesülésének áttekintése az SZV tagjainak 

együttműködésével. 
Határidő: 2018. február  
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, SZV tagok 

 
c) A helyi megállapodások összesítése ágazati szinten az SZV tagjainak 

együttműködésével. 
Határidő: II. negyedév  
Felelősök: EVDSZ elnökhelyettes, SZV tagok 

 



21. A VKSZ eredményeinek és vívmányainak megőrzése, a módosított VKSZ kiterjesztése 
Határidő: folyamatos  
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség 
 

22. Az alkalmazotti tarifáról szóló rendelet módosításának kezdeményezése 
Határidő: I. negyedév  
Felelős: EVDSZ elnök 

 
23. Az ágazati sztrájk elősegítése a még elégséges szolgáltatás törvényi szabályozásának 

kezdeményezése révén. 
Határidő: IV. negyedév 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 
 

24. A GINOP pályázat beadása 
Határidő: I. negyedév 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 

 
25. Az iparágban lévő munkahelyek megőrzése és az ezt szolgáló energiapolitika 

képviselete a BDSZ-szel. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 

 
26. Célunk, hogy az iparágban működő pénztárak EVDSZ tag küldöttei a küldött 

közgyűléseken az EVDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagság érdekeinek is megfelelően 
éljenek küldötti jogaikkal. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 
 

27. Az EVDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagsági létszámának megőrzése és tovább 
növelése érdekében, a gazdasági lehetőségeink függvényében igény szerint szervezünk 
az aktivisták, bizalmiak munkáját elősegítő célirányos oktatásokat, melynek jövőbeni 
célja nem csak a tudás átadása, hanem szemléletformálás is. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 

 
28. Az iparági struktúra változásainak nyomon követése, a kapcsolatfelvétel segítése a 

potenciális tagszakszervezeti jelöltekkel, különös tekintettel a Paks II munkálatainak 
megkezdésére. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 
 

29. Nyomásgyakorlás eszközeinek áttekintése, lehetőségek feltárása és egy „kézikönyv” 
elkészítése.  
Határidő: 2018 II. negyedév vége - folyamatos  
Felelősök: EVDSZ szakbizottság, tagszakszervezeti vezető, tisztségviselők 

 
  



 
IV. Munkahelyi szintű feladatok: 

 
1. A mozgósítás, tagmegtartás elősegítése érdekében biztosítjuk a toborzást szolgáló 

tanulmányt, szóróanyagot és a munkajogi alapismeretek kiadványt (kérésre a 
szükséges módosításokat elvégezzük). 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnök, elnökhelyettes, Elnökség, SZV 
 
Tagtoborzás elősegítése érdekében – meghívás alapján – részt veszünk a szövetség 
tagjainak rendezvényein és kiértékeljük a meghirdetett 2018 októberéig tartó 
tagszervezési akciót.  
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnökhelyettes, Elnökség, SZV tagok 
 

2. Az iparági szakszervezetek szolidaritásának erősítése, a kapcsolatok elmélyítése. 
Határidő: folyamatos 
Felelősök: EVDSZ elnökhelyettes, Elnökség, SZV, tagszakszervezeti vezetők, 

tisztségviselők, szakszervezeti tag 
 
A munkaprogramot az EVDSZ Szövetségi Vezetősége elfogadta: 
 
Budapest, 2018. január 30.  
 
 
 
 
 


