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Tisztelt Taggyűlés! 
 
Amint az már sokak előtt jól ismert, a Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma 
(röviden VÜTFÓ) 1999 decemberében alakult, ez a szerveződés egy viszonylag laza 
kapcsolat volt a résztvevő Üzemi Tanácsok között. 
 
2011 februárjában megtörtént a Fórum továbbfejlesztése, megújítása, mely sikeres 
volt, a résztvevők köre bővült és stabilizálódott.  
 
Az EVDSZ-szel való kapcsolatunk továbbra is példaértékű, az EVDSZ vezetősége 
minden rendezvényünkön képviselteti magát és így első kézből kapunk tájékoztatást 
a munka világát érintő aktuális kérdésekről. 
 
A Fórum létszáma kb. 20-25 fő, de ez jóval több „képviselt” Üzemi Tanácsot jelent, 
hiszen a Társaságcsoportokból gyakran „csak” a csoportszintű Üzemi Tanácsok 
képviseltetik magukat.  
 
2017-ben kettő rendezvényünk volt. Az első április 20-21-én került megrendezésre 
Parádfürdőn, a második pedig októbert 5-6-án Tiszafüreden. Ez utóbbinál a 
házigazda szerepét betöltő Üzemi Tanácson túl külön köszönet illeti a Tiszavíz 
Vízerőmű Kft. ügyvezetőjét, amiért magas színvonalú szakmai tájékoztatójával 
megtisztelt bennünket, illetve biztosította számunkra a helyi élővilág 
megismerésének lehetőségét is. 
 
Visszatérő probléma, hogy nem mindenki tud részt venni az adott ülésen egyéb 
elfoglaltsága miatt. Ezen az előre kiadott éves munkaterv sem segített. 
 
Továbbra is komoly értéknek tartjuk a Fórum működését, hiszen itt értesülhetünk a 
leghitelesebb forrásokból az iparágban végbemenő változásokról, azok hatásairól. 
Tájékoztatjuk egymást a társaságoknál lévő „jó” gyakorlatokról vagy éppen 
figyelmeztetjük egymást egy-egy negatív tendenciát elővetítő történésről. 
 
Bár a VÜTFÓ tagjait alkotó Üzemi Tanácsok állandóságot mutatnak, de azok 
képviselői az időközben történő helyi választások alapján kisebb-nagyobb 
mértékben változnak. Igyekszünk folyamatos átmenettel a leköszönőket 
elbúcsúztatva, az újakat üdvözölve fenntartani a folyamatos kapcsolatot. 
 
A hatékony szakmai munka érdekében a jövőben is számítunk az EVDSZ szakmai és 
eseti pénzügyi támogatására! 



   

 
Kérem, hogy szakszervezeti oldalról is segítsétek, támogassátok a fórumok 
megtartását, hogy minden iparági társaság képviseltesse magát a rendezvényeinken, 
legalább évente egyszer! 

 
 
Balatonalmádi, 2018. április 11. 

 
 
Üdvözlettel: 
 
 

                     Lázár Róbert s.k. 
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