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Tisztelt Taggyűlés! 
 

2014 és 2018 között az EVDSZ Ifjúsági Tagozata az alábbiakban felsorolt 
tevékenységet végezte éves bontásban. 
 

2014. év 

EVDSZ Ifjúsági Tagozati Ülés 
 

Időpont: 2014. május 07. 
Helyszín: EVDSZ (1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.) I. emeleti 
tárgyaló Létszám: 10 fő 

 
Az ülés megkezdése előtt Téglás József EVDSZ elnökhelyettes körbevezette a 
társaságot az EVDSZ új székhelyén. 

 
Keindl Zoltán VIFI elnök köszöntötte a jelenlévőket, majd megnyitotta az ülést. 

 
Első napirendi pontként átadta a szót Téglás Józsefnek, hogy tartsa meg 
beszámolóját a február óta eltelt időszakról, aki többek között beszélt az EVDSZ 
költözéséről, Paks II. indításáról, a bérmegállapodásokról, a jelenleg folyamatban 
lévő bizottsági munkákról, a VITAMIN Egészségpénztár helyzetéről és a TÁMOP-
os programokról. A TÁMOP-os programokkal kapcsolatosan kiemelte, hogy több 
képzés van, ami a fiataloknak és tagozati vezetőknek szól és kérte, hogy ezen 
programok időpontjait építsük bele a programtervezetünkbe. Továbbá fontosnak 
tartotta, hogy a tagozat meghatározza rövid- és hosszú távú céljait. 

 
Második napirendi pontként Keindl Zoltán beszélt a Fiatalok Ligájában 
történtekről, az elmúlt és jövőbeni programokról. 
Többek között hallhattunk a Fiatalok Ligája Bizottságának alakuló üléséről, annak 
összetételéről, a brüsszeli, Otto Brenner Alapítvány által szervezett nemzetközi 
konferenciáról és az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) által szervezett, 
szintén brüsszeli, európai nagydemonstrációról, a május 1-i, igazán jól sikerült 
flashmob-ról és a BVSC pályán tartott majálisról. A Fiatalok Ligája nyári táborának 
várható időpontjáról. 

 
A beszámolók után áttértünk az idei programok szervezésére. Először is az 
üzemlátogatásról egyeztettünk, ami terveink szerint július 10-én az Audi Hungaria 
Motor Kft.- nél (prés-illetve karosszériaüzem + motorgyártás) és a Gönyü 400 kV-
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os alállomás látogatása. 
Ifjúsági találkozónk augusztusi megrendezéséről Balatonlellén, ahonnan az 
árajánlat bekérése folyamatban már folyamatban volt. 

 
Egyebekben az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy első alkalommal kerül 
megrendezésre Királyréten 2014. június 20-22 közötti időszakban egy közös 
hétvége. Ez a hétvége most kivételesen nem a tanulásról, képzésről szólt, hanem 
az iparági fiatal kollégák megismeréséről. Fontos, hogy a munkahelyen együtt 
dolgozók és a társszervezetek tagjai ismerjék egymást, tudják a neveket arcokhoz 
kötni, tudjanak együtt „lazulni”, szórakozni egyet, beszélgetni az őket érdeklő 
témákról, ezzel is elősegítve a dolgos hétköznapok kapcsolatrendszerét. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés, ami miatt már a következő, 
hasonló típusú rendezvény megszervezésén kezdtünk el gondolkozni. 

 
Az 2014-ben is kiemelt feladatunknak tekintettük a tagszervezést, a szervezet 
szélesítését. Ezzel kapcsolatosan tartottunk egy „ötletbörzét”, átbeszéltük 
lehetőségeinket, többek között a Facebook közösségünk szélesítését, illetve azt, 
hogy az online lehetőségeinket hogyan lehetne hatékonyabban kihasználni. 

 
Zárszóként az elnök megköszönte az aktív részvételt és bezárta az ülést. 

Önköltséges találkozó: 

Időpont: 2014. június 20-22. 
Helyszín: Királyrét, Hotel Királyrét (2624 Szokolya, 0439 hrsz.) 
Létszám: 36 fő 

 
Az EVDSZ IT szervezésében megrendezésre került egy önköltséges, kötetlen 
találkozó, ami az ifjúság külön kérésére jött létre. A találkozó egyik fő lényege, 
hogy nem voltak jelentkezési korlátok (életkor, tagsági viszony, stb.), mindenkit 
szeretettel vártunk egy, a nagyobb létszám miatt kialkudott kedvezményes áron. 
A hétvégén részt vettek az EDF DÉMÁSZ, az ELMŰ, a Mátrai Erőmű, a BDSZ 
(Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete) és a VKDSZ (Vízügyi 
Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) dolgozói, valamint 
köreinkben tudhattuk az EVDSZ Elnökségéből a DÉMÁSZ Szakszervezet 
vezetőelnökét, Nagy Sándort is. 
Az önköltségesség ellenére az Elektromos Szakszervezet a találkozó létrejöttét 
egy busszal támogatta, amellyel jelentősen megkönnyítette az oda-, illetve 
visszautazást. Ezt ezúton is köszönjük! 
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A program nagyon jól sikerült és már gondolkodunk az újabb „önszerveződő” 
találkozó helyszínén és időpontján. 
 
Üzemlátogatás: 

 

Időpont: 2014. július 10. 
Helyszín1: Audi Hungaria Motor Kft. (9027 Győr, Kardán utca 1.) 
Helyszín2: Gönyüi Kombinált Ciklusú Erőmű (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 3.) 
Létszám: 32 fő 

 
A délelőtt folyamán, két csoportban – mivel egy turnusban maximum 20 fő 
lehetett – néztük meg az Audi motorgyártás részlegét, valamint a prés- és 
karosszériaüzemét, ebéd után pedig a Gönyüi Kombinált Ciklusú Erőművet 
látogattuk meg. 

 
Az SZV által üzemlátogatásra megszavazott összeg: 100 000 Ft 
Ebből felhasznált: 86 500 Ft (belépőjegyek és ebéd) 

 
A tagok helyszíni és utólagos visszajelzése alapján nagyon jól sikerült a program. 

 
 
Ifjúsági Találkozó: 

 

Időpont: 2014. augusztus 01-03. 
Helyszín: Balatonlelle, Park Hotel (8638 Balatonlelle, Honvéd utca 40.) 
Létszám: 37 fő 

 
Az IT Vezetőség többségi szavazata alapján – a döntésnél a nyár és a Balaton adta 
lehetőségek voltak az elsődleges szempontok – az Ifjúsági Találkozó helyszíne a 
Park Hotel Balatonlelle lett (megj.: a döntést megelőzően Nagy Gábor EVDSZ IT 
társelnök leutazott az akkor még lehetséges helyszínre, és az ott készített 
fényképei és beszámolója alapján lett meghozva a döntés). 

 
Téglás József EVDSZ Elnökhelyettes, az Ifjúsági Tagozat mentora, és Nagy Sándor 
DÉMÁSZ Szakszervezet vezetőelnök, EVDSZ Elnökségi tag lettek felkérve, hogy 
egy fórum keretében tájékoztassák a fiatalokat az aktualitásokról, a 
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tagszervezésről, tagmegtartásról, szakszervezetek közötti együttműködésről és a 
helyi viszonyokról. 

Előzetes felmérés és vezetőségi döntés alapján szombat estére meghívásra került 
Szupkay Viktor humorista, stand-up comedy előadó is. 
A találkozón résztvevő tagok egy VIFI logóval ellátott pólót és törölközőt kaptak 
ajándékba, valamint teljes ellátásban részesültek. 

 
Részvételi díjból (17 000 Ft/fő) befolyt összeg: 629 000 Ft 
Az SZV által Ifjúsági Találkozóra megszavazott összeg: 800 000 Ft 
Összesen rendelkezésre álló összeg: 1 429 000 Ft 
Ebből felhasznált: 1 316 810 Ft (szállás, étkezés, stand-up comedy előadó, 
meghívott szakszervezeti vezető, ajándékok és kellékek) 

 
2015. év 

EVDSZ Ifjúsági Tagozati Ülés: 

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozat vezetősége idén 3-szor ülésezet az alábbi időpontokban: 
 

 2015. február 03. 
 2015. április 30. 
 2015. október 05. 

 Helyszín: EVDSZ (1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.) IV. emeleti 

tárgyaló 2015. február 03. 

 Résztvevők: dr. Szilágyi József – EVDSZ, Bányai Balázs – ÉVISZ, Deák Dóra – 

DÉMÁSZ, Hriczó Rita – ÉMÁSZ, Keindl Zoltán – ESZ, Molnár Dániel – MVM DSZ, 

Nagy Gábor – PADOSZ, Papp Róbert – MEVISZ, Skuczi Ágnes – MVM OVIT 

2015. április 30. 

 
 Résztvevők: Téglás József – EVDSZ, Bányai Balázs – ÉVISZ, Deák Dóra – DÉMÁSZ, 

Gulyás Tamás – MEVISZ, Hriczó Rita – ÉMÁSZ, Keindl Zoltán – ESZ, Lázár Zoltán – 

DUVISZ, Makkai Zoltán – TIVISZ, Nagy Gábor – PADOSZ, Skuczi Ágnes – MVM 

OVIT 
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2015. október 05. 
 
 Részvevők: Téglás József – EVDSZ, Deák Dóra – DÉMÁSZ, Gulyás Tamás – MEVISZ, 

Hriczó Rita – ÉMÁSZ, Keindl Zoltán – ESZ, Nagy Gábor – PADOSZ, Papp Róbert – 

MEVISZ, Skuczi Ágnes – MVM OVIT, Tóth Tamás – VIMÉSZ 

 
 
2015-től az eddig is aktív (DÉMÁSZ, ESZ, ÉVISZ, MEVISZ, MVM OVIT, PADOSZ, 
TIVISZ, 

VIRÜSZ) szervezeteken túl: a DUVISZ, ÉMÁSZ, MVM DSZ, VIMÉSZ is képviselteti 

magát tagozatunkban. Köszönjük a helyi szervezeteknek az ifjúsági szakszervezeti 

munka ily módon történő támogatását! 

 
 

A tagozat vezetője folyamatos kapcsolatot tartott az EVDSZ elnökhelyettesével, 

rendszeresen részt vett a Szövetségi Vezetőségi és az Elnökségi üléseken. Ez 

alapján az IT vezetősége tájékozódhatott arról, hogy az EVDSZ munkája sokrétű, 

szervezett és tervszerűen zajlott az év folyamán. 

Az IT vezetője – az ágazati tagozat véleményét ismerve – folyamatos képviseletet 

látott el a Fiatalok Ligájának munkájában. 

Számos helyen és alkalommal vettünk részt a közösségi megmozdulásokon. 
 
Tagozatunk aktív támogatója volt a Férfi40 programnak is, ami többek között 

többszöri, aláírásgyűjtési céllal történő kitelepüléseinkben is megmutatkozott. 

Több közös programot is szerveztünk az év folyamán: 

 Tavaszi üzemlátogatás: 
 

Időpont: 2015. április 22. 
Helyszín: Tiszavíz Vízerőmű Kft. Kiskörei 
Vízerőműve Létszám: 40 fő 
 
 
Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata 2015. 04. 22-ére szervezte üzemlátogatását a Kiskörei 



7 

   

Vízerőműbe, melyen a DÉMÁSZ, TIVISZ, Mátrai Erőmű, ELMŰ, ÉMÁSZ, OVIT 

szakszervezetei is részt vettek. 

Az ilyen jellegű programokon már megszokott balesetvédelmi oktatással, majd a 

részletes program ismertetésével kezdődött a nap. Déltől a szabadban töltöttük 

az időt, elsétáltunk a Kiskörei Vízlépcsőhöz, melynek megépítése a Tisza-völgyben 

a folyóvíz komplex hasznosításának első lépése volt 1973-ban. Láthattuk a 

halfolyosót, mely a halak átkelését segíti a fel- és az alvíz között, ezzel a halak 

biztonságban meglátogathatják a túloldalon élő rokonaikat. Ezután következett a 

nap legizgalmasabb része, mikor is bemutatták az erőművet töviről-hegyire. A 4 

db 4,3 m átmérőjű 107 ford/perc fordulatszámon üzemelő csőturbinák közül a 

hármas számú szívócsövébe mászhattunk be és fényképeket készíthettünk a 

járókerék lapátjai előtt. A négy turbina összes víznyelése 560 m³/sec, melyek 

meghajtják a közös tengelyeken lévő, egyenként 7000 kVA teljesítményű 

generátorokat, amiket szintén testközelből szemlélhettünk meg, miután a 4-5 m 

hosszú függőleges létrán lemásztunk a generátor térbe. Az erőmű évente 

átlagosan 88 millió kWh villamos energiát termel, melyet a szabadtéri 

kapcsolóállomáson keresztül a 20 és a 120 kV-os országos hálózatba juttat. 

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, sok érdekes és hasznos információt 

tudhattunk meg a villamos energia előállításának ezen módjáról. 

Külön köszönet illette Lovász Sándort, a Kiskörei Vízerőmű villamos üzemi 

művezetőjét, aki nagy segítségünkre volt a szervezésben, és kérdéseinkre minden 

igényt kielégítő válaszokat adott. 

 Ifjúsági Találkozó: 

Időpont: 2015. június 12-14.  

Helyszín: Tiszafüred, Hableány Hotel 
Létszám: 51 fő (3 nap két éjszakára) + 8 fő (önköltségen 1 napra) 
 

Az IT Vezetőség többségi szavazata alapján – a döntésnél a nyár és a Tisza-tó adta 

lehetőségek voltak az elsődleges szempontok – az Ifjúsági Találkozó helyszíne a 

tiszafüredi Hableány Hotel lett. 
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(megj.: a végleges döntést megelőzően a Kiskörei Vízerőműben történt 

üzemlátogatásunk után többen megnéztük a helyszínt és megfelelőnek találtuk) 

Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök, Téglás József EVDSZ elnökhelyettes, az Ifjúsági 

Tagozat mentora, és Lőrincz László PADOSZ elnök, EVDSZ elnökségi tag lettek 

felkérve, hogy egy fórum keretében tájékoztassák a fiatalokat az aktualitásokról, a 

tagszervezésről, tagmegtartásról, szakszervezetek közötti együttműködésről és a 

helyi viszonyokról. 

Előzetes felmérés és vezetőségi döntés alapján szombat estére meghívásra került 

Tóth Edu humorista, stand-up comedy előadó is. 

A találkozón résztvevő tagok egy VIFI logóval ellátott pólót, kulacsot és EVDSZ IT 

feliratos szilikon-karkötőt kaptak ajándékba, valamint teljes ellátásban 

részesültek. 

 

 Őszi üzemlátogatás: 

 
Időpont: 2015.október 21. 
Helyszín: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., 
Kecskemét Létszám: 40 fő 
 

2015. október 21-én a Mercedes-Benz Manufakturing Hungary Kft. kecskeméti 
gyárába látogattunk. Már a meghirdetés első napján túljelentkezés volt minden 
tagszakszervezetnél, de a gyár biztonsági előírásai miatt csak 40 fővel tudtunk 
részt venni. A gyárlátogatás során testközelből nézhettük meg, hogyan születik a 
Mercedes-Benz CLA- és a B-osztály, valamint a 2015-ös évben piacra kerülő 
harmadik modelljük, a CLA Shooting Brake. 
Csoportunk különösen szerencsés volt, hiszen láthattuk a ritka számba eső matt 
szürke színű Mercedest és a tesztpályán első hosszabb útját megtevő CLA 45 
AMG. A látogatás során nem csak az autók gyártásáról, de a munkavállalóknak 
járó extra juttatásokról is szó esett, mint például a mennyasszonyi autóról és a 
havonta kisorsolásra kerülő 6 nap időtartamra szóló tesztvezetésről, melynek 
egyetlen feltétele, hogy 1.500 km-et levezessen vele a nyertes akár külföldön is. 
A két órás ott létünk alatt mindenki jól érezte magát, a visszajelzések pozitívak 
voltak. 
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 Egyéb programok: 

 

Ifjúsági Tagozatunk az EVDSZ IT programjain kívül részt vett még különböző, LIGA 

Szakszervezetek által szervezett rendezvényeken, a Fiatalok Ligája nyári képzésen 

valamint egy ún. Hat Konföderációs Ifjúsági Együttműködés Konferencián. 

 
2016. év 

2016-ban az alábbi szervezetek képviseltették magukat különböző 
rendezvényeinken: DÉMÁSZ, DUVISZ, ESZ, ÉMÁSZ, ÉVISZ, MEVISZ, MVM DSZ, 
MVM OVIT, PADOSZ, TIVISZ, VIMÉSZ, 
VIRÜSZ. Köszönjük a helyi szervezeteknek az ifjúsági szakszervezeti munka ily 
módon történő támogatását! 
 

 
 EVDSZ Ifjúsági Tagozati ülések: 

 

Időpontok: 2016. március 09., 2016. június 01. 
Helyszín: MVM OVIT Zrt. (1158 Budapest, Körvasút sor 105.) és EVDSZ (1116 
Budapest, Fehérvári út 108-112.) IV. emeleti tárgyaló 
 

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozat vezetősége idén 2-szer ülésezett az alábbi 
időpontokban: 
 

2016. március 09. 
Résztvevők: Téglás József – EVDSZ elnökhelyettes, Bányai Balázs – ÉVISZ, Deák 
Dóra – DÉMÁSZ, Gulyás Tamás – MEVISZ, Hudák Tibor – MVM DSZ, Juhász Attila 
– TIVISZ, Keindl Zoltán – ESZ, Kiss Tamás – PADOSZ, Lázár Zoltán – DUVISZ, Nagy 
Gábor – PADOSZ, Skuczi Ágnes – MVM OVIT, Tóth Tamás – VIMÉSZ. 
 
Téglás József – EVDSZ elnök helyettes – beszámolt a fiataloknak a 2015 év 
eseményeiről, elért eredményeiről, a 2016 év feladatairól, terveiről és a LIGA 
jelenlegi helyzetéről. 
A beszámolót követően, mint minden év elején a programok és költségek 
átbeszélése, tervezése volt az elsődleges feladat. 
 
A vezetőség két éves mandátuma 2016-ban lejárt, ezért tisztújításra is sor került 
a március 09-i ülésen. Az előzetesen beérkezett javaslatok alapján, az elnök és a 
társelnök személyét illetően egyértelmű és egyhangú döntés született. Az EVDSZ 
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Ifjúsági Tagozat régi / új elnöke Keindl Zoltán 
– az Elektromos Szakszervezet (ELMŰ) Ifjúsági Bizottságának elnöke, egyben a 
LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Bizottságának tagja – lett, míg társelnöknek Deák 
Dórát választották a képviselők. Dóra 2013-tól képviseli a DÉMÁSZ Szakszervezet 
fiataljait. Fontosnak tartja a fiatalok folyamatos tájékoztatását, a várható 
munkahelyi változásokról, a körülöttük zajló eseményekről, és a szakszervezet 
által nyújtott kedvezményekről, lehetőségekről. 
 
2016. június 01. 
Résztvevők: Téglás József – EVDSZ elnökhelyettes, Horváth József – OVIT 
Szakszervezet elnök, Deák Dóra – DÉMÁSZ, Gulyás Tamás – MEVISZ, Hriczó Rita – 
ÉMÁSZ, Juhász Attila – TIVISZ, Keindl Zoltán – ESZ, Skuczi Ágnes – MVM OVIT, 
Tóth Tamás – VIMÉSZ. 
 

Az ülés helyszínét az OVIT Szakszervezet biztosította. Horváth József köszöntötte 
a fiatalokat, és örömét fejezte ki, hogy találkozhat a tagozat képviselőivel. 
Röviden tájékoztatást tartott az OVIT jelenlegi helyzetéről, az OVIT Szakszervezet 
feladatairól és a jövőre nézve is sikeres, eredményes munkát kívánt a tagozat 
számára. 

Téglás József beszámolt az EVDSZ 2016 évi tevékenységéről, feladatairól, valamint 
a LIGA Szakszervezetekben végbement változásokról. 

Az ülés fontos pontja volt az Ifjúsági Találkozó valamint a Mátrai Erőmű 
látogatásának átbeszélése, előkészítése. 

 Üzemlátogatások: 

Időpont: 2016. március 24., 2016 október 25. 
Helyszín: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét 
Létszám: 2 x 40 fő 
 

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata a 2015-ben tapasztalt nagy érdeklődésre való 
tekintettel 2016-ban kétszer is szervezett gyárlátogatást a kecskeméti Mercedes 
gyárba, melyet mindkét alkalommal teltházas rendezvényként zártunk. 2017 
őszére újabb, immár a 4. fordulós üzemlátogatást szervezzük. 

 

A 2016 évre tervezett Mátrai Erőmű látogatására nem került sor, 2017 évben 
kerül megszervezésre a program. 
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 Ifjúsági Találkozó: 

Időpont: 2016. július 08-10. 

Helyszín: Tiszafüred, Hableány Hotel 

Létszám: 54 fő 
 

Az IT Vezetőség többségi szavazata alapján az Ifjúsági Találkozó helyszíne ismét a 
tiszafüredi Hableány Hotel lett. 
Előzetes felmérés és vezetőségi döntés alapján péntek estére meghívtuk Dr. 
Zacher Gábor toxikológust, aki a mindennapi függőségeinkről és azok 
gyermekeinkre gyakorolt hatásairól beszélt a fiataloknak. 
A szombati napra Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök, Téglás József EVDSZ 
Elnökhelyettes, az Ifjúsági Tagozat mentora, és Balogh István, a VIRÜSZ elnöke és 
EVDSZ SZV tag lettek felkérve, hogy egy fórum keretében tájékoztassák a 
fiatalokat az aktualitásokról, a tagszervezésről, tagmegtartásról, szakszervezetek 
közötti együttműködésről és a helyi viszonyokról. 

Az előadások után csoportos munkában igyekeztünk az ifjúságot bevonni az 
aktívabb szakszervezeti életbe. A csapatok által összeirt válaszokból egy külön 
kiadvány készült, melyből megtudhatjuk, hogy mi fiatalok mit gondolunk, miként 
lehetne a szakszervezetet vonzóbbá tenni a többi fiatal számára, mi az, amit mi 
fiatalok hiányolunk a szakszervezetből vagy épp túl soknak érzünk (részletes 
anyagot 2016-ban mellékletként átadtuk). 

 

A találkozón résztvevő tagok egy VIFI logóval ellátott pólót kaptak ajándékba, 
valamint teljes ellátásban részesültek. 

 

 Egyéb programok: 

Ifjúsági Tagozatunk az EVDSZ IT programjain kívül részt vett még különböző EVDSZ 
és LIGA Szakszervezetek által szervezett rendezvényen. 

 Melléklet: 

Összefoglaló az EVDSZ IT tagjainak véleményéről, meglátásairól 
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Az alábbi kérdésekre kerestük közösen a választ: 
Miről szól az Ifjúsági Tagozat? Miről kellene, hogy szóljon? Hogyan működik? Mit 
képvisel? Mi az oka a szakszervezeti tagság csökkenésének? Hogyan lehetne 
vonzóbbá tenni a fiatalok számára a szakszervezetet (rendezvények, reklámozás, 
stb…)? Hogyan kellene megszólítani a fiatalokat? Milyen szakszervezettel 
kapcsolatos információs csatornákat ismernek, mit javasolnak még pluszba? 
Milyen eszközökkel lehetne vonzóbbá tenni egy Demonstrációt? Milyen 
programot kellene szervezni egy-egy ilyen alkalomra? Mi az, ami hiányzik vagy 
esetleg túl „sok” a szakszervezet tevékenységében? Miért jó tagnak lenni? 
 
Az Ifjúsági Tagozat eszköz a szakszervezetek leendő vezetőinek kinevelésére, a 
tagok utánpótlásának biztosítására. Feladatai között szerepel a tagtoborzás, a 
fiatalok megszólítása, problémáinak képviselete, megoldása; az iparágon belüli 
kapcsolatok megteremtéséhez, munkakörülmények megismeréséhez alkalmak 
biztosítása pl.: csapatépítések, képzések szerevezése. 
 
A fiatalok hiányolják az egységes arculatot, az a véleményük, hogy ha már egy 
szervezethez tartozunk, akkor legyen egységes az arculatunk. Egy egységes, 
látványos arculat mögé fel lehet sorakozni. 
Azt tapasztalják, hogy az információ felsőbb vezetői szinteken megakad, és 
hozzájuk kevésbé jut el. Sajnos a főbizalmiaknak, bizalmiaknak nincs egy gyűjtő 
e-mailjük, amiben szerepelnek tagjaik így nem jut el mindenkihez az információ. 
Nem jut el a demonstráció híre sem. Nem megfelelő a tájékoztatás. Nem ismerik 
azokat a csatornákat, ahol információt találnának. 
Az elért eredmények nincsenek megfelelően kommunikálva, hirdetve, több 
aktualitásra és napi hírek közzétételére lenne szükség. 
Helyi szinteken nagyon nagy hiányosság a tájékoztatás, a kommunikáció, a 
fiatalok többsége a Szakszervezet működését nem látja át, nem tudja mi is a 
Szakszervezet. 
A tagság csökkenéséhez hozzájárul a kiöregedés, a nyugdíjazás, a fiatalok 
körében érdektelenség, tudatlanság valamint a munkahelyi összetartás is 
csökkenőben van. 
Sokszor hátrányát érzik annak, hogy szakszervezeti tagok az egyes 
munkahelyeken vezetőik megkülönböztetésben részesítik a tagokat és a nem 
tagokat. 
Sajnos egy cégen, cégcsoporton belül nem egységes az „elbánás”, az egyes 
területek között még azonos munkakörben is vannak különbségek (pl. 
juttatások). 
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A szabadság terhére nem szeretnek részt venni az egyes akciókon. 
 
Jó ötlet a tagtoborzásért járó „jutalmazás”, kommunikálni is kellene minden 
szervezetnél az elismert tagokat, szervezeteket! Helyi szinteken is be lehetne 
vezetni hasonló „jutalmazásokat”, elismeréseket. 
Vonzó számukra a kedvezmények kínálata, de szélesebb körben kellene hirdetni, 
ami eddig van. Céges rendezvényeken, érdekképviseleti rendezvényeken 
vetítésekkel vonzóbbá lehetne tenni a szakszervezeti közösséget (már elkészült 
kisfilmek, szakszervezeti rendezvényekről képek). 
Egy új munkatárs felvételekor közvetlen kontakt és teljes körű tájékoztatás 
fontos lenne. Egy tagot rá kellene állítani arra, hogy csak az új belépőket 
tájékoztatja. A személyes tájékoztatás, megkeresés célravezetőbb! 
Képzések lehetőségének megteremtése, képzések támogatása is vonzó a 
fiatalok számára. Szakiskolákkal, Középiskolákkal javasolt lenne a kommunikáció, 
kapcsolattartás. Már az iskolákban ismerjék meg a Szakszervezetek 
tevékenységét, bemutatás a fiatalok körében. 
Kimondottan a fiatalok számára hírlevél, gyűjtő e-mail és a facebook oldal 
frissítése, aktualitások közzététele fontos lenne (hírek, képek, rendezvények, 
programok ismertetése). 

 
A demonstrációk sikeresebb levezényléséhez hozzájárulhat az elmúlt évek 
demonstrációinak eredményét összefoglalni, ismerté tenni, kikommunikálni, 
eljuttatni a tagokhoz is. Az egyes demonstrációkat ki kellene elemezni – 
eredmény, hiányosság – ezt megosztani minden taggal, ebből lehet tanulságokat 
levonni! A demonstrációkhoz kapcsolódhatnának programok, ahol a régen látott 
ismerősökkel lehet beszélgetni, egy kis időt együtt tölteni, megismerni újabb 
tagokat. 
Fontos a szakszervezetek közötti szolidaritás erősítése. Mindenki mozdul a 
másikért is! A szolidaritáshoz kapcsolódó demonstrációk híre sokszor el sem jut a 
tagokhoz. 
Szükséges lenne olyan személyek, munkavállalók felkutatása, „oktatása”, 
„kinevelése”, támogatása, akik meg tudják mozdítani az embereket. A személyes 
meggyűzés még mindig nagyobb eredményhez vezet. 

 
Azért tartják a fiatalok hasznosnak a szakszervezetet, mert egy összetartó 
közösség, amely lehetőséget ad kapcsolatokat kiépítéséhez, tudások 
megosztására, bővítésére; iparági munkahelyek-, munkakörülmények 
megismerése, hétköznapokból való kiszakadásra, tapasztaltok átadására, közös 
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gondolkodásra. A tudat, hogy van kihez fordulni segítségért, hogy nem vagyunk 
egyedül a bajban biztonságot ad az embereknek. 
Az elhivatott szakszervezeti vezetők nem csak magunkért tesznek, hanem
 minden munkavállalóért! Ez egy követendő példa a fiatalok számára! 
Egy jól szervezett közösség Cégen belül is összehozza az embereket, akiknek jó 
érzés tartozni valahova! Segíti a kapcsolatok kialakítását. 
Számíthatunk a másikra nem csak munkahelyen, hanem iparágban is. 
 
További kedvezményekhez javaslatok: 

- kerékpárkölcsönzéshez kedvezmény, támogatás – egészségpontok, ha 

kerékpárral jár dolgozni valaki, 

- MÁV Start kártyához kedvezmény, támogatás, 

- lakásvásárláshoz kamatmentes támogatás igénybevétele, 

- fesztiválbelépők, színházjegyek kedvezményes áron, 

- gyermektáborozás támogatása (főleg a nyári időszakban), 

- utazási kedvezmények tömegközlekedési eszközökön pl. VD kártyával, 

- utazási irodáknál kedvezmények. 

 

2017. év 
 

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: 
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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, 

- 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 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
 

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 
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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). 

2018. év  

2018-ben az alábbi szervezetek képviseltették magukat különböző 
rendezvényeinken: DÉMÁSZ, ESZ, Komlói Fűtőerőmű Zrt., OVIT Szakszervezet, 
PADOSZ, TIVISZ, VIMÉSZ, MÉSZ.  
Köszönjük a helyi szervezeteknek az ifjúsági szakszervezeti munka ily módon 
történő támogatását! 
 
 
EVDSZ Ifjúsági Tagozati ülések 
 
Időpontok: 2018. április 03., 
Helyszínek: EVDSZ (1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.) földszinti tárgyaló 
 
Az EVDSZ Ifjúsági Tagozat vezetősége 2018-ban egyszer ülésezett az alábbi 
időponban és témákban: 
 
2018. április 03. 
 
Résztvevők: dr. Szilágyi József – EVDSZ elnök, Téglás József – EVDSZ elnökhelyettes, 
Keindl Zoltán – ESZ, Deák Dóra – DÉMÁSZ, Skuczi Ágnes – OVIT, Nagy Gábor – 
PADOSZ 
 
Téglás József köszöntötte az I.T. képviselőit. Tájékoztatójában az alábbi témákat 
érintette. Taggyűlésre vonatkozó beszámolók az interneten elérhetők 
bértárgyalások 2-3 évre létszámhiány az ágazatban (elöregedés, elvándorlás) éves 
munkaprogram felülvizsgálata, a következő 5 éves ciklusra II. Nemzetközi 
Konferencia a V4-ek keretében 2018. április 12. Munkavédelmi pályázat új honlap 
szerkesztése modernizációt követően honlap és a Forró Drót költségeinek 100%-os 
átvállalása a Szövetség részéről C tarifa rendelet módosításának aktualizása az 
EVDSZ elnöke és az IT munkájával kapcsolatos nézetkülönbségek.  
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Egyéb kérdés és hozzászólás nem volt. Az elnökhelyettes úr megköszönte a 
figyelmet és további jó munkát kívánt. 
Az elnökhelyettes úr beszámolóját követően az utolsó beszámolási ponthoz 
kapcsolódóan az elnök is szót kért. Támogatásáról biztosította az IT-t és kérte, az 
SZV-n általa megfogalmazott „problémák” átgondolását és a jövőbeni 
együttműködést. 
Második napirendi pontként a 2017-os évet értékeltük ki, mely a tagok 
visszajelzése alapján sikeres volt. Az EVDSZ elnökség részéről SZV ülésen 
elhangzottak alapján a működésünkkel kapcsolatban „problémák” fogalmazódtak 
meg. (lsd harmadik napirendi pont) 
Harmadik napirendi pontban a korábbi SZV ülésen elhangzott az EVDSZ vezetősége 
által megfolgalmazott problémákra közösen választ adtunk, egyeztettünk az SZV 
elé tárásáról. Erről a nap végén az EVDSZ elnökségét is tájékoztattuk, kértük 
együttműködésüket, hogy a májusi SZV ülésen napirendi pontként szerepelhessen. 
Negyedik napirendi pontként egyeztettük a 2018-as év feladattervét: 

- Ifjúsági találkozó szervezése: 

 helyszín tervezés alatt 

 félpanziós ellátás, 

 10 % kedvezmény, 

 50 fő, 

- Paksi Atomerőmű látogatás, ősszel (igény szerint) felelős: Nagy Gábor  

Ötödik napirendi pontként a 2018-as év költségvetési tervezetét egyeztettük, mely 
a 2017-es évben elfogadott EVDSZ költség elosztás alapján az adott év tagi 
befizetések 1%-a. Tekintettel arra, hogy előttünk nem ismert az előrejelzés a tagi 
befizetésekről, így a 2017-es évben tervezett költségeket valószínűsítjük 2018-ban 
is.  

Hatodik napirendi pontban Keindl Zoltán elmondta a Liga Szakszervezetekkel 
kapcsolatos aktualitásokat. Tisztséget nem vállalt, de támogatásáról biztosította a 
szervezet fiatalokkal kapcsolatos munkáját.  
Ligában történt változások: 

- LIGA 12 pontos követelése 

- 2017. november 30-ai LIGA tisztújítás óta a LIGA új elnöksége újra delegált a 

Bizottságokba 4 éves időtartamra, így felálltak az új 7 fős Bizottságok 

(Ifjúsági, Esélyegyenlőségi és Nyugdíjas Bizottság), akik március elején mind 
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megtartották első üléseiket az új felállásban. Mindegyik bizottság választott 

tagjai közül vezetőt, az Ifjúsági Bizottságban Dudás Roland az új vezető 

- Ifjúsági Bizottság tervei 2018-ra: az új vezetéssel, lendületet kapott a csapat, 

szeretnének a fiatal tagok bevonása/ tagszervezés/ tisztségviselők képzése 

témakörben munkálkodni, rendberakni a facebook csoportot, illetve az idei 

nagy prioritás a generációk közötti híd építése. A FES támogatásával 2018. 

október elejére (várhatóan október 5-6) terveznek kétnapos rendezvényt, 

melyet az Ifjúsági és Nyugdíjas Bizottság közös szervezésben szeretne 

lebonyolítani. Cél, hogy mind a munkahelyeken, mind a szakszervezetekben 

kiépüljön a 2 generáció között egy híd, egy kétirányú win-win mentor 

program, aminek nem titkolt szándéka a szakszervezeti utánpótlásképzés 

fontosságára és támogatására felhívni az idősebb generáció figyelmét, s 

emellett az idősödőknek biztonságos garanciát nyújtani tevékenységük 

ellátásához, megismerve mindkét generáció motivációját.  

 
Egyebek napirendi pontban a képviselők beszámoltak a szervezetük jelenlegi 
helyzetéről, történéseiről. 
 
Az Ifjúsági Tagozat ebben az évben több ülést nem tudott tartani, mert a 
tagszakszervezetek képviselői nem tudtak a felkínált időpontokban megjelenni. 
 

2018-as évben az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke Keindl Zoltán, az iparágon 
kívül helyezkedett el, így ideiglenesen az elnökség vette 3 tagja vette át feladatait.  

 

Ifjúsági Találkozó és üzemlátogatás 
 

Időpont: 2018. szeptember  21-23. 

Helyszín: Tengelic, Hotel Orchidea, MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

Létszám: 28 fő + 4 meghívott vendég 
 
 
Üzemlátogatás keretében a Paksi Atomerőművet nézhettük meg. Az idegenvezetés 
során olyan érdekes kérdésekre kaphattunk választ, hogy másodpercenként 
mennyi víz halad át a Dunán és ebből az erőmű mennyit használ fel, a sugárzást 



23 

   

milyen módon mérik és mihez hasonlítják, mennyi az egyes blokkok élettartama és 
hogy a villamosenergia miként kerül előállításra és hogyan jut el a lakossághoz 
felhasználásra. Péntek délután a tengelici Hotel Orchideában Nagy Gábor (PADOSZ; 
EVDSZ IT elnökségi tag) köszöntötte az ifjúsági találkozón résztvevő érdeklődő 
fiatalokat, ismertette a hétvége programját. A megnyitót követően a szót átadta dr. 
Szilágyi Józsefnek, az EVDSZ elnökének, és Téglás Józsefnek, az EVDSZ 
elnökhelyettesének. Először Téglás József EVDSZ elnökhelyettes köszöntötte a 
fiatalokat és örömmének adott hangot a sok fiatal arc láttán. Röviden kitért az 
EVDSZ néhány, a fiatalokat is érintő fontos nemzetközi kapcsolatára és mondott 
néhány gondolatot a szövetség elmúlt időszakban végzett munkájáról. Kiemelt 
fontossággal bíró eseményként említette meg az EVDSZ novemberi tisztújító 
Taggyűlésére való felkészülést! Az elnökhelyettes az Ifjúsági Tagozat 
megalakulásáról és kezdeti működéséről is beszélt, majd a jelenére áttérve, 
érintette Keindl Zoltán IT elnök távozását az iparágból. Végezetül megköszönte az 
IT elnökségének tevekénységét, melynek egyik eredménye, ez a találkozó is. Keindl 
Zoltánnak ezúton szeretnénk megköszönni a sok éves, kitartó és elhivatott munkát, 
melyet a fiatalok érdekében végzett a villamos energia iparágban. Új munkájához 
sok sikert kíván az EVDSZ IT. Dr. Szilágyi József elnök fontosnak tartja az ifjúsági 
találkozókat, amelyeken a vezetőség is találkozhat a fiatalokkal és megismerkedhet 
problémáikkal, 
igényeikkel. Érdeklődött, hogy a fiataloknak mi a véleménye a béren kívüli 
juttatások megadóztatásáról, hiszen több pontban is érintettek. Főként a fiatalokat 
érinti a diákhitel törlesztés támogatás, a kamatmentes lakáshitel támogatás, a 
különböző lakhatási támogatás, az óvodai, bölcsődei támogatások 
adómentességének illetve kedvezményes adóztatásának megszűntetése. 
Ebben a témában is fontos az összefogás, hogy a szakszervezeti tagok, a 
munkavállalók nyomást tudjanak gyakorolni a törvényhozókra és a munkáltatókra. 
Az elnök úr ismertette, hogy eddig az EVDSZ milyen lépéseket tett a béren kívüli 
juttatások adójogszabályainak változása ellen. 
Meghívott vendégként felszólalt dr. Kerekes Edit, a LIGA Szakszervezetek Dél-
Dunántúli régió referense, aki átadta Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek 
elnökasszonyának üdvözletét. Megköszönte és örömét fejezte ki a fiataloknak, 
hogy a Dél- Dunántúli régiót választották a találkozó helyszínéül, hiszen a 
munkaügyi helyzetet tekintve Baranya megyében található a legtöbb álláskereső az 
országban. A kis és középvállalkozások munkavállalói számára a 
villamosenergiaipar szakszervezeti tevékenysége példaértékű, hiszen láthatják, van 
lehetőség arra, hogy egy kollektíva összeálljon és meg tudja védeni az érdekeit. A 
régióvezető asszony, munkánkat segítve különböző nyomtatványokat hozott, 
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melyeket a fiatalok magukkal vihettek. A felszólalásokat követően 1 órás interaktív 
beszélgetés következett, melyben a fiatalok kifejtették véleményüket, feltették 
kérdéseiket és azokra választ kaptak. Szombat reggel Lőrincz László, a PADOSZ 
elnöke és Hatvani Jácint, a MÉSZ elnöke tartott fórumot. Lőrincz László elmondta, a 
mai fiatalok teljesen más szemléletűek, ezért meg kell gondolni, hogy továbbra is 
tagozati formában kell-e működnie az EVDSZ Ifjúsági tagozatának. Ismertette a 
PADOSZ történetét, hogy a Paksi Atomerőműben hogyan alakult ki a szakszervezet 
és jelenleg hogyan működik. Hatvani Jácint a paksi Műszakos Dolgozók 
Szakszervezete (MÉSZ) elnökeként a PAKS II beruházásról adott tájékoztatót. Az 
elmúlt időszakban a médiában megjelent hírekkel szemben ismertette a valós 
tényeket az építkezéssel és a működéssel kapcsolatban. Erről a fiataloknak részben 
már volt ismeretanyaguk, amelyet a pénteki üzemlátogatás során szereztek. A 
délután folyamán meglepetés programokkal készült az IT vezetősége: a fiatalok 
kipróbálhatták milyen a levegőben egy hőlégballonból szemlélni a földet 
a Gemenc Hőlégballon Egyesületnek és az időjárás kegyességének köszönhetően. 
A vacsorát követően meglepetés vendégünk Csenki Attila a Dumaszínház előadója 
volt, aki megalapozta az este jó hangulatát. A fiatalok nevében köszönjük minden 
meghívott vendégnek a részvételt, hogy előadásukkal hasznossá és érdekessé 
tették a találkozót! Külön köszönjük az EVDSZ-nek, a szervezőknek, Nagy Gábornak, 
a PADOSZ-nak és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-nek, hogy lehetővé 
tették a 2018-as EVDSZ IT találkozót. 

 

Az Ifjúsági Tagozat a munkájáról készült beszámolót a VII. Taggyűlés számára 

elfogadásra ajánljuk. 

 

 


