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Tisztelt Taggyűlés! 
 

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.  
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. 
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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 

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. 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 VIII. Taggyűlés számára 

elfogadásra ajánljuk. 

 

 


