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KKeeddvveess 
OOllvvaassóó!!

2013 a változások éve volt az 
EVDSZ-ben. A Forró Drót is 
részese volt ennek a megújulási 
folyamatnak. Új külso”, megújult
tartalom, kéthavi megjelenés 
egy új fo”szerkeszto”vel.

Ezúton is szeretném megköszönni
a figyelmet és a lapba írt 
cikkeiteket. Meggyo”zo”désem, 
hogy nincs annál jobb és 
érdekesebb cikk, mint amit Ti, 
a helyi szakszervezet tagjai, 
tisztségviselo”i írtok. 
Megköszönve a támogatást, 
a bizalmat és a munkám 
segítését, kívánok Mindenkinek
szeretetben gazdag Karácsonyt, és
nyugodt, egészségben és eredmé-
nyekben gazdag jövo”t! 

Meyer Herta
fo”szerkeszto”

2013. november 29-30., 
Bükfürdõ

EVDSZ VII. Tisztújító
Kongresszus

Kongresszusi melléklettel
a lap közepén
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M. H.: – Élete egy hosszú, meghatáro-
zó szakaszát zárja most le, de csak
fél lábbal hagyja el az EVDSZ-t, és
még ennyivel sem az ágazatot, sõt!
Nemcsak hogy benne marad a szak-
szervezeti lüktetésben, egyre maga-
sabb szinten, szélesebb körben vál-
lal feladatokat az érdekvédelem te-
rületén. Hogyan tovább?
G. R.: – Igen, valóban. Nem hagyom el
a villamosenergia-ipart, csak más terüle-
teken fogom szolgálni a munkavállalói
érdekeket. Ahogyan azt már az év elején
is elmondtam és a Forró Drót hasábjain
is jeleztem, idén már nem indulok újra
a választásokon. Mindemellett azonban
ott leszek az Elnökségben (az Állandó Bi-
zottságot felváltó új fórum), tovább irá-
nyítom az MVM Dolgozóinak Szakszer-
vezetét és az MVM Társaságcsoporti
Szakszervezeti Szövetségét. Ezekbõl a
tisztségeimbõl kifolyólag ott leszek a Vil-
lamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd
Bizottság tárgyalásain is. Mindezek mel-
lett ismét jelölt az EVDSZ a LIGA kong-
resszusán a társelnöki pozícióra. Ez
most, az új alapszabály szerint, új kibõ-
vített feladatokkal jár a korábbihoz, ed-
digiekhez képest, ami azt jelenti, hogy
többek között részt fogok venni az or-
szágos érdekegyeztetésben is. Megtisz-
teltetésnek élem meg a huszonkét év tá-
mogatást és megköszönöm a bizalmat.  

A VÁPB munkáltatói oldalának
(VTMSZ tagjainak) gondolatai Gál
Rezsőről: 

Dr. Janka Mária VÁPB munkáltatói ol-
dal társelnök (E.ON Hungária Zrt.):
„Hosszabb ideje van munkakapcso-
latunk VÁPB keretein belül. Az együtt-
mûködésünk a szerepeinkbõl adódóan
hol gördülékenyebb, hol feszültebb volt,
de mindig tudtuk egymásról, hogy „há-
nyadán” állunk. A magam részérõl min-
dig nagyra becsültem a taktikai érzékét,
amivel a lényeges és kevésbé lényeges
kérdések között különbséget téve a leg-
többet hozta ki az adott helyzetbõl, és a
széles körû kapcsolatrendszerre való
építkezését, ami sikeres mûködésének
fontos eleme volt.”

❖❖❖

Steványik Tamás (Budapesti Elektro-
mos Mûvek Nyrt.): „Több, mint 15 éve
ismerkedtünk meg, amikor egy igen agi-
lis szakszervezeti vezetõt ismertem meg
személyében. Az elmúlt öt évben – mi-

alatt én a VTMSZ képviseletében talál-
koztam vele ismét – egy újabb oldalát
mutatta meg nekem. A villamos iparág
munkavállalóinak érdekeit messzeme-
nõen szem elõtt tartva „küzdött” a mun-
káltatói oldallal. Mindig törekedett a
kompromisszumra nehéz helyzetekben
is. Karizmatikus személyiség, testületét
meghatározóan irányította, az általa ve-
zetett szervezet komoly elvárásokat fog
támasztani utódával szemben.”

❖❖❖

Fluck Benedek (MVM): „Gál Rezsõt nagy
tapasztalattal rendelkezõ tárgyalópart-
nerként ismertem meg, aki képes a kö-
zös érdekeket képviselni, illetve az ipar-
ágban szerzett tapasztalatát hasznosíta-
ni az egyeztetések során. Ahogy szokta
magát jellemezni „reálpolitikus”. Immá-
ron három éve dolgozunk együtt az ér-
dekegyeztetés különbözõ szintjein és
úgy tapasztaltam, hogy a közös munká-
ban keresi a megoldásokat. Munkaválla-
lói oldal vezetõjeként a különbözõ mun-
kavállalói érdekeket tapasztalatom sze-

rint magas szinten integrálta, ami az
iparág mûködését nagy mértékben se-
gíti. Az MVM Csoportban tovább foly-
tatjuk az együttmûködést. Ezúton kívá-
nok Neki további jó egészséget és sike-
reket a munkában és a magánéletben.”

❖❖❖

Várhelyi Géza (VTMSZ titkár): „A mi
munkakapcsolatunk többrétû volt, s
már csaknem két évtizedes múltra te-
kint vissza. Az önkéntes pénztári „vo-
nal” a VIT Nyugdíjpénztár alapításával
kezdõdött, s idõnként változó tartalom-
mal ugyan, de a mai napig tart. Ennél
is szorosabb kapcsolatba kerültünk az
ágazati érdekegyeztetés területén, ahol
1999-tõl, mint a munkáltatói szövetség
titkára tevékenykedek. Rezsõre kapcso-
latunk során mindvégig jellemzõ volt az
általa képviselt célok elkötelezett szol-
gálata, ugyanakkor konstruktív, a másik
problémáira is fogékony tárgyalópart-
nernek ismertem meg. Különösen em-
lékezetes marad számomra a VKSZ meg-
újítás során a két oldal szakértõi csapa-
tának vezetõjeként elvégzett közös és
eredményes munka. Az EVDSZ elnöki
tisztébõl való visszavonulása alkalmából
jó egészséget kívánok Neki, megmara-
dó funkcióiban pedig további munkasi-
kereket, mindkettõnknek pedig a két
évtized alatt kialakult szívélyes,közvet-
len, kollegiális kapcsolatunk megmara-
dását!”

❖❖❖

Hiezl József (EDF DÉMÁSZ): „Szeret-
tem-szeretek vele beszélgetni, számom-
ra Õ is az iparág „nagy öregje”, még ha
az élet a barikád két különbözõ oldalára
is vezényelt bennünket. Két lábbal a föl-
dön járó, korrekt tárgyalópartnernek
tartom, igyekezett mindig figyelembe
venni, hol vannak a mi határaink.”

Meyer Herta

„Nem hagyom el a villamosenergia-ipart…”
Gál Rezsõvel, az EVDSZ elnökével beszélgettem

Épp csak vége lett egy megbeszélésnek a Liga épületében. Tudom, hogy sűrű a napirendje, ezért bele is vágunk a
közepébe. Ül velem szemben, és a tőle megszokott nyugalommal és türelemmel várja a kérdéseimet. Beszélge-
tünk, kötetlenül, mi volt, hogy volt? Hogyan is kezdődött akkor, 1990-ben az a történet, amit ma Egyesült Villamos-
energia-ipari Dolgozók Szakszervezetének hívnak? Sok minden történt akkortájt, nehéz időszak volt. 
Rezső lassan, csendes-visszafogottan kezd mesélni azokról az évekről; és ahogyan beszélgetünk, egyre inkább be-
lemelegszik. Beszél többek között az ágazati kollektív szerződésről és az ágazati szociális párbeszéd megalakítá-
sáról, az éves bértárgyalásokról, a villamosenergia-ipari foglalkoztatási alapról, a nemzetközi kapcsolatok kiépíté-
séről, a privatizációs időszak kihívásairól és természetesen arról a folyamatról, ahogyan egy zászló alá kerültek,
egységesen az ágazat szakszervezetei. Sok-sok olyan dologról hallok még, amit ma az EVDSZ-nek nevezünk, és ami
az Ő elnöksége alatt, az alatt a huszonkét év alatt történt. És elérkezünk napjainkhoz. Itt a VII. Tisztújító Kongresz-
szusunk. Már egy éve tudjuk, hogy Gál Rezső nem indul vezetőnek. És tudjuk azt is, hogy minden lezárás valami új-
nak a kezdete. Erről kérdezem Gál Rezsőt. 



Október elején a Szövetségi Vezetõség
elfogadta a kongresszusi beszámolót és
annak az ülésen megtárgyalt melléklete-
it, döntött a kongresszuson aranygyûrû-
vel jutalmazandók személyeirõl, elfogad-
ta az EVDSZ kommunikációs stratégiá-
ját. Ezek mellett a testület tárgyalta a
Munkaügyi Szabályzat javasolt módosítá-
sait, illetve a LIGA elnöki posztjára, társ-
elnöki posztjára személyi javaslatot tett.
Elõbbire Gaskó Istvánt, utóbbira Gál
Rezsõt javasolja az SZV. A LIGA elnök-
ségbe is javasoltak személyeket, Hoff-
mann Antalt és Pongó Gézát. 

Október végén Keszthelyen ülésezett a
testület. Itt tovább tárgyalták a kongresz-
szusi mellékleteket, elfogadták a Munka-
ügyi Szabályzat szövegét. A testület tudo-
másul vette Lõrincz Lászlóés Németh La-
jos lemondását a Választási Bizottság (VB)
elnöki és tagi tisztségeirõl. Az SZV Har-
math Pétert bízta meg a VB elnöki pozí-
ciójának további betöltésével . A testület
Árkovics Istvánt javasolta a LIGA gazdasá-
gi alelnöki pozíciójára. Döntöttek a VIM-
FÓ anyagi támogatásának lehetõségérõl.

Az SZV vendége volt Varga András,
az MVM OVIT Zrt. vállalkozási igazgató-
ja, aki bemutatta az OVIT mûködését,
gazdasági hétterét.

❖ ❖ ❖

Elõadása után arról kérdeztem Var-
ga Andrást, hogy miért tartja fontos-
nak az együttmûködést a munkálta-
tó és a szakszervezet között?

– Azért fontos, hogy ma itt lehetek és
a szakszervezet testületi ülésén módom-
ban áll felszólalni, mert ha egyformán
gondolkodunk közös céljainkról, akkor
a munkavállalóink is láthatják, hogy
merre tart az OVIT. Lényeges, hogy meg-
értsék a munkavállalók, hogy nincs
semmilyen rossz szándék abban, ha az
OVIT külföldre küld dolgozni valakit. Ez
egy alternatíva, egy új lehetõség, hogy
munkahelye, jövedelme legyen a dolgo-
zónak. Ezeket az információkat egy
ilyen testületi ülés után a szakszervezet
meg tudja osztani velük. Közös érde-
künk, hogy a munkáltató stratégiáját
megosszuk a munkavállalókkal, az in-
formációkat átadjuk dolgozóinknak.
Látjuk és tudjuk, hogy nehezen moz-
dulnak a munkavállalók, a külföldön

történõ munkavégzés érthetõ nehézsé-
gekbe ütközik, de az ott töltött idõ, mun-
katapasztalat és referencia nekik is –
az emeltebb szintû jövedelem mellett –
kétségbevonhatatlan elõnyt jelent, hi-
szen a más kultúrában és körülmények
között elvégzett jó munka elismerteb-
bé, értékesebb munkaerõvé teszi õket.
– A munka melyik területét, területe-
it érinti a külföldi munka? 

– A kemény piaci körülmények elle-
nére is elmondható, hogy cégünk gaz-
daságilag stabil, az üzleti terv szerinti
árbevételt évek óta felülteljesíti. Ebben
az eredményben nagy szerepe van a
külföldi megrendeléseknek is. A háló-
zat- és erõmûépítõ kapacitásunkat visz-
szük külföldre. Általában gépgyártási
projektek kapcsán keresik meg az

OVIT-ot, vagy ilyen munkákra pályá-
zunk, de abban az esetben, ha egy
komplex erõmû létesítése merül fel, ak-
kor az erõmûszerelõi kapacitásunk is
kikerülhet határainkon túlra.

❖ ❖ ❖

A Szövetségi Vezetõség valamennyi
2013. évi részletes emlékeztetõje elolvas-
ható a vd.hu/Dokumentumok/Emlékez-
tetõk alatt. A kongresszussal kapcsolatos
minden fontos anyag /meghívó, részle-
tes program, beszámoló és mellékletei,
a Választási Bizottság információi, alap-
szabály módosításra tett elõterjesztés,
mandátumösszesítõ táblázat, a kong-
resszus programja és a háttéranyagok
(2008 – 2012 közötti anyagok)/ a
vd.hu/Kongresszus menüpont alatt
megtekinthetõek.       Meyer Herta

2013. november 3

Mi történt? Mikor? Hol?
VIFI találkozó október 4-5. Királyrét
ÁB és SZV ülések október 7-9. Mórahalom
VÁPB ülés október 16. Budapest
ÁB és SZV ülések október 28-30. Keszthely

Választási Bizottság és 
Mandátumvizsgáló Bizottság ülés november 14.  Budapest
VII. Tisztújító Kongresszus november 29-30. Bükfürdõ

Mi lesz? Mikor? Hol? 

LIGA jubileumi ünnepség
(25 éves) december 13. Budapest
LIGA kongresszus december 13-14. Budapest
VÁPB ülés december 16. Budapest
EVDSZ testületi ülések új vezetõség új vezetõség

hatásköre lesz hatásköre lesz

Visszapillantóban október-november eseményei

Decemberre tervezett események

Az EPSU egy európai méretû akciót indított a megszorítások ellen, hogy megmutassuk az
EU Bizottságnak, hogy nem értünk egyet a megszorítások politikájával, sokkal célraveze-
tõbb lenne más politikai és gazdasági eszközökhöz nyúlni, így munkahely teremtés, be-
ruházások a közszolgáltatások területén, igazságosság az adózásban, a szociális partne-
rek és a kollektív alku önállósága (autonómiája), stb. Az akcióban a munkahelyi kollektí-
vák, szakszervezetek tiltakozó plakátokat, szövegeket tartó munkavállalókat ábrázoló cso-
portképekkel tudnak részt venni. Az EVDSZ az október 8.-9.-én megtartott Szövetségi Ve-
zetõségi ülésén úgy döntött, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez és fellép a megszo-
rító politika európai méretû terjedése ellen. Az akcióhoz készült kép:

Beszéltünk róla…
Október elején Mórahalmon, október végén 

Keszthelyen ülésezett az Állandó Bizottság és 
a Szövetségi Vezetőség. A testületi ülések a 
kongresszusi készülődés jegyében zajlottak. 
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A LIGA megbízásából a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Közgazdasági –
és Regionális Tudományos Kutató-
központja 2013-ban kutatást végzett
az új Munka Törvénykönyve hatásai-
ról. A cikk az értekezés alapulvételé-
vel a helyi sajátosságok figyelembe-
vételével készült.

Az országgyûlés 2011. december 13-i ülé-
sén fogadta el a 2012. évi I. törvényt a Mun-
ka Törvénykönyvérõl. Szakértõk egybe-
hangzó véleménye szerint a legnagyobb
horderejû törvényi szabályozás, átalakulás
a munka világában a korábbi 1992-es Mun-
ka Törvénykönyve elfogadása és hatályba
lépése óta.

2011 júniusában jelent meg az Mt. szö-
vegének elsõ változata.  A szakszerveze-
tek háromoldalú tárgyalásokat kértek, ma-
jd tiltakoztak, aminek hatására 2011. au-
gusztus 11-én egynapos konzultációra ke-
rült sor, a törvényt elõkészítõ szakembe-
rek bevonása nélkül. A szakszervezetek
az ILO-hoz és az Európai Bizottsághoz for-
dultak és további tiltakozó akciókat szer-
veztek. A magyar kormány mindezek ha-
tására tárgyalásra hívta a munkáltatói és
munkavállalói érdeket képviselõ szerve-
zetek egy részét, végül 2011. december
11-én kompromisszumos megállapodást
kötött a kormány a tárgyalásra meghívott
3-3 munkaadói és szakszervezeti konfö-
derációval. Ennek értelmében az új Mt.
már tartalmazza a korábbi tervezetbõl ki-
hagyott hagyományos szakszervezeti jo-
gok egy részét, illetve vállalás történt arra
vonatkozóan, hogy a felek rendszeresen
konzultálnak a még nyitott kérdésekrõl.
Megegyezés született arra vonatkozóan is,
hogy az új szabályok csak 2012 júliusától
lépnek hatályba.

A kormány és az elõterjesztõk kinyilvá-
nított célja volt, hogy a törvény segítségé-
vel növekedjék a hazai munkaerõpiac ru-
galmassága és ezzel a foglalkoztatás színvo-
nala. Az új Mt. egyik fõ elvárására, a rugal-
masság növekedésére nincs tapasztalat, vi-
szont megfigyelhetõ hogy csökken a szak-
szervezeti tisztségviselõk tárgyalási ereje.

Az új törvény továbbá a munkavállalók
munkafeltételeit és alkuerejét is hátrányo-
san érintette. A csökkenõ nominálbér és
mûszakpótlék, a növelt nettó munkaidõ, a
korábbinál kedvezõtlenebb végkielégítés
javította a vállalati menedzsment és rontot-
ta a munkavállalók pozícióit.

A törvény továbbá a vállalati szakszerve-
zetek legfontosabb jogosítványát, a kollek-
tív szerzõdési képességet egyszerûbben
szabályozza az elõdjénél: csak a munkálta-

tónál 10 %-os szervezettségi küszöböt el-
érõk ülhetnek tárgyalóasztalhoz. Kimaradt
a szakmai szakszervezetekre vonatkozó
reprezentativitási szabály.

A szakszervezetek alkupozícióját az új
Mt. mellett alaposan befolyásolja a sztrájkjog
újraszabályozása. Ez a módosítás már erõtel-

jesen hatott a villamosenergia-ipari és így a
paksi sztrájkra is, ahol a bírósági procedúra
áldozata lett a sztrájkkezdeményezés.

A szakszervezetek mûködését az alábbi
három elem korlátozza:
– a munkajogi védelem kiterjedtségének

és a munkaidõ-kedvezménynek a csök-
kenése,

– a fel-nem használt munkaidõ-kedvez-
mény pénzbeli megváltásának tilalma,

– a korábbi szakszervezeti jogok csorbítá-
sa (kifogás-, konzultáció-, ellenõrzési jog).
Az új Mt. szabályai alapvetõen taglét-

számhoz kötik a védelemben részesülõk
számát. A tv. 271. §. (!) az ÜT struktúrájá-
hoz hasonlóan telephelyi szabályt fogal-
maz meg, miközben a szakszervezet válla-
lati keretekben mûködik. Ez a szabály nem
kógens (eltérést nem tûrõ), kivéve az álla-
mi/önkormányzati tulajdonú vállalatokat,
azonban a vállalati menedzsment jellemzõ-
en igyekszik mindenhol úgy kezelni ezt a
szabályt, mintha az kötelezõ lenne. Pakson
ez a szabályozás az MVM PA Zrt. estében a
korábbi kb. 100 fõt kitevõ védettségi létszá-
mot 4+1 fõre lecsökkentette. (Ugyanak-
kor fontos rögzíteni; továbbá kötelezõ ér-
vényû szabály, hogy a munkavállalókat - le-
gyenek õk akár szakszervezeti tisztségvise-
lõk vagy tagok – szakszervezeti tagságuk,
vagy szakszervezeti tevékenységük miatt
nem érheti joghátrány!)

A munkaidõ-kedvezmény sem kógens
szabály, szintén az állami szférát kivéve. A
szakszervezetek a munkaidõ-kedvezmény
mértékében is jelentõs veszteséget szen-
vedtek el. A PADOSZ esetében is, ez a sza-
bály 25 %-os csökkenést eredményezett, a
korábbi 500 óra helyett kb. 400 óra mun-
kaidõ-kedvezmény maradt. Az egyetlen

pozitív változás, hogy a munkaidõ-kedvez-
ményt mostantól nem kell havonta kihasz-
nálni, hanem össze lehet vonni és akár évi
szinten is ki lehet venni.  Az esetleges pénz-
beli megváltás megszûnése a PADOSZ gaz-
dálkodását nagymértékben befolyásolta.
A kiesõ bevétel pótlása csak tagdíj vagy/és
taglétszám növelése árán valósítható meg.
Itt vetõdik fel egy kérdés, hogy amennyi-
ben a szakszervezet kénytelen költségveté-
si megfontolásból szûkíteni a szolgáltatói
tevékenységét, az nem jár-e jelentõs tag-
vesztéssel?

Legsérelmesebb jogfosztásnak a kifo-
gás intézményének megszüntetését tart-
ják a szakszervezetek, s így mi is. Az új Mt.
ugyan biztosítja a konzultációs eljárást,
mint intézményt, ez azonban a vétóval (ki-
fogással) szemben csak maximum 7 na-
pos türelemre kényszeríti a munkáltatót.
A kifogás jogának az eltûnése, a munkálta-
tónak sem elõnyös, miután anélkül a szak-
szervezetek kénytelenek lesznek bíróság-
hoz fordulni azokban az esetekben is, ami-
kor korábban ezzel a jogintézménnyel ke-
zelni lehetett a kialakult helyzetet.

Lényeges változás, hogy az új Mt. sze-
rint az ÜT-vel is köthet megállapodást a
munkáltató, amennyiben nincs kollektív
alkura feljogosított szakszervezet. Miután
az új Mt. számos jogosítványt elvett a szak-
szervezetektõl (fõként információs és kon-
zultációs jogokat) és azokat az ÜT-hez te-
lepítette, a szakszervezeteknek fontosabb
terepévé vált az ÜT-ben lévõ helyek elfog-
lalása. Ezzel a paksi szakszervezetek (a PA-
DOSZ , a MÉSZ, a DÉSZ) éltek is, hiszen az
MVM PA Zrt. Üzemi Tanácsába mind a 13
fõt (8 fõt a PADOSZ, 4 fõt a MÉSZ és 1 fõt
a DÉSZ) juttatott be.

Az új Mt. számos olyan szabályt vezetett
be, amely úgymond a „köztulajdonban” lé-
võ vállalatoknál merev szabályokat (kvázi
kógensként alkalmazott) vezetett be. E sza-
bályok szerint nem lehet eltérni a felmon-
dás-végkielégítés, a munkaidõ, a munkabér
és a munkaügyi kapcsolatok kérdésében.
Az átmeneti tv. (LXXXVI 11.§ (1) egy „kis-
kaput” azonban nyitott e vállalatok és így a
mi számunkra is, nevezetesen azt, hogy a fel-
mondás-végkielégítés szabályait csak az
újonnan kötött KSZ-ekben kell alkalmazni.
Ugyanakkor nincs ilyen „kiskapu” a munka-
ügyi kapcsolatok, napi munkaidõ (egysé-
gesen 8 óra), a munkaközi szünet (amely
nem része a munkaidõnek) kérdésekben. 

A kógens szabályok közül a munkakö-
zi szünet kiadása „verte ki a biztosítékot”
így különösen a megszakítás nélkül dolgo-
zó munkavállalói csoportoknál.

Az új Mt.-ben a köztulajdonú vállalatok

szabályozása váltotta ki a legnagyobb felhá-
borodást. Nem értjük, hogy az állam miért
hozta versenyhátrányba saját vállalatait,
miért okoz káoszt azok mûködésében.  Az
állami vállalatok mozgásterének szûkítése
ráadásul alapvetõen ellentmond az új Mt.
egyik alapvetõ koncepcionális céljának,
hogy bõvüljön a törvénytõl való kollektív
szerzõdéses eltérési lehetõség. Álláspon-
tunk szerint nekünk, szakszervezeteknek,
fel kell vetnünk, hogy az állami vállalatok-
ra vonatkozó szabályozás irracionális, és pi-
actorzító hatású.

Az új Mt. lehetõvé teszi (ez a paksi mun-
kaerõ piaci térségre nem jellemzõ) a mun-
kaerõ-piaci adottságok figyelembevételé-
vel a regionális bérkülönbségek érvénye-
sítését a minimálbér és a garantált bérmi-
nimumok meghatározásánál.

Az ágazati kollektív szerzõdések esetén
(ilyen a villamosenergia-ipar is) az ágazati
és helyi kollektív alku párhuzamosan fo-
lyik, és az ágazati alku érezhetõ haszna,
hogy kevesebb téma vár helyi tárgyalásra és
megoldásra. Azonban az új Mt. következté-
ben új kihívások is érnek bennünket. Ezek
közül legfontosabb a kétféle munkaügyi
szabályozás megjelenése az ágazati állami
és magánszektorhoz tartozó vállalatokban.
Mivel az állami szabályozás szigorúbb, a tör-
vény hatására a munkáltatók hajlamosak
lennének lefelé nivellálni. További problé-
mát okoz a szerzõdéskötés és kiterjesztés
jogi szabályozásának inkoherenciája (ösz-
szefüggéstelensége), értelmezésbeli gond-
jai.  A kiterjesztést nem is szabályozza az új
MT. csak az ÁPB tv  - miáltal úgy tûnhet, az
ÁPB-ken kívül nem is lehet kiterjesztést kér-
ni, a szakszervezeti reprezentativitásra, az
ágazati szerzõdés megkötésre, hatályba lé-
pésének idõpontjára pedig eltérõ szabá-
lyozások vannak az Mt.-ben, ill. az ÁPB-ben
(Ágazati Párbeszég Bizottság).

További probléma, hogy az új Mt. szerint a
kollektív szerzõdés az alapbér helyett más vetí-
tési alapot is meghatározhat a pótlékokra vonat-
kozóan. Az új Mt. bevezetésekor a kormányzat
többször nyomatékosította, hogy az új törvény-
nek nem célja a bérek visszafogása, a törvényi
változások miatt nem lesz bércsökkenés. En-
nek ellenére tapasztaltból tudjuk, hogy az ala-
csonyabb bérezésû munkavállalói csoportok-
nál csökkent a nominális munkabér.

Véleményünk szerint a megelõzõhöz
képest az új törvényi szabályozás a munka-
vállalók számára jóval hátrányosabb.

Felhasznált forrás:
http://mek.oszk.hu/11400/11439/11439.pdf

Bocsor István
PADOSZ elnökhelyettes

Az új Munka Törvénykönyvének hatása 
a munkavállalók és munkáltatók közötti kapcsolatokra
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A magyarországi érdekeltségekkel is rendelkezõ cég
közleménye szerint a létszámleépítést igyekeznek elbo-
csátások nélkül, a megüresedõ álláshelyek megszünte-
tésével megoldani. Az alkalmazottak száma 61 ezerre
csökken, a folyamat 2016-ig tart. Az eladósodott társa-
ság 2011 óta már 6200-zal csökkentette a személyi ál-
lományt leépítéssel és érdekeltségek eladásával. Az
RWE az E.ON után a második legnagyobb német ener-
getikai vállalkozás. Az idén a január-szeptemberi idõ-
szakban a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési le-
írás elõtti nyeresége (EBITDA) 6,711 milliárd euró volt,
0,1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz ké-
pest. A nettó nyereség 67,5 százalékkal 609 millió eu-

róra csökkent. A konszern bevétele 4 százalékkal 39,9
milliárd euróra emelkedett, adóssága 6,8 százalékkal
30,7 milliárd euróra csökkent az év elsõ kilenc hónap-
jában. Az esseni központú óriáscéget súlyosan érinti
az áramtõzsdei nagykereskedelmi árak meredek csök-
kenése, amit a nap- és szélenergia terjedése váltott ki.
A megújuló forrásokra alapozott energiatermelés ré-
vén erõsödõ verseny miatt egyre kevésbé éri meg szén-
vagy földgáztüzelésû erõmûvet üzemeltetni. Az RWE
erõmûveinek 30-40 százaléka veszteséges - mondta Pe-
ter Terium, a társaság igazgatótanácsi elnöke egy ok-
tóber végén adott interjúban. A válságot érdekeltségek
eladásával, tevékenységek kiszervezésével és létszám-

leépítéssel kívánják kezelni, és csak az elkerülhetetle-
nül szükséges beruházásokat hajtják majd végre -
mondta az RWE vezetõje. A társaság a héten jelentette
be, hogy eladta két nagy-britanniai szélerõmûparkban
tartott kisebbségi részesedését, a leépítésrõl szóló köz-
leményben pedig kiemelték, hogy tárgyalást kell kez-
deni az alkalmazottak fizetésérõl. Az RWE a magyaror-
szági gáz- és áramszolgáltatás egyik legnagyobb szerep-
lõje. A társaság 1995-ben, az energiaágazat privatizáci-
ója során jelent meg a magyar piacon. Érdekelt egyebek
között a 2,2 millió fogyasztót villamos energiával ellá-
tó Elmû-Émász-csoportban, és több mint 820 ezer em-
bert kiszolgáló Fõgáz Zrt.-ben.

Az ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál a nyár végén
és az õsszel két rendezvény is magához csalogatta az
ÉMÁSZ Nyrt. munkavállalóit és nyugdíjasait. Ez a két
rendezvény a hagyományos Villamos Nap és a nyug-
díjas-találkozók sorozata volt. Utóbbit Miskolcon,
Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban és Sárospata-
kon is megrendezték.

A kormány által bevezetett és a társaságcsopor-
tot is érintõ intézkedések miatt ebben az évben
költségmegtakarításra kerül sor. – Az ELMÛ-ÉMÁSZ
Villamos Nap az idén így elmaradt – mondta Juhász
Gyuláné, az ÉMÁSZ Nyrt. szakszervezet megbízott
elnöke. – A nyugdíjas találkozók megszervezése
alkalmával a régi munkatársak találkoztak egymás-
sal. Ezek a közös találkozók mindig nagyon jól sike-
rültek a résztvevõ nyugdíjasaink számára. Igaz, min-
den nyugdíjas nem tudott élni ezzel a lehetõséggel,
különbözõ okok miatt.

A megbízott elnök ezután az új támogatás le-
hetõségérõl beszélt.

– Társaságcsoportunk vezetése, mintegy kom-
penzációként, nem zárkózott el az egyéb szoci-
ális támogatás formájától. Az ELMÛ nyugdíjasai-
hoz hasonlóan az ÉMÁSZ területérõl nyugdíjba
vonult volt munkatársak részére ez egy újfajta tá-
mogatási rendszerre adott lehetõséget. Számítá-
saink szerint az ÉMÁSZ területérõl nyugdíjba vo-
nult ezeregyszáz nyugdíjasból csaknem két-
százan részesültek a differenciált támogatásból,
amelyet Erzsébet utalvány formájában kaptak
azok a nyugdíjasok, akik szociális helyzetük mi-
att rászorultak. Reméljük, hogy ez a támogatási
forma, amely segített a korábban nyugállomány-
ba vonult, ezáltal alacsony ellátásban részesülõk-
nek, jövõre is fennmarad. 

Gyõri István

Döntött a parlament az
újabb rezsicsökkentésrõl

November 1-jétõl 11,1
százalékkal csökken a gáz,
az áram és a távhõ ára a
parlament döntése értel-
mében. Németh Szilárd-
nak, a Fidesz rezsicsök-
kentésért felelõs képvise-
lõjének errõl szóló tör-
vényjavaslatát 311 igen
szavazattal, 16 nem elle-
nében, 1 tartózkodás mel-
lett fogadták el. Az újabb
rezsicsökkentéssel a gáz,
az áram és a távhõ ára a ta-
valy decemberihez ké-
pest összesen 20 százalék-
kal esik vissza.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának
ülésén megkezdődtek a tárgyalások a jövő évi bérekről. A LIGA
Szakszervezetek ismertette szeptemberben meghozott döntését
az elvárt számokról, melyet a munkáltatók idén nem 0%-os ellenja-
vaslattal fogadtak.

A gazdasági fejlõdést és a munkavállalók reálpozícióját figyelembe
véve, a LIGA Szakszervezetek a bérbõl és fizetésbõl élõk részére a
jövõ évi inflációs várakozás és a várható GDP-növekedés összegé-
nek megfelelõ bruttó béremelését tartja szükségesnek.

A LIGA Szakszervezetek szükségesnek tartja a minimálbéren élõk
felzárkóztatását is, az õ esetükben a fent megfogalmazott általános
béremeléshez képest +1 %-os növekedést tart kívánatosnak. Kiemelt
figyelmet kell fordítani a közszféra azon területeire, így különösen
a hon- és rendvédelemben dolgozókra, ahol a 2013-as béremelés el-
maradt és ezeket visszamenõleg korrigálni, vagy a 2014-es határoza-
tokban kiemelten kell kezelni.

A LIGA által javasolt emeléssel a minimálbér a jelenlegi 98 ezer forint-
ról 103.390, a garantált bérminimum pedig 114 ezer forintról 120.270
forintra nõne 2014-ben. Ezzel a javaslattal a munkavállalói oldal egysége-
sen egyetért.

A bértárgyalások nyitó fordulóján a munkaadók 2,4 százalékos emelést
javasoltak, ami bíztató elõjel lehet a tavalyi 0 %-os javaslatukhoz képest.

Október végén megkezdõdtek a 2014-es bértárgyalások

Több ezer állást szüntet meg az RWE

„A támogatás nem veszett el, 
csak átalakult”
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Jegyezte: Németh Lajos
elnök, Elektromos Szakszervezet 

Mivel idén 120 éves múltra tekint-
het vissza az ELMŰ Nyrt., egy kis
kutatásba kezdtem, hogyan is kez-
dődött? 
Az olvasóban joggal vetődik fel a
kérdés, hogy mi? 
A válasz: az érdekképviseleti munka!

Anélkül, hogy untatni szeretném e so-
rok olvasóját, egyöntetûen meg kell álla-
pítanom, hogy az érdekképviselet törté-
nete a cégünknél, illetve jogelõdjeinél, a
magyar érdekképviselet és a magyar tör-
ténelem korrajza is egyben.

A Budapesti Általános Villamossági
Részvénytársaság BÁV Rt. történetével
indul a cég története. Ekkor Osztrák-Ma-
gyar Monarchia lévén az „eszmék, gon-
dolatok”, mai határainkat ismerve, egy
sokkal nagyobb, és ha úgy tetszik „euró-
paibb” területrõl érkeztek Magyaror-
szágra, ezen belül is a „Székesfõvárosba”
a már 20 éves Budapestre. Ezen idõszak-
ra tehetõek az iparosodás, illetve a mun-
kásság létszámának növekedése. A nagy-
ipar kialakulásával rohamosan emelke-
dett az igény a munkásság érdekeinek
képviseletére. Nem véletlen, hogy elõ-
ször a nyomdászok hozták létre az elsõ
szakszervezetet, hiszen õk voltak az el-
sõk, akik találkoztak a hírekkel, könyvek-
kel. Ne feledjük, akkori Magyarországon
az írás-olvasás tudománya nem volt el-
várt a gyári munkásságtól. Az összefo-
gás erejét felismerte az akkori szociál-
demokrata munkásság, valamint a „szak-
egyletek” tagjai, az Általános Munkásegy-
let keretén belül létrejövõ „szakszerveze-
ti osztály” tagjai is lettek, aktív közremû-
ködésükkel segítették a szervezet, a szak-
szervezetek létrejöttét, megerõsödését.

Mivel ezekben az idõkben az elõd tár-
saságunk fõvárosi kezelésben volt, ezért
kutatásokból arra következtethetünk,
hogy az 1917-tõl 1949-ig mûködõ
VAOSZ, a Városi, Vármegyei és Községi
Alkalmazottak Országos Szakszerveze-
te képviselte elõdeinket.

Változás ált be a II. világháború után.
Ekkor a szakszervezetek próbálták magu-
kat kihúzni a pártok befolyása alól, kezdet-
ben sikerrel, mert önálló hatalmi ágként

sikerült megkapaszkodni, ezekben az
években volt a legerõsebb a szakszerve-
zet, de ez egyben egy skizofrén állapotot
is elõidézett. Rá kellett döbbeni, az, hogy
a hatalom és a hatalomból kiszorultak ér-
dekét is védje a szakszervezet, nem felvál-
lalható. Ezekben az idõkben a szakszerve-
zet lapja a „NÉPSZAVA” volt. A szakszerve-
zetek nyíltan részt vettek a vállalatok irá-
nyításában. Nem volt ez másként nálunk
sem. Minden döntési folyamatban részt
vettek, valahol a mai üzemi tanácsok és
szakszervezetek egyvelegeként mûköd-
tek.  A nagy változást a rendszerváltás hoz-
ta. Átalakult a tulajdonosi rendszer. Külföl-
di befektetõk jelentek meg, hozva a mun-

kakultúrát, a szociális párbeszéd intéz-
ményét. Nálunk a német befektetõk is
ezt a magatartást honosították meg.

Tudjuk, hogy a rendszerváltás után a
kormányok, keresve a külföldi befekte-
tõk kegyeit, adókedvezményekkel, és
igen kedvezõ feltételekkel próbáltak ked-
veskedni. Ezek sorába sorolható az üzemi
tanácsok létrehozása is. A szakszerveze-
tek a legitimitásuk miatt, ott, ahol jól szer-
vezettek voltak, igyekeztek saját jelöltjei-
ket bejuttatni és így befolyásukat fenn-
tartani az érdekképviseleti munkában.

Azon szervezetek voltak sikeresek,
amelyek egyfajta szövetségbe tömörülve
egy-egy iparágat tudtak képviselni. Ezen

szervezetek egyike az EVDSZ is. Az Elekt-
romos Szakszervezet is hitt és hisz abban,
hogy a szakmai tömörülések vihetik
elõbbre egy-egy kérdésben a munkavál-
lalói érdekeket hangsúlyosabban. Jó pél-
da erre, hogy most saját lapunk van, már
nem párt által támogatott, hanem való-
ban független orgánumban a Forró Drót-
ban írhatjuk meg saját véleményünket.
Ezt a szövetség nélkül nem tudnánk fi-
nanszírozni. Ez egy érték, amit meg kell
tartanunk!

Nem tagadva azt a tényt, hogy min-
ket is erõsen megtépáztak a kollektív
munkaügyi jogok területén az utóbbi
években történt változások, éppen eb-
bõl táplálkozva, erõt gyûjtve, úgy ér-
zem, itt az alkalom, hogy a szakszerve-
zetek egy európai útra lépjenek és sza-
kítsanak azzal a múlttal, ami az elõzõ
rendszerben rájuk rakódott. Talán las-
san egy negyedszázaddal a rendszervál-
tás után bebizonyosodott, hogy ma
már más egy szakszervezet, és a fiata-
lokban is már ott van a csirája annak,
hogy lehet ezt és kell is ezt a munkát to-
vább folytatni.

Sokan sokat áldoztak azért, hogy legye-
nek szakszervezetek!

A Liga konföderáció idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. Az ünnepséget 
a budapesti Magyar Állami Operaházban rendezik meg 2013. december 13-án.

A LIGA konföderáció 2013. december 13-án délután és 14-én egész nap tartja 
XVI. kongresszusát, ahol tisztújításra kerül sor.

Szakszervezeti szemüvegen át 
emlékezünk az ELMÛ 120 évére

1893!

A központ egykor

A központ most
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Elismerés a Dzsúdó Világnapján

A Magyar Judo Szövetség kitüntetésekkel jutalmazta a sportág támogatóit a Dzsúdó Világnapján. A Magyar

Judóért kitüntetés arany fokozatát Baji Csaba elnök-vezérigazgató nevében, az MVM Magyar Villamos Mû-

vek Zrt. képviseletében október 28-án dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. kommunikációs

igazgatója vette át. Fotó: judoinfo.hu

A bolgár energetikai szabályozó
hivatal nem vonja meg a Cseh Ener-
getikai Mûvek (CEZ) mûködési en-
gedélyét, miután nem talált semmi-
féle szabálytalanságot, amely ezt in-
dokolta volna - közölte Barbora
Pulpánová, a CEZ szóvivõje.

A hazai távhõszektorban komoly
lehetõségek vannak, egyebek mel-
lett a megújuló energia részarányá-
nak növelése a jelenleg alapvetõen
földgáz alapú távfûtésben - mond-
ta a Magyar Távhõszolgáltatók
Szakmai Szövetségének
(MATÁSZSZ) visegrádi konferenci-
áján Hizó Ferenc, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium (NFM) he-
lyettes államtitkára. 

Jövõre, a Nemzeti Épületenerge-
tikai Stratégia elfogadását követõ-
en indulhatnak az energiahaté-
konysági fejlesztések - mondta Hí-
zó Ferenc, az NFM helyettes állam-
titkára egy konferencián.  Hizó Fe-
renc szerint a kormány törekvése,
hogy az energetikai szempontból
többnyire korszerûtlen hazai épü-
letállományt hatékonyan és gazda-
ságosan újíthassák fel a tulajdono-
sok. A beruházások csökkentik a
háztartások rezsiköltségeit, mérsé-
kelve a kibocsátásból származó ká-
ros környezeti hatásokat. Ezt a célt
szolgálja a NÉeS elfogadása után
2014-ben elindítandó széleskörû
épületenergetikai támogatási
program, amelynek forrását rész-
ben a nemzetközi széndioxid-kvó-
takereskedelembõl befolyt bevéte-
lek, részben a 2014-2020. közötti
európai uniós tervezési idõszak
operatív programjainak támogatá-
sai biztosítják.

Üzembe helyezték november 22-
én, pénteken a MAVIR Magyar Villa-
mosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító új alállomását Debrecen-
Józsa közelében, amely a 400 kilo-
voltos átviteli hálózat és a térség
120 kilovoltos elosztóhálózata kö-
zötti kapcsolatot biztosítja. Az álla-
mi MVM kezében lévõ rendszerirá-
nyításért és -biztonságért felelõs
cég a 7,8 milliárd forintos beruhá-
zás költségeinek felét az Európai
Fejlesztési Bank kedvezményes hi-
telkeretébõl fedezte.

HÍRBLOKK

A kormányzat szerint a „rezsicsök-
kentés” révén jelentős többletjöve-
delmek keletkeznek a lakosságnál,
és ez a kiskereskedelmi forgalom-
ban fog megjelenni. Az összkép
azonban nem ilyen kedvező.

A KSH közölte az elsõ tíz hónapra szóló
árindexeket, illetve a fogyasztás megfele-
lõ súlyait fõ fogyasztási csoportonként.
Ezek alapján megítélhetõ, hogy a külön-
bözõ termékek árváltozásai miatt összes-
ségében mennyivel kellett többet fizet-
nünk az egyes javakért, illetve, hogy hol
sikerült spórolnunk a kiadásainkon - ol-
vasható a GKI egyik bogbejegyezésében.

A kormányzati intézkedések egy oldal-
ról csökkentették a háztartások költéseit
(energiaköltségek egy része, kommuná-
lis szolgáltatások), más oldalról viszont
erõteljesen növelték azokat (e-útdíj tova-
gyûrûzõ hatása, tranzakciós adók miatt
megdrágult pénzügyi szolgáltatások, drá-
gább telefon- és tv-szolgáltatás, cigaretta
és alkohol). Nem mellesleg a társadalmi
csoportok eltérõ kiadási szerkezete mi-
att a „rezsiköltség” csökkentés közel har-
mada a lakosság 10 százalékánál „landolt”,

míg az emelkedõ árú élelmiszerek, gyógy-
szerek és élvezeti cikkek miatti többletki-
adás a kevésbé tehetõs rétegeket (a lakos-
ság 80 százaléka) jobban sújtja.

Leértékelte a cégeket
a rezsicsökkentés

A gáz, az áram és a távhõ árának legutób-
bi csökkentése a becslések szerint 200
milliárd forintot hagy a lakosság zsebé-
ben, ugyanakkor az érintett cégek érté-
ke 2000 milliárd forinttal csökken - kö-
zölte a MAZARS adótanácsadó és könyv-
vizsgáló cég.

Emiatt az összkép nem kedvezõ: a ma-
gasabb jövedelmû és emiatt magasabb
„rezsivel” (nagyobb ingatlan, több beren-
dezés, nagyobb vízfogyasztás, több hulla-
dék) rendelkezõ rétegek élvezik a „harc”
gyümölcseit, míg a túlnyomó többség
számára a végeredmény negatív. Összes-
ségében az év elsõ tíz hónapjában a lakos-
ság a GKI számításai szerint az infláció
miatt 283 milliárd forinttal többet köl-
tött, mint tavaly.

Ezen belül a háztartási energiára 107,
kommunális szolgáltatásokra 33 milliárd

forinttal kisebb összeget. Szintén keve-
sebbet kellett fizetni (20 milliárd forint-
tal) a ruházkodási és a tartós javakra (tv,
telefon, használt gépkocsi stb.), valamint
az üzemanyagokra (-17 milliárd forint).
Ugyanakkor élelmiszerre (+114 milliárd
forint), közlekedésre (üzemanyag nél-
kül) (+43 milliárd forint), oktatásra (+11
milliárd forint) többet kellett kiadni.

A kormányzati intézkedések (adó-
emelések) fõ csapásirányába esõ ter-
mékeknél a drágulás különösen szem-
beszökõ: szeszesitalokra és dohányter-
mékekre 142,5 milliárd forinttal, gyógy-
szerre, gyógyárura 17 milliárd forint-
tal, testápolásra, egészségügyi szolgálta-
tásokra 11,5 milliárd forinttal, hírköz-
lésre 16 milliárd forinttal, pénzügyi
szolgáltatásokra 130 milliárd forinttal
többet kell idén költeni ugyanannyi
áruért és szolgáltatásért, mint tavaly. Jól
látható, hogy csak ezek a többletkiadá-
sok is nagyobbak, mint a megtakarítás
a „rezsifronton”. És még csak most kezd
„begyûrûzni” az árakba az e-útdíj (a ter-
mékek széles körében) és a biztosítási
adó (a kötelezõ gépjármû felelõsség
biztosítás árában).

Hová tûnt a rezsicsökkentés hatása?
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Az új Mt. több lépcsőben lépett ha-
tályba, mely a szabadság szabályozá-
sát is érintette. Jelenleg a szabadság
alapszabadságból és különböző jogcí-
meken járó pótszabadságból áll. A
rendelkezések többsége 2012. július
1. napjával hatályos. Ebbe a körbe
tartoznak a törvényi definíciók is.

Ezek között meghatározást találunk a szü-
lõ és a gyermek fogalmára is. Ez azért fon-
tos, mivel a gyermekek számával a sza-
badság mértéke is növekszik. A korábbi
gyakorlat alapján elegendõ volt a születé-
si anyakönyvi kivonat bemutatása a mun-
káltatónál. Az új Mt. megjelenésével
ugyanakkor megváltozott a gyer-
mek és a szülõ fogalma. Gyermek-
nek már csak a saját háztartásban
nevelt vagy gondozott gyermek
minõsül, szülõnek pedig már az
együtt élõ házastárs is megfelel. Az
elõbbi rendelkezés azt jelenti,
hogy habár a szabadság új szabá-
lyai még nem léphettek hatályba
tavaly nyáron, bizonyos esetben a
szülõk az év második felétõl kez-
dõdõen már nem voltak jogosul-
tak a szabadságra gyermekük után
(nem minõsültek pl. együtt élõ
szülõnek). Ez a probléma termé-
szetesen tovább él most is. Továb-
bi problémák is felmerülnek a jog-
szabály alkalmazása során. Nem le-
het például megállapítani, hogy mi
a helyzet akkor, ha a szülõk elvál-
tak, de a gyermek felügyeletét kö-
zösen látják el (pl. kéthetenként
máshol van a gyermek). Az sem tisztá-
zott, hogy mi a helyzet akkor, ha a szülõ
külföldi kiküldetésben van. A szülõ fogal-
mának változásával pedig a helyzet ak-
képpen változott, hogy a jogalkotó a szü-
lõi pótszabadság jogát annak a félnek is
megadta, aki a vele együtt élõ társat elve-
szi (együtt élõ házastárs).

Új rendelkezés az is, miszerint a sza-
badság mértéke a 30 napot meghaladó
keresõképtelenség idõtartamával arányo-
san csökken. Ez azt jelenti, hogy amennyi-
ben a munkavállaló az adott évben össze-
számítva 30 napot van betegszabadsá-
gon, akkor részére a törvényes alapsza-
badság és a megfelelõ mértékû pótsza-
badság is jár. Amennyiben 31 vagy annál
több napot beteg az adott évben, abban
az esetben a betegszabadság egyetlen
napja sem számít munkában töltött idõ-
nek, így arra az idõre szabadságra sem jo-

gosult. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy
amennyiben valaki influenzás beteg lesz,
ami miatt az év elején és az év végén is be-
tegszabadságon van (15 és 16 napot), ab-
ban az esetben a szabadságát úgy kell szá-
molni, mintha az adott idõszakban nem
állt volna fenn a munkaviszonya. Ennek
az a jogalkotói „racionalitása”, hogy sza-
badságot a jogalkotó kizárólag a munká-
ban töltött idõ után kíván biztosítani. A
betegség nem munkában töltött idõ, így
a betegszabadság elõrehaladtával a sza-
badság mértéke folyamatosan csökken.
E tekintetben a szakma egyebekben meg-
osztott. A LIGA új Mt-vel összefüggésben
tartott workshopjain részt vevõ bírák ki-

vétel nélkül akként foglaltak állást, hogy
a törvény szövege ellentmondásos (az
eredménye pedig méltánytalan), és a szö-
veg inkább értelmezhetõ úgy, hogy a sza-
badság csökkenése csupán a 30 napot
meghaladó betegszabadságrészre vonat-
kozik (tehát a szabadság csupán a 31. nap-
tól csökken). A jogalkotói szándék ugyan-
akkor nem erre irányult, amit több, a jog-
szabály megalkotásában részt vevõ sze-
mély is hangoztatott. Ennek megfelelõ-
en a munkavállalókra kedvezõtlenebb
jogértelmezéssel célszerû számolni.

Érdekes helyzetet teremthet az is, ami-
kor a munkavállaló a szabadságát görget-
te, azaz a munkáltató neki jogellenesen,
évekig nem adta ki. Ebben az esetben
ugyanis a szabadságot pénzben kell meg-
váltani a munkaviszony megszûnésekor.
Ez egyébként a pénzbeli megváltás egyet-
len esete. Az esedékesség évét megelõzõ-

en felhalmozódott szabadság megváltásá-
ra ugyanakkor nem vonatkozik a 98 %-os
különadó mentesítõ rendelkezése, azaz
amennyiben a pénzbeli megváltás össze-
ge meghaladja a 3,5 millió forintot, az e
feletti részt 98 %-os (!!) különadó terheli.
Ez az az adónem, amit a jogalkotó erede-
tileg a 2010 elõtti, túlzottnak vélt végkielé-
gítések csökkentésére fogadott el, s me-
lyet sem az Alkotmánybíróság, sem pe-
dig a Strasbourgi Bíróság nem talált jog-
szerûnek. Késõbb a törvény több módo-
sításon esett át, s mostani formájában az
eredetileg megcélzott körön kívül min-
denkit terhel. Így kerülhet sor arra, hogy
a jogellenesen ki nem adott szabadságot

a munkavállaló még pénzben sem kapja
meg, hanem annak egy részét a jogalko-
tó adó útján vonja el.

Fontos változás az is, hogy a munkavi-
szony megszûnése esetén, amennyiben
valaki több szabadságot „vett ki”, mint
amennyi megilletné, a szabadság tõle
nem követelhetõ vissza. Ennek oka az,
hogy a jogalkotó a törvény szövegébõl ki-
vette azt a rendelkezést, miszerint a mun-
kaviszony megszûnésekor a többletsza-
badságra esõ munkabért vissza kell fizet-
ni. Ennek gyakorlati indoka az, hogy a sza-
badságot, amely a munkavállaló regenerá-
lódására szolgál, a munkáltató adja ki ter-
mészetben. Megváltani kizárólag a mun-
kaviszony megszûnésekor lehet. Mivel a
munkáltató saját maga engedélyezte a sza-
badság kiadását, így annak igénybe véte-
le jogszerû volt, amit jogcím nélkül kifize-
tett munkabérként így nem lehet vissza-

követelni. Amint arra dr. Tánczos Rita, a
Kúria egyik bírája rámutatott, a munkál-
tató csapdahelyzetbe kerül. Amennyiben
ugyanis visszakövetelné a szabadságra ki-
fizetett munkabért, a munkavállaló állás-
idõre járó juttatást követelhet, hiszen a
munkavégzésre szabadság hiányában
rendelkezésre állt volna.

A szabadság elévülése is olyan kérdés,
melyet az új Mt. eltérõen szabályoz. Ko-
rábban a szabadságra vonatkozó igény
nem évült el. Jelenleg ezt a szabályt a tör-
vény nem tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy
az általános, 3 éves elévülési idõn belül le-
het rá hivatkozni. Dr. Tánczos Rita, a LI-
GA 2013. november 18-i workshopján ez-

zel összefüggésben kiemelte,
hogy a törvény hatályba lépése
óta még szabadságra vonatkozó
igény nem évülhetett el. Ez egy-
részt azért van, mivel 3 év még
nem telt el a hatályba lépés óta.
Másrészt pedig az is jelentõség-
gel bír, hogy a munkáltató a sza-
badságról a munkavállalót éven-
te tájékoztatja, mely lényegében
tartozás elismerésnek minõsül.

Végezetül sokan helytelenül
értelmezik a pótszabadság sza-
bályozását is. Pótszabadság kü-
lönbözõ jogcímeken járhat:
életkor, gyermek, apaság, fiatal
munkavállalói státusz, egész-
ségtelen munkakör stb. Ezek-
kel a pótszabadságokkal a
munkavállaló NEM maga ren-
delkezik, hanem osztják a sza-
badság általános sorsát. Ez azt

jelenti, hogy, ha valaki 25 éves és van
két gyermeke, akkor van 20 nap alapsza-
badsága, amely az életkora miatt továb-
bi 1 nappal, gyermekei után pedig to-
vábbi 4 nappal növekszik. Így 25 nap
szabadsága van összesen. A szabadság
mértékétõl függetlenül a munkavállaló
azonban csupán hét nappal rendelkezik
szabadon. Nem kérheti tehát azt, hogy
a gyermeke után járó pótszabadságot
számára ekkor vagy akkor adják ki. Ez
alól kivételt egyedül az apának járó pót-
szabadság képezi, melyet a szülést köve-
tõ második hónap végéig a kérésének
megfelelõ idõpontban kell kiadni. Ezt a
szabadságot ráadásul arányosítani sem
kell, azaz a novemberben kezdõdõ mun-
kaviszony esetében is ugyanannyi,
mintha a munkaviszony az egész évben
fenn állt volna.

Dr. Kéri Ádám/liganet.hu

Betegség esetén csökkenõ mértékû szabadság jár -
ellentmondásos a szabadság hatályos szabályozása
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VITAMIN Egészségpénztár
❖ 16 éve partner az egészségmegõrzésben ❖

Az 1997-ben alakult VITAMIN Egész-
ségpénztár immáron 16 éve – folya-
matos fejlődés mellett – áll a pénztár-
tagok egészségmegőrzésének szol-
gálatában. Schmidt Péternével, az
igazgatótanács elnök asszonyával be-
szélgetünk a pénztár terveiről, erős-
ségeiről, és arról, hogy miért érdemes
a széles egészségpénztári szektori kí-
nálatból éppen a VITAMIN Egészség-
pénztárt választani az egészség célú
megtakarításaink kezelésére.

S. P.: – A Pénztár 1997-ben három villa-
mosenergia-iparági vállalat, az MVM, az
OVIT, valamint az ERBE kezdeményezésé-
re, a VDSZSZ csatlakozásával alakult, az ak-
koriban mintegy 250 fõs pénztártagsággal
rendelkezõ pénztár mára - a maga több
mint 23.000 pénztártagjával és 2,5 Mrd Ft-
ot meghaladó tagdíjbevételével - az egész-
ségpénztári szektor meghatározó résztve-
võjévé nõtte ki magát. Pénztárunk folya-
matosan nyit kifelé, de a tagság több mint
felét továbbra is a villamosenergia-iparág
adja. A Vitamin Egészségpénztárnál megfo-
galmazott alapvetõ célkitûzésünk, hogy
tagjainknak segítséget nyújtsunk egészsé-
gük megõrzése és életminõségük javítása
terén. Ezen célunk érdekében egészség-
pénztárunk – a tagok aktív szerepvállalása
mellett – hatékony együttmûködést alakí-
tott ki a pénztártagokkal, a munkáltatókkal,
és az egészségügyi szolgáltatókkal. Hiszünk
abban, hogy az egészségmegõrzést elõse-
gítõ szolgáltatások széles körû elérhetõsé-
gének biztosításával, az egészséges életmód
népszerûsítésével, valamint széles körû
szolgáltatási lehetõségek nyújtásával te-
szünk is fenti célunk megvalósításáért.

– Milyen eredményekkel bír ma a
VITAMIN Egészségpénztár? Úgy tu-
dom, hogy a szektorszintû adatok ösz-
szehasonlításában – számos tekintet-
ben – igen kimagasló helyen szerepel.
S. P.: – Pénztárunk a jelenlegi jogszabályi
és gazdasági környezet változékonysága
mellett is törekszik arra, hogy a pénztár-
tagok érdekeit maximálisan szem elõtt
tartva - mind a tagság, mind a munkálta-
tói tagok és szolgáltatók által - megszokott
szinten nyújtsa szolgáltatásait, folyamato-
san biztosítva a pénztár likviditását. A gaz-
daságos mûködés továbbra is fontos szem-
pontként jelenik meg a döntések megho-
zatala során, ezáltal jelentõs volumenû
mûködési tartalék halmozódott fel az el-
múlt 16 éves idõszakban – ezzel tovább

erõsítve a tagság maximális biztonságát. A
szektor szintû adatok tükrében látható,
hogy a VITAMIN Egészségpénztár lista-
vezetõ a gazdaságosság, az alacsony mûkö-
dési kiadások, az egy fõre jutó vagyon, va-
lamint az egy fõre jutó szolgáltatásfinanszí-
rozás tekintetében is. Fontos megemlíte-
ni, hogy pénztárunk mára már közel 9000
szolgáltatóval áll szerzõdéses kapcsolat-
ban, melyek nagy része kártyaelfogadó
hely is, így tagjaink közel 8000 helyen
használhatják egészségkártyájukat.

– Miért éri meg az egészségpénztári
tagság?
S. P.: – Az egészségpénztárak és az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár közös – a
magyar lakosság körében lefolytatott –
reprezentatív felmérése alapján az egész-
ségpénztári tagok társadalombiztosítási
finanszírozási igényei kimutathatóan ala-
csonyabbak, s ez által az egészségügyi
helyzetük is kedvezõbb, mint a lakosság
azon körének, amely egészségpénztári
tagsággal nem rendelkezik. Ez a – meg-
elõzést és gyors, hatékony egészségügyi
ellátást igénybevevõ – tagsági kör elérhe-
ti mindezt azzal, hogy munkáltatói támo-
gatással és egyéni befizetésekkel gyarapí-
tott egészségszámláját adóvisszatérítéssel
az állam is támogatja. Az egészségpénztá-
ri befizetés egészségügyi termékek és
szolgáltatások széles körére használható
fel, mint az orvosi kezelések, gyógyszerek,
gyógyászati eszközök (pl. szemüveg, kon-
taktlencse) vásárlása, és a sportolással vagy
gyermekápolással kapcsolatos kiadások.
Az egészségpénztár olyan egészségügyi
szolgáltatások fedezetét vagy prevenciós
szolgáltatások anyagi hátterét biztosítja,

amelyek az egészség megõrzése és hely-
reállítása érdekében merülnek fel. Az
egészségpénztárak – a pénztártag vagy
munkáltatója által – az egészségszámlára
befizetett összegbõl finanszírozzák a tag-
jaik illetve közeli hozzátartozóik által
igénybe vett egészségügyi szolgáltatáso-
kat és termékeket. Így mindazoknak ajánl-
juk, akik szeretnék ezeket kedvezménye-
sen igénybe venni, így különösen
• az egészségtudatosan gondolkodóknak,
• a rendszeresen gyógyszert vásárlóknak,
• a nagy összegû egészségügyi szolgáltatást

(pl. fogászati kezelés) igénybe vevõknek,
• a gyermeket váróknak és nevelõknek,
• a szemüveget, kontaktlencsét viselõknek.

És hogy miért a VITAMIN Egészség-
pénztár? Mert munkáltatói szervezõdése
miatt érzékenyebben reagál a tagság igé-
nyeire, gyors, rugalmas, megbízható part-
nere a tagoknak és szolgáltatóknak, az
egészségpénztári szektorban kimagasló-
an alacsony mûködési kiadásai miatt ked-
vezõek a mûködési levonások, informati-
kai és kártyarendszere magas színvonalú,
megbízható.

– Lehet már tudni, hogy hogyan vál-
toznak az adózási szabályok? Hoz va-
lami pozitívumot e téren a 2014-es év?
S. P.:– Bár nem ígér alapvetõ változásokat
a béren kívüli juttatások terén a parlament
elé terjesztett adótörvény-javaslat, mégis
érdemes néhány kedvezményre odafigyel-
nünk. 2014-tõl nagyobb összeget is megéri
pénztárba tenni. 2013-ban, ha valaki példá-
ul önkéntes egészségpénztárba saját befi-
zetést teljesít, akkor - a különleges szabá-
lyoktól eltekintve - az összeg 20 százalékát,
de legfeljebb 100.000 forintot – az adóbe-

vallásban tett nyilatkozata alapján – jóváír-
nak az egyéni egészségszámláján. Hason-
ló kedvezménnyel élhetünk együttesen az
önkéntes nyugdíjpénztár és önsegélyezõ
pénztár estében is.

A jóváírás azonban az összes pénztárnál
összeszámolva sem lehet több mint
120.000 Ft, így például az egészségpénz-
tári befizetések után igénybe vehetünk
maximum 100.000 Ft kedvezményt, de
ekkor más pénztárban maximum 20.000
Ft jóváíráshoz juthatunk.

Az új adócsomag elfogadása esetén ez
a keret növekedhet. Eszerint továbbra is
a saját befizetések 20 százaléka lehet a jó-
váírás értéke, de ez összesen 150.000 Ft ér-
téket érhet el és az egyes pénztártípusok-
ra külön-külön nem lenne korlátozás. Így
elképzelhetõ, hogy az összes kedvez-
ményt egyetlen általunk fontosnak ítélt
pénztártípusban vesszük majd igénybe.

Az adótörvényekhez benyújtott egyik
módosító javaslat is sok munkáltatót és
munkavállalót érintene pozitívan: a béren
kívüli juttatások kedvezményes adózású
éves korlátját 500 ezer forintról 650 ezer-
re emelné. Az indítványokról még nem
szavazott az országgyûlés, de bízunk a po-
zitív döntésben.

– Hogyan reagálnak a változékony
környezet adta kihívásokra?
S. P.: – Törekszünk a gyors reakcióképes-
ség megõrzésére, lépést tartva a jogszabá-
lyi és gazdasági változásokkal. Folyamato-
san alkalmazkodva az Önkéntes Kölcsö-
nös Biztosító Pénztárakról szóló törvény
változásaihoz, pénztárunk 2013-tól bizto-
sítja tagjai részére a szolgáltatást finanszí-
rozó egészségbiztosítások, illetõleg az
OÉTI által nyilvántartásba vett glutén-
mentes speciális élelmiszerek - egyéni
egészségpénztári számla terhére történõ -
elszámolását. A szigorodó gazdasági kör-
nyezethez alkalmazkodva, – 2011-ben ala-
pított pénztárszolgáltatóján keresztül – a
pénztár folyamatosan keresi azokat a pia-
ci lehetõségeket, melyek tovább erõsíthe-
tik a pénztár stabilitását, több tevékenysé-
gi pillér kiépítését - a munkáltatói és mun-
kavállalói elvárások rugalmasabb kielégít-
hetõsége érdekében. Törekszünk olyan
plusz szolgáltatások és megoldások beveze-
tésére, amelyek kedvezõbb helyzetbe hoz-
hatják tagjainkat és ösztönzik õket pénztá-
runk szolgáltatásainak igénybevételére.

További információ: VITAMIN Egész-
ségpénztár www.vitaminep.hu

Telefon: (1) 304 2278



A Villamosenergia-ipari Munkavé-
delmi Képviselők Fóruma (VIMFÓ)
2013. november 7-8-án tartotta
meg Hajdúszoboszlón az ország vil-
lamosenergia-ipari társaságai mun-
kavédelmi képviselőinek és munka-
védelmi szakembereinek részvéte-
lével a jubileumi X. VIMFÓ fórumát.

„A munkavédelem, valamint a munka-
vállalói munkavédelmi érdekképviselet
aktuális kérdései” címmel tartott fórum
célja a villamosenergia-iparág munkál-
tatóinál mûködõ munkavédelmi képvi-
selõk és munkavédelmi bizottságok
szakmai fejlõdése, a hatékonyabb érdek-
képviseleti tevékenység megvalósítása
és hogy ennek eredményeként javulja-
nak a munkáltatók baleseti mutatói.

A X. jubileumi fórumot Kovács János,
a VIMFÓ elnöke nyitotta meg. Köszön-
tötte a résztvevõket, az elõadókat és az
ünnepi fórumra meghívott korábbi
VIMFÓ elnököket. Megköszönte a szer-
vezésben résztvevõk munkáját.

Kovács János VIMFÓ elnök összefog-
lalta a Fórum történetének eddigi ese-
ményeit, eredményeit. A Fórum a talál-
kozóit az iparág egy-egy munkáltatójá-
nak bevonásával szervezte. Az EVDSZ
anyagi és erkölcsi támogatása, a tagszak-
szervezetek vezetõinek segítsége és az
üzemi tanácsok együttmûködése segí-
tette a VIMFÓ tevékenységét A Fórum
aktív munkájával elismertette magát az
iparági szervezetekkel.

Bodnárné Daxner Szilvia, szervezõ
az E.ON csoport, a TIVISZ és Pinczés Er-
nõ szervezõ üdvözletét tolmácsolta.

Oláh Attila, az E.ON Tiszántúli Áram-
hálózati Zrt. Debreceni Üzemeltetési és
Létesítési régióvezetõ a társaságcsoport
jelenérõl beszélve a 2013. szeptember
30-i gázüzletág kiválásról szólt, valamint
a 2012. évi adatok ismertetésével mutat-
ta be az E.ON csoportot. A fenntartható
fejlõdés programjai közül az akadály-
mentes égbolt programot emelte ki. A
HSE stratégia célja olyan egészség- és
biztonsági kultúra kialakítása, ahol a biz-
tonság prioritást élvez minden szintû
döntésben, és ahol a saját és a társak vé-
delme alapértékként mûködik. Az el-
múlt évek munkavédelmi akciói és a biz-
tonságtudatosság fejlesztése is hozzájá-
rultak a baleseti mutatók javulásához.

Gráfel Sándor, az E.ON munkavédel-

mi szakreferense azokat a munkavédel-
mi tevékenységeket mutatta be, amelyek
a balesetek számának csökkenéséhez, a
kvázi balesetek és a feltárt nem biztonsá-
gos körülmények bejelentésének növe-
kedéséhez vezettek. Fokozott hangsúlyt
helyeznek a vezetõk és a munkatársak
rendszeres elméleti, technológiai és gya-
korlati oktatására, az oktatási anyagok
fejlesztésére. Továbbá prioritást élvez-

nek a munkavédelmi ellenõrzések, az el-
lenõrzések, balesetek adatait feldolgozó
informatikai rendszer. A munkavédelmi
szervezet átszervezése következtében a
központi intézkedések száma csökkent,
mára már a helyi intézkedések jellemzõ-
ek. A szabályozó dokumentáció raciona-
lizálása során kialakították a társaságcso-
port villamos biztonsági szabályzatát, a
szakterületi szabályozásokat, valamint
azok végrehajtási szabályait.

Kálmán Lajos, az NHH NMI Munka-
védelmi Fõosztály szakmai koordináto-
ra a 2013. szeptember-október hóna-
pokban megtartott villamosságbizton-
sági célvizsgálatról tartott tájékoztatást.
Összességében megállapította, hogy az
áramszolgáltató területén a munkavéde-
lem magas színvonalon mûködik, a
munkáltatók és a munkavállalók is jól
végzik munkájukat. A statisztikában is
kedvezõbb képet mutatnak az országos-
nál. A munkavédelmi hatóság a balese-
tek megelõzéséhez vizsgálja az összefüg-
géseket a jellemzõ munkakörök és ese-
mények között, a munkahelyek telepí-
tettsége, a munkavégzési eljárások, a ja-
vítás, hibaelhárítás szempontjai szerint
vizsgálták a biztonságot. A villamos biz-
tonsági célvizsgálat számszerû adatait a
hatóság honlapján közzéteszik.

Mandrik István, az Országos Munka-
védelmi Bizottság munkáltatói oldalá-
nak ügyvivõje a munkavédelem aktuális

kérdéseit ismertette. A makro szintû
munkavédelmi érdekképviselet válto-
zott. Jelenleg az Országos Munkavédel-
mi Bizottság korlátozott jogokkal ren-
delkezik, a Nemzeti Gazdasági és Társa-
dalmi Tanács munkavédelmi kérdések-
kel kevésbé foglalkozik, az Országos
Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács és
a Versenyszféra Konzultációs Fóruma
is csak egy-egy szeletét fedi le a gazda-

ságnak. A mezo és a mikro szintû érdek-
képviseletben kisebb a változás. A mun-
kavédelem új európai kihívásai: a tartó-
san meleg idõszakok okozta megnöve-
kedõ igénybevétel megelõzése, az
egészségellenõrzés megelõzõ haté-
konyságának növelése, valamint a sérü-
lékeny munkavállalói csoportok mun-
kaerejének regenerálása és visszaillesz-
tése a munka világába. Ehhez járul ha-
zánkban az elhúzódó gazdasági válság,
valamint a régi beidegzõdések tovább-
élése. Szükséges a rend és biztonság
megteremtése társadalmi méretekben a
munka tervezésében, irányításában, el-
lenõrzésében.

Wollner Pál, a Fórum korábbi vezetõ-
je-koordinátora bemutatásában a Villa-
mosenergia-ipari Munkavédelmi Képvi-
selõk Fóruma 2005-2008 közötti idõ-
szak munkáját tekintettük át, a 2004. évi
megalakulástól.

Kovács János tájékoztatást adott az
EDF DÉMÁSZ Csoportnál a 2013. év I-X.
idõszak munkavédelmi képviselõk ta-
pasztalatairól.

A második napon a vendéglátó E.ON
hajdúszoboszlói oktatási központjában
tettünk látogatást. Az iparág szerelõi szá-
mára létrehozott képzési helyszínen
profi oktatók tájékoztatták a fórum
résztvevõit a FAM (feszültség alatti mun-
kavégzés) beavatkozásoktól a munkavé-
delmi mentési gyakorlatokig.

Dr. Váró György, a Fõcze Lajos Alapít-
vány a Munkavédelmi Képviselõkért
Kuratóriumának elnöke a munkaválla-
lók felelõsségét és kötelességét ismer-
tette elõadásában a biztonságos munka-
végzés és a balesetek megelõzése érde-
kében. A munkavállaló jogát az egészsé-
gét, biztonságát és méltóságát tisztelet-
ben tartó munkafeltételekhez az Alap-
törvény biztosítja, valamint az Alaptör-
vény írja elõ a kötelességeit.

Horváth András és Bella Elek társel-
nökök vezetésével konzultáció folyt a
villamos hálózatokon, az alállomásokban
és a villamos terekben történõ egysze-
mélyes munkavégzés feltételeirõl, vala-
mint az aggregátorok üzemeltetésével,
illetve a hálózattal való összekapcsolással
kapcsolatos kérdésekrõl.

Kovács János zárszavában kiemelte a
professzionális elõadásokon és konzul-
tációkon elhangzottak hasznosságát. A
készülõ E.ON Villamos Biztonságtech-
nikai Szabályzattal kapcsolatban kérte
az E.ON képviselõit, hogy támogassák
az elkészített VBSZ legyen elérhetõ ipar-
ágon belül.

A hatékonyabb munkavédelem meg-
valósításának érdekében indított „Fel a
Gembára!” munkavédelmi akció jó gya-
korlat az iparágban, támogatja a majd-
nem balesetek feltárását.

Az ellenõrzések szakmai színvonalá-
nak növelésére, az ellenõrzést végzõk tá-
mogatása és a tudás szinten tartására
használt Munkavédelmi ellenõrzések ké-
zikönyv példaértékû.

A VIMFÓ elnöke megköszönte a rész-
vételt a Fõcze Lajos Alapítvány a Munka-
védelmi Képviselõkért képviseletében
dr. Ried Józsefnek a pszichológiai tudo-
mányok kandidátusának és a Paksi
Atomerõmû Zrt. Munkavédelmi és tûz-
védelmi osztályvezetõjének Majkut Mi-
lánnak. Köszönetet mondott az E.ON
képviselõinek a kitûnõ elõadásokért és
az oktatási központban történõ látogatá-
sért, továbbá a TIVISZ-nek a támogatá-
sért és a szervezésért.

Az elõadások anyagát és a fórumon ké-
szült fotókat a honlapunk http://www.vd.hu/
vimfo/Dokumentumok könyvtárban le-
het megtekinteni.

Kovács János 
elnök

Villamosenergia-ipari 
Munkavédelmi Képviselõk Fóruma

Tanácskoztak a villamosenergia-ipari
munkavédelmi képviselõk
Hajdúszoboszlón tartották a VIMFÓ X. fórumát
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2013. november 29-30.-án tartja az EVDSZ VII. tisztújító
kongresszusát, ami nem csak az elmúlt öt évet zárja le
és indítja a következőt, hanem történelmi pillanatként
egy teljes korszak lezárását jelenti. Gál Rezsővel, az
EVDSZ vezetői posztját 1991 óta betöltő elnökével be-
szélgettem, az öt év tapasztalatairól és a következő
évek kihívásairól.

– Melyek azok a fõbb külsõ körülmények, ame-
lyek meghatározták az EVDSZ elmúlt öt évének
munkáját? 

A kongresszus áttekinti az öt év mûködését, esemé-
nyeit, kihívásait, eredményeit, készít hozzá beszámo-
lót és azt kiértékeli. A tapasztalatok alapján és a tudá-
sából merítve programot alkot, és vezetõket választ.

Elkészült a beszámoló, amely ott van a honlapunkon.
Az anyag kiegészítéseket is tartalmaz: pénzügyi beszá-
molók, a Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság jelentése, az
Etikai Bizottság jelentése, tájékoztató az Ifjúsági és a
Nyugdíjas Tagozatok munkájáról, mindhárom ágaza-
ti pénztár beszámolója és sok más érdekesség. Nem rö-
vid olvasmány, de kérem, szánjatok rá idõt, érdemes.

A teljesség igénye nélkül egy-két gondolatot kiemelnék belõ-
le. A vizsgált idõszakban kormányváltás történt.  Az új vezetés nem
híve a párbeszédnek és más értékrendet vall.  Ennek következmé-
nyeként az országos érdekegyeztetés megtört, sérültek továbbá a
munkavállalói jogok és érdekek. Nemzeti szinten nehéz öt év volt.

Ezek közül legfontosabba a Munka Törvénykönyvének mó-
dosítása és az országos szociális párbeszéd leépítése. Végül tün-
tetésekkel, útlezárásokkal sikerült a károkat enyhíteni, de nem
vagyunk boldogok.

Szerencsére ez a fajta magatartás nem, vagy csak kis mérték-
ben tükrözõdött vissza ágazati, munkahelyi szinten. Az EVDSZ-t
a megalakulása óta az  jellemezte, hogy a tárgyalóasztalnál, az ága-
zati párbeszéd bizottság (VÁPB) keretein belül megállapodáso-
kat kötött és ez folytatódott az elmúlt öt évben is.  Ugyanez ér-
vényesült a munkahelyi illetve társaságcsoport szinteken is.

Azonban meg kell említeni azt is, hogy a tárgyalásokat nehezí-
tette  az országos és nemzetközi  gazdasági problémák halmaza .

Hogy a fontosabbakat említsem: a nemzetközi és hazai  gaz-
dasági válságra visszavezethetõ különadók bevezetése, a gyárbe-
zárások miatti villamos energia túltermelési  válság,  a nagymér-
tékû  ukrán és a szerb import (ez utóbbiak az enyhébb környe-
zetvédelmi elõírások miatt indokolatlan verseny elõnyben van-
nak). Gondot okozott a más ágazatokat is sújtó (víz, gáz, villany
stb.) rezsicsökkentési hullám is, mely politikai indíttatású és
nem sok köze van a gazdasági realitásokhoz.

A korábbi profit mértékét illetõen én nem nyilatkozom, a ku-

tya se kérdezett minket, hogy ez mennyi legyen. Egyértelmû
tény, hogy árhatóságként   a Magyar Energia Hivatal járt el, így
végsõ soron, hogy mekkora profit realizálódhatott a villamos-
energia-iparban, az döntõen az ármegállapítási rendszeren múlt,
hogy a MEH milyen költségeket ismert el árképzõ tényezõnek.

Most  azt mondani, hogy a profitért idetelepült külföldi mul-
tik gyakorlatilag non-profit vállalkozások legye-
nek a jövõben, ez kiverte a biztosítékot a befek-
tetõknél.

Fentiek „eredményeként” a mi hátunkon
csattan az ostor: munkahelyek szûnnek meg,
beruházásokat fognak vissza, nagy mértékben
elnehezültek a bértárgyalások.

Mi nem egy „harc hátán harc” részesei szeret-
nénk lenni, hanem nyugodt körülmények kö-
zött akarunk dolgozni.

– A külsõ körülmények mellett érdemes át-
tekinteni a szervezeti életet is.

Az eltelt idõben az EVDSZ demokratikusan,
alapszabály szerint mûködött, s képviselte, véd-
te és érvényesítette a tagság és a munkavállalók

érdekeit. Minden évben kötöttünk ágazati szinten bér- és szoci-
ális megállapodásokat. A hazai statisztikák szerint az ágazat bér-
és szociális helyzete kimagasló, a bankszektor után második he-
lyen vagyunk. A munka világa rendezett, a munkáltatókkal való
együttmûködésünk alapvetõen korrekt.

Aktívan részt vettünk mind a nemzetközi (EPSU, IndustriAll,
PSI), mind a nemzeti szintû (LIGA)szakszervezeti tevékenység-
ben is.

Ami közvetlenül érinti az ágazatot: tizennyolc éve van kiter-
jesztett kollektív szerzõdésünk, ami komoly érték. Napjaink-
ban zajlik az újratárgyalása, aminek az Mt. változása az oka. Az
eddigiek alapján úgy értékelem, sikerült az alapértékeket meg-
õrizni, de a szakszervezetek mûködési feltételei  elnehezedtek
az új törvények következtében.   Nyitott kérdés még a szakszer-
vezetek pénzügyi támogatása, amely korábban egy fontos al-
ku részét képezte a munkáltatóval, illetve az átlagkereset szá-
mításában, illetve a speciális „bébi” nyugdíj tekintetében is ke-
ressük még a közös megoldást.

Kevesebb lett az EVDSZ bevétele, ezért a legapróbb rész-
letekig terjedõ pénzügyi- gazdasági átvilágítást végeztünk.
Az összes folyamatot kiértékeltük, megnéztük a költség-
vonzatait és takarékossági intézkedéseket hoztunk. Új, ösz-
szevont munkakörök jelentek meg, bizonyos feladatokat
szétosztottunk a megmaradt munkavállalók között. Alap-
elv volt, ha kevesebbõl is, de biztosítsuk az EVDSZ minõ-
ségi munkáját.

– Milyen kihívások várhatóak a kongresszus utáni idõ-
szakban?

Érdekvédelmi szempontból nagy kihívás lesz a következõ
idõkben  a reprivatizáció és a gazdaságos mûködés, illtve az
ebbõl esetlegesen fakadó strukturális átalakulás. És az is, hogy
lesz-e új modell, és az majd  hogyan hat a munkahelyekre, a
bér- és szociális kérdésekre, az ágazati érdekegyeztetésre. Ho-
gyan ad választ Magyarország az energetikai kihívásokra, mi-
kor indul be az atomerõmû-fejlesztés, merre tart Európa a
globális felmelegedés hatására, erre milyen energetikai vála-
szok születnek.

Végül, mindez mit jelent a munkavállalók, a tagjaink számá-
ra? Csupa nagybetûs kérdés!

Az EVDSZ szakszervezeti felépítésében kisebb átalaku-
lás várható.  A civil törvény szerint a legfelsõbb döntésho-
zó fórumnak évenként össze kell ülnie, erre jogilag a szö-
vetség tagjainak ülése, az SZV is megfelel. A rendszeres
szövetségi vezetõségi ülés tehát megmarad, mint döntés-
hozó fórum. Nagyon fontosnak tartom, hogy valamennyi
tagszakszervezet vezetõje ott legyen ezen, és véleményé-
vel, szavazatával erõsítse és formálja az EVDSZ-t. A széles-
körû, közel 200 fõs fórumot nem kéri a törvény. Hogy
ilyet szervezünk-e a jövõben, az csak szakszervezet-politi-
kai kérdés lesz.

A korábbi Állandó Bizottság döntéselõkészítõ funkcióval
bírt. Ennek helyébe a kongresszus által választott elnökség
lép, amely várhatóan erõsebb jogosítványokat fog kapni a
kongresszus által. Ez majd javítja a szervezet hatékonyságát.

Végezetül engedtessék meg nekem, hogy személyes kér-
désrõl beszéljek.  Ezt az alkalmat is kihasználom arra, meg-
köszönjem azt a bizalmat, hogy 22 éven át az EVDSZ-t ve-
zethettem. Megtiszteltetés volt számomra. A jövõben na-
gyobb szerepet vállalok a LIGA vezetõségében, ezért sem
indulok az EVDSZ elnöki posztért. Ezzel együtt nem szaka-
dok el a villamosenergia-ipartól, hiszen az MVM Társaság-
csoporti Szakszervezet Szövetségben és az MVM Magyar
Villamos Mûvek Dolgozóinak Szakszervezetében továbbra
is elnökként dolgozom, így  lesz módom segíteni az EVDSZ
munkáját is, mint tagszakszervezeti vezetõ és ha továbbra
is megkapom a bizalmat a kongresszustól, mint EVDSZ el-
nökségi tag.

Mindenkinek köszönöm az együttmûködést, mindig öröm-
mel dolgoztam Veletek.

Végezetül összefoglalva: az EVDSZ-nek a következõ öt évben
is helyt kell állnia, mert ezt várja tõlünk a tagság, ez mindany-
nyiunk érdeke, és erre csak közös választ adhatunk, mert
„Együtt erõsebbek vagyunk!”

Meyer Herta

Öt év után, másik öt év elõtt
Ahogyan Gál Rezsõ látja

Az EVDSZ-szel szoros együttműködésben lévő szervezetek vezetőitől, az Állandó Bizottság tagjaitól, és a Szövetségi Vezetőség
pár tagjától illetve az Etikai Bizottság és a Gazdasági Ellenőrző Bizottság elnökeitől is megkérdeztem, hogy egyrészt 

ők hogyan értékelik az EVDSZ elmúlt öt évét, illetve hogy mit látna a következő öt év legnagyobb kihívásának?

Meyer Herta

Gaskó István elnök, LIGA konföderáció
– Hogyan értékeli az EVDSZ elmúlt öt évét?

– Az EVDSZ 2007-ben csatlakozott a LIGA
Szakszervezetekhez, így az elmúlt öt évünk
szoros együttmûködésben telt. Együtt vol-
tunk jó és rossz idõkben, bár sajnos inkább
ez utóbbiból jutott több. Az elmúlt évek ki-
hívásai ugyanakkor bizonyították, hogy a kö-
zös munka jó döntés volt, együtt sokkal töb-
bet érhetünk el. Habár sok kihívással kellett
szembenéznie a villamosenergia-ipari ága-
zatnak, összességében komoly siker, hogy a munkavállalói ér-
dekképviselet ágazati szinten egységessé vált, és az is tudott ma-
radni. Különösen nagy siker ez akkor, amikor egy szakszerve-
zethez tartoznak az állami és a magántulajdonban álló cégek
munkavállalói, és õk kölcsönösen felelõsséget éreznek egymásért.
Nagyon látványos volt ez az együttmûködés például legutóbb
idén nyáron, amikor a Vagyonkezelõ elõtt kellett demonstrál-
ni a 2013. évi bérajánlás megvalósulásáért.

A LIGA Szakszervezetek részérõl ugyanilyen példaértékû-
nek látom az EVDSZ-szel való együttmûködésünket is, hiszen

a napi érdekvédelmi feladatok ellátása mellett olyan sikereket
is el tudtunk közösen érni, mint a Munka törvénykönyve el-
leni közös fellépés a félpályás útlezárásokkal, vagy például a „tár-
sadalmi párbeszéd kibõvítése a különbözõ szinteken” címû
Norvég projekt elnyerése és megvalósítása, de egyedülálló az
EU történelmében a „Legyen a víz emberi jog” európai népi
kezdeményezés közös sikerre vitele is.

A villamosenergia-ipari ágazatnak jelenleg is sok problémá-
val kell szembenéznie, hogy mást ne említsek, a rezsicsökken-
tés kapcsán felmerülõ hosszútávú foglalkoztatási kérdések
megnyugtató rendezése. Azonban megnyugtató a gondolat,
hogy a magyarországi munkavállalók, ezen belül pedig a LIGA
Szakszervezetek tagjai nincsenek magukra hagyva a problémá-
ikkal. A LIGA Szakszervezetek egyre gyarapodó és erõsödõ
közössége mindig kiáll mellettük.

– Mit lát a következõ öt év legnagyobb kihívásának?
– A LIGA Szakszervezetek idén kezdett bele fejlesztési stra-

tégiája megvalósításába, amelyhez jelentõs támogatást kapott
több európai uniós pályázatból, így komoly szervezõi munká-
ba tudott kezdeni. Minderre azért van szükség, hogy a magyar-
országi szakszervezeti mozgalom tovább erõsödjön, letisztul-
jon, még stabilabbá és megkerülhetetlenebbé váljon. A kis- és
középvállalkozások bevonása a szakszervezeti mozgalomba, a
fiatalok megszólítása, és a kollektív szerzõdések számának nö-

velése kiemelt szempontok. A következõ kongresszusi ciklus-
ban a LIGA Szakszervezeteknek tehát tovább kell erõsödnie, és
ebben komolyan számít az EVDSZ tapasztalatára, segítségére. 

Rabi Ferenc elnök, 
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
– Hogyan értékeli az EVDSZ elmúlt öt évét? 

– Az európai energiatermelési és szolgál-
tatási szabályok változásai, magyarországi
változások (választások, új Alaptörvény és
Munka törvénykönyve, ezek hatása a villamos-
energia-ipari és a vállalati kollektív szerzõdé-
sekre, új adó- és társadalombiztosítási, a szak-
szervezetek mûködésére vonatkozó törvé-
nyek-rendeletek) önmagukban is jelentõs kihí-
vásokat jelentettek a magyar szakszervezetek,
így az EVDSZ számára is. Az ellentmondásokat erõsítették és a
szakszervezeteink tárgyalási pozícióit nehezítették az állami tu-
lajdonú cégekre vonatkozó külön kormányzati elvárások. Mind-
ezekre - a lehetõségek keretein belül -, a gazdasági válság hatása-
it is figyelembe véve az EVDSZ és a közös képviseleti területeken
a BDSZ elfogadható, a munkavállalók és a szakszervezeti tagok
érdekeit tükrözõ megoldásokat ért el vagy próbál elérni.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
– Mit lát a következõ öt év legnagyobb kihívásának?

– Magyarország képes lesz-e tartós és fenntarható gaz-
dasági növekedésre, képes lesz-e megõrizni és javítani az
energiatermelésben elért pozícióit, az energia-mixben a ha-
zai tüzelõanyagok felhasználási arányát és az energiaszolgál-
tatás területén a biztonságot és a minõséget biztosítani? Ezek
nélkül nem lehet a villamosenergia-ipari munkahelyeket meg-
õrizni, a foglalkoztatást bõvíteni, a tisztességes béreket és szo-
ciális juttatásokat biztosítani, a szakszervezeti tagok és a mun-
kavállalók számára elfogadható és támogatott ágazati és vál-
lalati kollektív szerzõdéseket kötni. Fontos lesz, hogy erõsöd-
jön a munkavállalói szolidaritás, a munkavállalói közösségek
szerepe a munka világában, hogy a szakszervezet támasz le-
gyen a munkájukból, bérbõl és fizetésbõl élõk számára. Ezt
nem versengõ, hanem a közös cél érdekében együttmûködõ
szakszervezetek tudják elérni. Bízom benne, hogy az Egyesült
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és
a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete együttmû-
ködésére a jövõben is ez lesz a jellemzõ.

❖ ❖ ❖

Fürjes József, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége elnöke
– Hogyan értékeli az EVDSZ elmúlt öt évét? 

– A legnagyobb eredménynek tartom
azt, hogy az EVDSZ meg tudta õrizni a vil-
lamosenergia-ipar ágazati kollektív szerzõ-
dését, ami igen csak jelentõs értéket kép-
visel az egész szakszervezeti mozgalom
szempontjából. Különösen azért is értékes
mindez, mert ezt az alkupozíciót az utolsó
pár évben egy teljesen új jogi és gazdasági
környezetben, és sajátosan értelmezhetõ kormányzati, ener-
giapolitikai elvárások közepette tudta megõrizni. Jelentõsé-
ge magyarországi viszonylatban példaértékû, és ezen túl egy-
fajta bíztatás, vagy inkább garanciális szabály arra, hogyha itt
elfogadott ez az intézmény, akkor más ágazatban is megte-
remthetõk ugyanezek a feltételek.

– Mit lát a következõ öt év legnagyobb kihívásának?
– Az elkövetkezendõ idõszak legnagyobb kihívása szá-

munkra, hogy a vízügyi ágazatban az ágazati átalakulással
egy idõben, hasonló szabályozást tudjunk bevezetni az elkö-
vetkezendõ 5 évben, amikor is reményeink szerint végérvé-
nyesen nyugvópontra juthat a vizes ágazat átalakulása, és en-
nek megfelelõen 23 év után újra kialakulnak az egységes víz-
készlet-gazdálkodási feladatokat ellátó termelõi és üzemelte-
tõi szervezetek. Letisztulnak a munkakörök, a szerepek, és
azonos érdekek mentén a vízügyi ágazat nemzetgazdasági je-
lentõsége is egyértelmûsödik. Nem kell, hogy fontosabbak
legyünk mint más ágazat, de legyünk fontosak, aminek ered-
ményeként az elkövetkezendõ 5 évben a munkavállalói bé-
rek és keresetek is rendezésre kerülhetnek. Jelentõs kihívás-
nak tartom ugyanakkor azt is, hogy megteremtõdik-e végre
országosan is a szakszervezeti egység, megszûnik-e ez az erõs
megosztottság, és ennek eredményeként a közszféra és a
versenyszféra fel tudja-e építeni a két sajátos munkavállalói
érdekekre alapozott makroszintû képviseletét.

❖ ❖ ❖

Dr. Kovács Géza, a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbíró
Szolgálat igazgatója 
– Hogyan értékeli az EVDSZ elmúlt öt évét? 

– Az EVDSZ az utóbbi években is – akárcsak
az azt megelõzõ évek hosszú során – az egyik
legeredményesebben mûködõ, profi irányítá-
sú magyar ágazati szakszervezet. A kollektív
tárgyalások során rendszeresen komoly ered-
ményeket ér el, kiválóak a kapcsolatai a min-
denkori kormányzattal, komoly tekintéllyel bír
tagsága – és tágabb körben – az ágazat vala-
mennyi munkavállalója szemében. Valamint –
végül, de nem utolsó sorban - magas szintû a PR tevékenységet foly-
tat, amely révén ismertté teszi munkáját, eredményeit, törekvé-
seit mind a dolgozók, mind a szociális partnerei elõtt.

– Mit lát a következõ öt év legnagyobb kihívásának?
Eredményes munkát végezni az ágazati párbeszéd bizott-

ságban; megõrizni és fejleszteni a nemzetközi kapcsolato-
kat; sikeresen reagálni a munkajogi változások kihívásaira;
eredményesen befolyásolni a mindenkori kormányzat(ok)
ágazati politikáját; segíteni a magyarországi szakszervezeti
konföderációk együttmûködését, szervezeti fejlõdését.

❖ ❖ ❖

Vokony János, a Pannónia Nyugdíjpénztár 
Igazgatótanácsának elnöke
– Hogyan értékeli az EVDSZ elmúlt öt évét? 

– Az EVDSZ vezetésének és tagságának kiemelkedõ szere-

pe volt, illetve jelenleg is van pénztárunk
eredményeinek alakulásában. Az elmúlt öt
esztendõ alatt az EVDSZ ugyanúgy az ipar-
ági dolgozók érdekeiért munkálkodott, szá-
mos jelentõségteljes tettet hajtott végre:
Minden évben hosszú és nehéz tárgyalások
során érte el a bér- és szociális juttatások
megfelelõ színvonalát, a megváltozott Mun-
ka törvénykönyve adta nehézségek mellett
is. Itt ki kell emelnünk az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak
munkáltatói támogatásának szintjét is, amely a dolgozóknak
és pénztárunknak is rendkívül fontos és értékes. A szövetség
nem hagyható figyelmen kívül, hiszen mûködése elengedhe-
tetlen feltétele a hazai szociális párbeszédnek. A Pannónia
Nyugdíjpénztár részére más szempontból is fontos a léte, hi-
szen több szakszervezeti képviselõ tagja igazgatótanácsunk-
nak, illetve ellenõrzõ bizottságunknak is.

– Mit lát a következõ öt év legnagyobb kihívásának?
– Az idei esztendõ mérföldkõ az EVDSZ életében, hiszen a

2013. év novemberi kongresszusa tisztújításra is hivatott, a
megválasztott vezetõk és a plénum újult erõvel kell felkészül-
jön az elkövetkezendõ évekre. A szövetség demokratikus fel-
építése és mûködése garancia arra, sikerül majd megfelelni a
kihívásoknak a jövõben is, errõl meg vagyok gyõzõdve. Ilye-
nek a munkahelyek biztonságának erõsítése, a béren kívüli
juttatások – köztük az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak tá-
mogatása – megõrzése, a munkaidõ-szabályozás rendezése és
nem utolsósorban a szakszervezeti jogok palettájának széle-
sítése. Figyelemmel kell lenni az uniós közös érdekképvisele-
ti célokra is, hiszen nem csupán a gazdasági érdekeket, hanem
az emberi jogokat és a munkavállalók jogait is tiszteletben kell
tartani és tartatni.

❖ ❖ ❖

Dr. Szilágyi József, EVDSZ elnökhelyettes 
– Hogyan értékeled az EVDSZ elmúlt öt évét? 

– Az elmúlt 5 év nem volt egyszerû. Ahogy
szokták mondani, nehezebb volt, mint az
azt megelõzõ 5 év, de bizonyára köny-
nyebb, mint az ezután következõ 5 év. És ez
sajnos nem csak sztereotípia, ez a realitás.
Mindazonáltal a nehéz körülmények elle-
nére sikerült megtartani a legfõbb eredmé-
nyeinket. Mûködött az Ágazati Szociális
Párbeszéd intézményrendszere, sõt, meg-
újult. Van továbbra is ágazati Kollektív Szerzõdésünk, sõt, Ma-
gyarországon egyedülállóan, megszületett a VKSZ részeként
a Villamosenergia-ipari Ágazati Bértarifa Rendszer. A nehéz
gazdasági körülmények a gazdasági válság ellenére is sikerült
minden évben megkötni a Villamosenergia-ipari Bér- és Szo-
ciális Megállapodást és az elmúlt 5 évben a villamosenergia-
ipar megõrizte az ágazatok közötti javadalmazási pozícióját
és a villamosenergia-iparban dolgozó munkavállalók döntõ
többségének megõrzõdött a reálkeresete. Továbbra is van al-
kalmazotti tarifánk és mûködnek az ágazati pénztárak, alapít-
ványok. Mûködött, mûködik az EVDSZ mind ágazati, mind -
tagszakszervezetei révén – helyi szinten.

– Mit látsz a következõ öt év legnagyobb kihívásának?
– Véleményem szerint nem lehet csak egy kihívást kiemel-

ni. Sok kihívással kell az elkövetkezõ 5 évben szembe néz-
nünk. Az egyik legnagyobb kihívásnak tartom az EVDSZ mû-
ködésének biztosítását a megváltozott norma- és gazdasági
környezetben. Nem kis kihívást fog jelenteni a változó környe-
zethez való alkalmazkodás során az EVDSZ egységének, a
szakszervezet eredményeinek a megõrzése. Kihívást fog jelen-
teni továbbá az elkövetkezendõ 5 évben az EU és a kormány-
zati energiapolitikához, a „rezsicsökkentéshez”, a „non-profit”
mûködési modellhez (a profit nem vihetõ ki az ágazatból, az
ágazatnak többségi állami tulajdonba kell kerülnie), ennek ha-
tásaihoz való alkalmazkodás. Legalább ilyen fontos a társadal-
mi párbeszéd intézményrendszerének további mûködtetése
a villamosenergia-iparban, a VKSZ súlyának és szerepének
megõrzése, a szociális partnerek mûködési feltételei és a mun-
kavállalók élet, gazdasági és munkakörülményei tekinteté-
ben. Nehéz lesz, de biztosítani kell a munkavállalók reálkere-
setének megõrzését, az alkalmazotti tarifa fennmaradását. Vé-
gezetül ugyancsak nagy kihívást fog jelenteni a munkahelyek
megõrzése.

❖ ❖ ❖

Lőrincz László, PADOSZ elnök
– Hogyan értékeled az EVDSZ elmúlt öt évét? 

–  2010. decemberig: az EVDSZ számára egy fölívelõ pályát
tudnék leírni, ami jelenti a pénzügyi-gazdálkodási részt, vala-
mint az érdekegyeztetés és megállapodások eredményeinek
fokozatos, ugyanakkor határozott emelkedését.  2011. január-
tól: csökkenõ, durvábban hanyatló szakasz. A szakszervezete-

ket, illetve a szövetségeket is sújtó kormány-
zati intézkedések sorozata. Kezdve a Sztrájk-
törvény kedvezõtlen módosítástól az új Mt.
szabályokon át a törvényértelmezésig. Az
elmúlt idõszak gyakorlatilag lerombolta a
szociális párbeszéd tripartid rendszerét, az
új rend még nem alakult ki.

– Mit látsz a következõ öt év legnagyobb
kihívásának?

– A: eseményt követõ, reagáló, védekezõ típusú magatar-
tás. B: kezdeményezõ, elõremenekülõ, ambiciózus terveket
megvalósító, megújult szemléletû. A kongresszuson elfoga-
dásra kerülõ Alapszabály, ötéves program jelzésértékû lehet.
Mint ahogy az eredményességre a múltban is meghatározó
volt a vezetõ személyisége, úgy a jövõben is igen fontos sze-
repe lesz ennek a tényezõnek. Az én elvárásom a fenti verzi-
ókból a „B”, és látok is megfelelõ személyt annak végrehajtá-
sára.

❖ ❖ ❖

Medveczki Zsolt, MEVISZ-elnök
– Hogyan értékeled az EVDSZ elmúlt öt évét?

– Az elmúl 5 évben az EVDSZ igen ko-
moly kihívásoknak kellett, hogy megfelel-
jen. Különösen az elmúl 1-2 év hozott oly-
kor kritikus szituációkat. Országosan a
szakszervezetek megítélése tovább romlott,
a politikai nyomás és a konföderációk egy-
mással való hadakozása miatt. Ennek okán
a munkavállalók hite az érdekképviseletben
egyre csökkent. Az ágazatban a villamos
szakszervezeti szövetség igyekezett mindent megtenni a mun-
káltatóval történõ párbeszéd fenntartása érdekében. Vélemé-
nyem szerint ezért nagy áldozatokat volt kénytelen meghoz-
ni. Például a társaságok helyenként lényegesen eltérõ gazda-
sági helyzete, arra kényszerített bennünket, hogy éves meg-
állapodásainkban a minimálisan kötelezõ kereset-fejlesztési
szint garanciáját felcseréljük egy ajánlási javaslattal. Az ipar-
ágban az áramtermelõi szektort az olcsó (helyenként fekete)
import padlóra kényszerítette, ami részleges, illetve teljes be-
zárásra ítélt erõmûveket (Dunamenti, E-ON erõmûvek, Ti-
sza). Ebben a helyzetben komoly kihívás a munkahelyek vé-
delme, a maradó munkatársak jövedelmi pozícióinak szinten
tartása, pláne emelése. Rendkívülinek ítélem meg a jelenleg
is folyó (csordogáló) ágazati KSZ tárgyalások helyzetét is, ami
szövetségünk gazdálkodási lehetõségeinek beszûkülését is
eredményezheti. 

– Mit látsz a következõ öt év legnagyobb kihívásának? 
– A következõ 5 év kihívásai? Bár nem látok a jövõbe, de az

biztos, hogy az új Mt által is „garantáltan”, nem lesz könnyebb,
sõt…! Talán a legfontosabb a sütõipari példát elkerülni, ahol
munkáltatói szövetségek megszûnése miatt kimúlt az ágaza-
ti KSz, az országos kiterjesztéssel együtt. Nem engedhetjük
meg, hogy ne legyenek tárgyalások, és ennek következtében
eredmények az iparágban dolgozók juttatásainak minimális
standart-jeirõl! Ki kell mondanunk azt, – bármennyire fur-
csának tûnik is – hogy az a gazdálkodó, amelyik ezeket a mi-
nimális értékeket nem tudja ( vagy nem akarja) teljesíteni, az
hagyjon fel a vállalkozásával. A beszûkült anyagi forrásainkat
a lehetõ leghatékonyabban kell felhasználnunk. Helyre kell ál-
lítani a szakszervezetbe vetett hit erejét, s ez majd gátat vet
a kilépéseknek, sõt gyarapodást eredményez. Ezek nem kis ki-
hívások mindannyiunk számára, de különösen a mostani
kongresszuson megválasztott vezetésnek. Ezért is gondolok
nagy tisztelettel azokra, akik vállalkoznak a 2018-ig terjedõ idõ-
szak EVDSZ szintû irányításában való részvételre!

❖ ❖ ❖

Nagy Sándor, Démász Szakszervezet, vezető elnök
– Hogyan értékeled az EVDSZ elmúlt öt évét? 

– Az elmúlt 23 év alatt az EVDSZ nagyon
magasra tette a mércét a munkavállalói ér-
dekek védelme tekintetében. Sajnos az
utóbbi öt év összességében nem a legsike-
resebb idõszakunk volt, köszönhetõ ez a
politikai és gazdasági környezetnek, a mun-
káltatói szándéknak, és annak, hogy ezek
együttes hatását nem tudtuk kellõ mérték-
ben ellensúlyozni, kicsit az események után
kullogtunk, ahelyett, hogy proaktívan megelõzõ lépéseket
tettünk volna. Ugyanakkor voltak eredményeink, részsikere-
ink, amiket nem szabad elfelejtenünk (VKSZ megõrzése, min-
den évben sikeres ágazati bér- és szociális megállapodás, C- ta-
rifa megõrzése stb.) Mindezek ismeretében elmondható,
hogy nehéz idõszak van mögöttünk, de talán még nehezebb
vár ránk. 

(Folytatás a 4. oldalon.)



(Folytatás a 3. oldalról.)

Erre felkészülve, újragondoltuk és szerveztük a mûködé-
sünket az idei évben, aminek eredményeként a romló gazda-
sági környezetben is fenn tudjuk tartani az EVDSZ stabil anya-
gi hátterét.

– Mit látsz a következõ öt év legnagyobb kihívásának? 
– Ki kell alakítanunk egy új (együtt)mûködési modellt,

amelyben a megváltozott politikai- és gazdasági környezet-
hez tudunk igazodni és emellett hatékony, ha kell proaktív,
megelõzõ, a felmerülõ problémákra megoldást kínáló érdek-
képviseletet tudunk folytatni. Növelnünk kell a szakszervezet
elfogadottságát, presztízsét. Ez nemcsak a tagjaink megtartá-
sát jelenti, hanem új munkavállalók meggyõzését is. Növelni
kell a tagjaink számát és a szakszervezetünk támogatottságát.
Ennek egyik alapfeladata, hogy meg kell tudnunk nyerni a fi-
atalokat a szakszervezet számára! Továbbá a technikai eszkö-
zöket is jobban kihasználva, meg kell találjuk a valóban mû-
ködõ   és be kell integrálnunk a mûködésünkbe azokat a kom-
munikációs csatornákat, amelyek egyfelõl megfelelnek a 21.
századi felgyorsult és átalakult kommunikációs folyamatok-
nak, másfelõl a leghatékonyabban juttatják el az információ-
kat a tagjainkhoz. Mindezt csak szorosan EGYÜTT gondolkod-
va és dolgozva lehet elérni. Ehhez kívánok magunknak jó
egészséget, sok sikert, kitartást, türelmet és felelõsségteljes
gondolkodást! Mert meggyõzõdésem, hogy csak együtt va-
gyunk erõsek!

❖ ❖ ❖

Németh Lajos, Elektromos Szakszervezet, elnök
– Hogyan értékeled az elmúlt öt évet? 

– Már maga az a tény, hogy megmarad-
tunk, itt vagyunk, létezünk, önmagában
eredmény. Nem lehet elmenni szó nélkül
amellett, hogy az elõzõ kormányok alatt
mûködött a szociális párbeszéd, amit most
tulajdonképpen ellehetetlenítenek (bár a
LIGA konföderáció kapcsolatai kiterjednek
a kormány felé, de akkor is problémás a szo-
ciális párbeszéd jelenlegi gyakorlata). A mi
demokratikus mûködésünk nehezen tudja követni a politikai
változásokat. Gyorsabb reagálást lehetõvé tevõ szervezetre
van szükségünk. Szakmai szinten is erõsíteni kéne az ágazati
szakszervezeteket (gondolok itt arra, hogy a kormányzat és a
törvényhozás támogatja), hogy olyan jogosítványok legyenek,
amikkel szakmailag is tudják támogatni munkavállalókat és a
munkáltatókat, de az államot is. Törvénnyel támogatott jogo-
sítványainkkal pl. felléphetnénk a szürke és a feketegazdaság
ellen, így az állam több bevételhez jutna. Nagyobb hangsúlyt
kéne kapnia a munkavédelemnek is. Elõtérbe lehetne hozni
ezt a területet azzal: ha minél kevesebb az üzemi balesetek szá-
ma, annál inkább csökkenne a munkáltató biztosítási tétele.
Természetesen, ha nõne a balesetek száma, a munkáltatóknak
magasabb fizetési kötelessége keletkezne (Bonus/Malus rend-
szer)

– Mit látsz a következõ öt év legnagyobb kihívásának? 
– A 2014-es év vízválasztó minden szempontból: az új Mun-

ka Törvénykönyve már megtépázta a szakszervezeteket és
minden munkavállalót. A mi szerencsénk, hogy a helyi párbe-
széd intézménye mûködik, ezt bõvíteni kell. A szakszervezet
önmagában egy érték, ezt nem csak a tagság, hanem minden
munkavállaló miatt meg kell tartani.  A jövõben már nem en-
gedhetjük meg, hogy közönyösen szemléljük az eseményeket.
Jeleznünk kell, ha sérelem ér és ez ellen látványosan fel kell lép-
nünk. Ezt egy kollégám fogalmazta meg frappánsan: „Lajos,
már az a tény, hogy van szakszervezet, a munkáltató már tud-
ja, hogy nem tehet meg mindent!” Valahol ezt kéne tudatosí-
tani mindenkivel, a munka világának szereplõivel!

❖ ❖ ❖

Pinczés Ernő, TIVISZ-elnök
– Hogyan értékeled az EVDSZ elmúlt öt évét?

– Egyedülálló a magyar szakszervezetek
körében és ezt az elmúlt öt év is bizonyí-
totta. Bármilyen nehéz feladat, magas lép-
csõ került utunkba, tudtuk venni az akadá-
lyokat, tudtunk a lépcsõn továbbhaladni,
sokszor bár nehezen, de mindig eredmé-
nyesen. Az EVDSZ apparátusának mûkö-
dése, tevékenysége is fenn tudott marad-
ni egy új környezetben, teljesen más gaz-
dasági környezetben. A törvényi változások mellett azért
még mindig megvan az ágazati Kollektív Szerzõdésünk, egy-
elõre még mûködik a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbe-
széd Bizottság és a LIGA konföderációs partnerünkön ke-
resztül az országos érdekegyeztetés bizonyos részeit befolyá-
solni is tudjuk. 

– Mit látsz a következõ öt év legnagyobb kihívásának?
– Legfontosabb a Szövetség stabilitása, a tagszakszerveze-

tek kiszolgálása, összefogása, érdekeik képviselete. Van még
feladatunk: ilyen a sztrájktörvény, nyugdíjörvény, Munka Tör-
vénykönyve módosítása, mindemellett a mindenkori kihívá-
soknak meg kell feleljünk, a taglétszámunkat meg kell õriz-
nünk, ki kell dolgoznunk stratégiát a tagság létszámának nö-
vekedésére. A kommunikáción javítani kell, haladni kell a kor-
ral és ki kell használni a technika adta lehetõségeket. Kiemel-
ten kell foglalkozni az utánpótlás kérdésével. Minél több fia-
talt kell oktatásban részesíteni.  

❖ ❖ ❖

Téglás József DUVISZ-elnök
– Hogyan értékeli az EVDSZ elmúlt öt évét? 

– A szakszervezet mûködését a kor jel-
lemzõinek tükrében egy bizonyos társadal-
mi, gazdasági közegben kell értékelni.

2008. óta tartó gazdasági válság, az állam-
polgárok alkotmányos jogainak sérülése, az
Mt. változásainak munkavállalókra gyako-
rolt negatív hatása, a szolgáltatásban a
sztrájkjog ellehetetlenítése, a szakszerveze-
ti alapjogok elvétele, lefaragása estenként a
mûködésük ellehetetlenítése, kvázi betiltása.

A munkavállalókkal közösen elért eredményeinket sziszte-
matikus és folyamatos támadás érte, ami arra kényszerítette
a szakszervezetet, hogy megvédje azokat – fennmaradó ener-
giáink nagy részét az életben maradásért folytatott küzdelem-
re fordítottuk … Jelentem, a kongresszusi határozatokat leg-
jobb tudásunk és a lehetõségek tükrében végrehajtottuk.

Nincs okunk szégyenkezésre! Erõforrásaink és gazdasági
lehetõségeink 50 %-os csökkenése mellet is mûködésképesek
maradtunk. Köszönjük a támogatásotokat!

– Mit látsz a következõ öt év legnagyobb kihívásának? 
– Megõrizni az egységet, megtartani, és ha lehet, bõvíteni a

szakszervezeti tagság létszámát, visszaszerezni a munkavállalók
és a szakszervezetek megbecsülését, jogait és szembe kell néz-
zünk a munkahelyek számának csökkenésével. Biztos, hogy   az
idõ kerekét visszafordítani nem tudjuk. Optimista vagyok. A csa-
ládom és munkám boldoggá tesz, az unokáim pedig fiatallá! Bí-
zom a jövõben és az a célom, hogy veletek osztozva az örömben
egy sikeres és erõs szakszervezet tagjaként találkozhassunk újra
az évente megtartandó taggyûléseken.

❖ ❖ ❖

Berkes Sándor, Szövetségi Vezetőség tag 
– Hogyan értékeled az EVDSZ elmúlt öt évét? 

– Az elsõ és legfontosabb érték az, hogy a
villamos-energia ipari szakszervezetek egy
szövetségben találhatóak. Öt évvel ezelõtt fu-
zionált a LIGA VHSZ és a VDSZSZ. Ennek ered-
ménye lett az EVDSZ, vagyis „egységes” szövet-
ség. Ebben a minõségében sokkal hatéko-
nyabban tudja képviselni az érdekek védel-
mét, olyan gazdasági és jogi környezetben is,
mint amit a gazdasági válság, és az új Munka-
törvénykönyve hozott létre. Ha ezt az egységet meg tudja õrizni,
az bizony fél gyõzelem lesz a munkaadókkal, tulajdonosokkal ví-
vott küzdelemben. Nem szabad elfelejteni, hogy az egyik tulajdo-
nos az állam, amely törvényalkotási jogkörrel tud küzdeni a szak-
szervezetekkel szemben, és ez nagy kihívás számunkra.

– Mit lász a következõ öt év legnagyobb kihívásának? 
– Az elõzõ kérdésre adott válaszomat akár folytathatom is,

mert az a kihívás, ami a törvényalkotó állammal szemben lét-
rejött, meg fogja próbálni a szakszervezetek értékvédõ képes-
ségét. Amennyiben a szakszervezet vagy a szövetség elnépte-
lenedik, akkor elveszíti jelenlegi értékeit, (KSZ). Ha a tagság
ráébred arra, hogy csak tömegesen tud fellépni az új típusú
kihívásokkal szemben, akkor lesz esélye az értékek megtartá-
sára. A szakszervezetek egyik feladata épen ezért az, hogy a
tagságot növelje. Ez legalább olyan nagy kihívás, mint a tulaj-
donosok elleni küzdelem.

❖ ❖ ❖

Csuri Andrea, Szövetségi Vezetőségi tag
– Hogyan értékeled az EVDSZ elmúlt öt évét?

– Az EVDSZ tevékenységével meg va-
gyok elégedve, nagyon jól képzett szakem-
berek vezetik és dolgoznak. Kedvesek és
segítõkészek. Munkájukra a precizitás, pon-
tosság jellemzõ. Nagyszerûen végzik a veze-
tõségi ülések, vagy a kongresszus megszer-
vezését, lebonyolítását, az anyagok összeál-
lítását, tárgyalásokat stb. Az információ-
áramlás jó. Nagyon tetszettek például idén
a norvég projekt keretében indított tanfolyamok, melyeken
a mi szakszervezetünk egyik tagja is részt vett.

– Mit látsz a következõ év legnagyobb kihívásának?
– Úgy gondolom, hogy a szakszervezet szerepe, most az ed-

digieknél is fontosabb, mivel a mai gazdasági helyzetnek, a
kormány általi megszorításoknak köszönhetõen a munkavál-
lalók egyre kiszolgáltatottabbak a munkáltatókkal szemben.
Mint az elmúlt idõszakban, most is nagyon fontosnak tartom:
a munkavállalóknak élhetõbb fizetés kiharcolása (bértárgya-
lások), megfelelõ munkahelyi feltételek biztosítása, munkavé-
delem, egészségügyi szûrések kezdeményezése, a munkavál-
lalók érdekei ne csorbuljanak (helyi kollektív szerzõdés, VKSZ,
Munka Törvénykönyve), a munkahelyek megtartása.

❖ ❖ ❖

Ilyés Éva, a Gazdasági Ellenőrző Bizottság elnöke
– Hogyan értékeled az EVDSZ elmúlt öt évét?

– A Szövetség elmúlt idõszaki munkáját
összességében eredményesnek tartom. A
politikai, társadalmi és gazdasági változások
közepette az EVDSZ mind a hazai, mind a
nemzetközi érdekképviseleti munkájában
tárgyalásai, konzultációi során törekedett a
megegyezésre. A szakszervezeti munka szá-
mos területén elért eredmények mellett, ki-
emelkedõ jelentõséggel bíróként említem,
hogy a megváltozott törvényi szabályozás miatt a Szövetség a
2012. évi költségvetésének átdolgozását végrehajtotta, amely-
lyel megteremtette mûködésének stabil gazdasági hátterét. A
Szövetség szervezetének megújítását is sikeresen elõkészítet-
te a VII. Tisztújító Kongresszus számára. Ezek a tények a Szö-
vetségben rejlõ óriási energiáról, elkötelezettségrõl tanús-
kodnak. A tisztségviselõk érdekképviseleti munkáján túl a
Kongresszusra való felkészülés a Szövetség minden tagjától
többletmunkát, fokozott figyelmet, gazdasági szempontból
pedig gyakran áldozatokat is jelentett.

– Mit látsz a következõ öt év legnagyobb kihívásának?
– A Szövetség jelmondata: „Együtt erõsebbek vagyunk!” 
Ezért a VII. Kongresszust követõ idõszakban az EVDSZ leg-

fontosabb feladatának, egyben a legnagyobb kihívásnak a tag-
létszám megtartását gondolom. A következõ évet szintén po-
litikai és gazdasági bizonytalansággal várjuk. Véleményem sze-
rint az ágazat munkahelyeinek megõrzése is komoly hang-
súlyt fog kapni. Személyes tapasztalatom, hogy sok munkatár-
sam érdeklõdik a szakszervezeti tagoktól egy-egy aktuális té-
mában, de sajnos sok esetben nem vagyunk kellõen felké-
szülve a válaszadásra, pedig velük könnyebben meg tudnánk
értetni a kollektív fellépés jelentõségét, hiszen õk azok, akik
érdeklõdéssel fordulnak felénk. Ebbõl következõen nagyon
fontosnak, sõt elengedhetetlennek tartom, hogy tagszerveze-
ti szinten a kommunikációs oktatások rendszeres idõközön-
ként és szélesebb körben történõ megvalósíthatóságára talál-
junk megoldást. 

❖ ❖ ❖

Major Gábor az Etikai Bizottság elnöke
– Hogyan értékeled az EVDSZ elmúlt öt évét? 

– Szakszervezeti szövetségünk és tag-
szervezeteink jelentõs eredményének tar-
tom az ágazati kollektív szerzõdés megõr-
zését, amely egy stratégiai ágazat munka-
vállalói számára jelent védõhálót. Ne fe-
lejtsük ennek foglalkoztatási körülménye-
it illetõ, bérezési, kedvezményes tarifasza-
bályozási, jóléti-szociális, kulturális szaka-
szait! Mindezeket olyan társadalmi folya-
matok között tette az EVDSZ, amikor a kormány felszámol-
ta az országos érdekegyeztetést, 3000 Mrd forintot rabolt
el a munkavállalók zsebébõl (nyugdíjpénztár), tömegessé
vált a közmunka és a megnyomorítottak külföldre történõ
kivándorlása.

Eközben az EVDSZ - és ezt az elmúlt öt év munkája másik
sikerének tartom - megõrizte szervezeti struktúráját, aktívan
mûködõ, jól szervezett szakszervezeti arculatát, szakmaiságát.

– Mit látsz a következõ öt év legnagyobb kihívásának?
– Megítélésem szerint az EVDSZ-re eddigi történetének

legnehezebb idõszaka vár. A „rezsicsökkentés” következmé-
nyei súlyos helyzetet fognak teremteni a villamos energia
ágazatban dolgozókra. Csökkenni fog a foglalkoztatás, a bé-
rezés, a jóléti szociális ellátás, ismét veszélybe kerül az ágaza-
ti szociális párbeszéd. Értékeink megõrzése érdekében soha
nem látott összefogásra lesz szükség. Szakszervezeteinkben
és a szövetségben rendkívüli módon felértékelõdik az össze-
fogás és a szolidaritás, az egységes fellépés szükségessége.
Ezért nagy jelentõséget tulajdonítok kongresszusunk dönté-
seinek, annak, hogy milyen struktúrát alakítunk ki, kiket vá-
lasztunk vezetõinknek. A kongresszuson résztvevõknek fe-
lelõs döntést, az EVDSZ tagságának hatékony összefogást kí-
vánok a következõ öt évre!   
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Azaz „Hajózni muszáj”- jutott eszünkbe a régi római szállóige
a 42. Villamosenergia-ipari Vitorlástalálkozón, amely 2013.
szeptember 12–15. között Balatonlellén, a Bl Bavaria Yacht-
club kikötõjében várta a szelek szerelmeseit. Az idei regattá-
ra jelentõs számú – 27 kalóz és 28 nagyhajós - egység neve-
zett. A kalóz hajók a klasszikus olimpiai pályán, míg a nagyha-
jók a Balatonlelle–Ábrahámhegy–Révfülöp–Zánka–Balaton-
lelle útvonalon teljesítették a versenytávot.

Az indulókat az idõjárás igazán próbára tette: a tavon hosz-
szában fújó élénk, idõnként erõs szél hatására a futamok alatt
jelentõs hullámzás alakult ki, olykor még az esõ is nehezítette
a táv teljesítését. A 7-15 csomós délnyugati szélben szoros volt
a verseny, izgalmas, nagy csatát vívtak az egységek. A kalóz ha-
jóosztályban pontegyenlõség alakult ki, míg a nagyhajók ver-
senyében csak néhány másodperc döntötte el, hogy mely csa-
pat állhat a dobogó egyes fokaira. A kalózok iparági versenyét
a Nagy–Mészáros egység nyerte, akik a Paksi Atomerõmû szí-
neiben vitorláztak. A kalóz nyílt osztály minden futamában a
Szörényi–dr. Dékány páros, a SAG Hungaria team-je futott be
az élen, így az abszolút elsõ helyet õk söpörték be.

A nagyhajók abszolút, egyben iparági versenyét is a Gejzír
nevû Enter36-os hajójával, az E.ON színeiben versenyzõ Hor-
váth Attila és csapata nyerte. Az MVM Zrt. legénysége Györei
János kormányzásával a Dolfin osztályban gyõzött, a nyílt osz-
tály elsõ helyét pedig a Hullámtáncos nevû Regina vitte el dr.
Szalai Zoltán kormányzásával. 

Az idei rangadót az iparági vitorlásversenyek történetében
elsõ ízben rendezte meg a tavaly alakult paksi székhelyû Vi-
torlás Sportért Egyesület (VISE). A versenysorozat több évti-
zedes múltra tekint vissza, 1969-ben Tenke Lajos, az MVM ak-
kori vitorlás szakosztályának vezetõje - a Dunamenti Erõmû
(DESE) vitorlás szakosztályának megalakulása apropóján -
Balatonkenesén szervezte meg elsõ alkalommal a találkozót.
A versenyeket eredetileg kalóz hajóosztályra írták ki, a késõb-
biekben azonban kibõvítették a résztvevõ vízi eszközök kö-
rét, elsõként a 470-es, majd a szörf, napjainkban pedig a nagy-
hajó osztályokra is.

Az ASE, DESE, ELMÛ, ERBE, ÉVSC, MSE és MVM által szer-
vezett vitorlás és szörftáborok, háziversenyek, valamint a vizs-

gafelkészítõ táborok egyaránt segítették a versenyekre törté-
nõ felkészülést. Büszkék vagyunk arra, hogy számos sikeres
vitorlázó is az iparágnak köszönheti indulását: olimpikonok,
világversenyek helyezettjei, Magyar Bajnokok vitorláztak, vi-
torláznak közöttünk.

Lassan vége a vitorlás szezonnak és nincs még jelentkezõ
a következõ iparági vitorlásverseny rendezõi feladatainak el-
látására. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez az iparági találko-
zó is folytatódjon és ez a szakág újra feléledjen.” – mondta az
idei versenyen Kollár Károly, a VISE elnöke. Hozzátette, a
2014 tavaszi-nyári iparági kalóz táborukat már most meghir-
detik, remélve, hogy minél többen jelentkeznek majd.

Az idei rendezvény Balatonlellén remekül sikerült. Ezúton mon-
dunk köszönetet minden résztvevõnek a helytállásért, a sportsze-
rû magatartásért és a balesetmentes futamokért. Külön köszönet
illeti a szervezésbõl részt vállaló egyesületi tagtársaimat és a ver-
seny támogatóit, akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre.

Bízunk benne, hogy a hagyomány töretlenül folytatódik!
Wollner Pál

A paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok
Egyesülete 2001-ben alakult, a Sárgödör tér
szépségének kialakítását és a paksi bor jó hí-
rének ápolását tûzte ki célul.   Feladatuk töb-
bek közt a jó minõségû borok készítésének,
a paksi bor régi jó hírnevének visszaszerzé-
se, a kulturált borfogyasztás terjesztése és a
Sárgödör tér, mint Paks nevezetességének
megismertetése a városba látogatókkal. A
téren ma 90 présházhely és 70 mûködõ
présház van. Az egyesület jó kapcsolatot
ápol a Paksi Atomerõmû Zrt.-vel, Paks Város
Önkormányzatával, A Paksi Turizmusért
Egyesülettel, a hegyközséggel és sok más in-
tézménnyel, céggel.

Girst Ádámnak - aki szintén az egyesület

alapító tagja - ma már több mint egy hektár
merlot szõlõje van. Az atomerõmûnél dolgo-
zott több mint 31 évet. Amikor nyugdíjba
vonult, nehogy unatkozzon, elkezdett szõ-
lõskerteket vásárolni. Azóta is nagy szere-
tettel és sikerrel borászkodik. Borai általá-
ban arany-, vagy ezüstérmesek, legtöbbször
a rozé és merlot vörösborát szokta megver-
senyeztetni. Büszkeséggel tölti el, hogy az
atomerõmû szomszédságában ilyen minõ-
ségi és finom borokat termelnek a borter-
melõk, mint a paksi borok. Egy nemzetkö-
zi aranyéremmel is büszkélkedhet, amit az
Almásfüzitõi Nyílt Nemzetközi Borverse-
nyen vörös merlot borával nyert. De nem a
díjakra és az okleveleire a legbüszkébb, mert
„aki hozzá betér, kóstolja meg a borait és azt
saját ízlésvilága szerint díjazza.”

A Sárgödör tér egyre ismertebb a város-
ba és az atomerõmûbe látogatók, az átutazó-
ban lévõk között, akik örömmel veszik a bo-
rospincékbe való látogatást is.  A „paksi bor-
barangolás”, borkóstoló is egyre népsze-
rûbb az idelátogatók körében.

Szeptember 27-29-én a Schneider Elec-
tric Szakszervezet tisztségviselõi a PA-
DOSZ kedves meghívásának eleget téve
két napra Paksra látogattak. Kaposvári Ti-

borné Rozikát kértem meg, hogy beszéljen
a látogatásról:

- A hivatalos programokon túlmenõen
vendéglátóinknak köszönhetõen alkal-
munk nyílt megismerkedni Paks nevezetes-
ségeivel. Így jutottunk el a második nap es-
téjén a Sárgödör térre is. A téren található
vendéglõben elfogyasztott ízletes és kiadós
vacsora után a Sárgödör Téri Présháztulajdo-
nosok Egyesülete elnökségi tagjának, Ko-
vács Mihály fõpohárnoknak vendégszere-
tetét élvezhettük. A nemrég még PADOSZ
fõbizalmi barátunk színes elõadásában be-
tekintést kaphattunk Paksnak a szõlõ- és
bortermelésben betöltött múlt-, jelen- és jö-
võbeli szerepérõl, valamint megismerhett-

tük a Sárgödör tér kialakulásának történetét.
A történelmi áttekintés után egy borbemu-
tatón és borkóstolón vettünk részt, a tájra jel-
lemzõ borfajták bemutatásával. A kóstolást,
a borral kapcsolatos anekdoták tették még
színesebbé és érdekesebbé. 

A borkóstolást követõen a hangulatos
présházak közötti téren zajló fesztivál még
emelkedettebbé tette a már amúgy is emel-
kedett hangulatot. Hazafelé a buszon meg-
állapítottuk, hogy három szép napot töltöt-
tünk Pakson. A biztonságos atomerõmû
szomszédságában, a Sánchegyen jó szõlõk
teremnek, a Sárgödör-téren pedig jó borok,
melyek az ország bármelyik asztalán megáll-
nák a helyüket.

Sárgödör tér kiváló borai az atomerõmû szomszédságában

SSsszz.. AASSEE-VVIISSEE rreennddeezzvvéénnyyeekk HHeellyysszzíínn IIddõõppoonntt RRéésszzttvveevvõõkk RReennddeezzéésséérrtt  ffeelleellõõss RReennddeezzvvéénnyyffeelleellõõss
1 VITORLÁS BÁL Erzsébet Nagy Szálloda 2014. február 15. nyílt VISE Felnõtt Tagozat László Zoltán
2 NYVSN Koloska Kikötõ 2014. május 10-11. nyílt VISE Nyugdíjas Tagozat Kollár Károly
3 KALÓZ EDZÕTÁBOR 1 Koloska Kikötõ 2014. május 18-23. nyílt VISE Felnõtt Tagozat Héjja László
4 ATOM KUPA Koloska Kikötõ 2014. május 24-25. nyílt, Kalóz, Finn VISE Felnõtt Tagozat Mészáros Miklós
5 BURGMANN KUPA Koloska Kikötõ 2014. máj. 31-jún.1. mh., Kalóz, OP, Sikló VISE Ifjúsági Tagozat Kollár Károly
6 UTÁNPÓTLÁS EDZÕTÁBOR 1 Fadd-Dombori Pihenõt. 2014. június 15-20. nyílt VISE Ifjúsági Tagozat Stadler Csaba
7 PAKS KUPA Koloska Kikötõ 2014. június 21-22. nyílt, Kalóz, 470 VISE Felnõtt Tagozat Mészáros Miklós
8 UTÁNPÓTLÁS EDZÕTÁBOR 2 Koloska Kikötõ 2014. június 22-29 nyílt VISE Ifjúsági Tagozat Nagy Jenõ
9 UTÁNPÓTLÁS EDZÕTÁBOR 3 Koloska Kikötõ 2014. jún. 29-júl. 06. nyílt VISE Ifjúsági Tagozat Varjú Gábor
10 ARTESZ KUPA Koloska Kikötõ 2014. aug. 16-17. megh., Kalóz, Sikló VISE Ifjúsági Tagozat László Zoltán
11 DOLPIN OB Koloska Kikötõ 2014. szept. 4-7. nyílt, Dolfin VISE Nyugdíjas Tagozat Sárközi Béla
12 IVT Keszthely 2014. szept. 11-14. nyílt, Kalóz, Dolfin VISE Nyugdíjas Tagozat Kollár Károly
13 KALÓZ EDZÕTÁBOR 2 Koloska Kikötõ 2014. szept. 19-26. nyílt VISE Felnõtt Tagozat Héjja László

A hírei

Navigare necesse est



Ünnepélyes oklevélátadással zárult Pak-
son a vietnami szakemberek magyaror-
szági képzése. Október 18-án a negyedik
turnus negyvenfõs csoportja vehetett át
oklevelet az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
Karbantartó Gyakorlóközpontjában. 

A szakemberek hathetes képzése a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen kezdõdött az elméleti, majd
a Paksi Atomerõmûben folytatódott a
gyakorlati ismeretek megszerzésével. Ez-
zel lezárult a 2012 szeptemberében indu-
ló, 4 turnusban folyó képzés, amelyben
összesen 120 fõ vett részt. 

Hamvas István, a Paksi Atomerõmû
vezérigazgatója a záróünnepségen töb-
bek között hangsúlyozta, hogy a vietna-

mi szakemberek megismerhették az
atomerõmûben kialakult munkakultúrát
és a biztonság iránti elkötelezettséget.
Potápi Árpád János, az Országgyûlés
Nemzeti Összetartozás Bizottságának el-
nöke említést tett a két ország között
megélénkülõ kapcsolatokról, amelynek
ez a képzési program is részét képezi.
Ngo Duy Ngo vietnami nagykövet el-
mondta, hogy terveik szerint 2020-ra
munkába áll az elsõ atomerõmû Vietnam-
ban. Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium energiaügyért felelõs állam-
titkára elismerõen szólt arról, hogy az
ázsiai ország kormánya elkötelezte ma-
gát a környezetet nem terhelõ, megbízha-
tó és biztonságos atomenergia mellett.

Az ünnepségen részt vettek a Mûegye-
tem, a Paksi Atomerõmû vezetõi, szak-
emberei. Az okleveleket dr. Aszódi Attila,
a BME Nukleáris Technikai Intézetének

igazgatója és Kiss István, az atomerõmû
oktatási fõosztályvezetõje adta át a viet-
nami szakembereknek.

LAnna

Vietnami szakemberek nukleáris képzése

Immár 22 alkalommal köszönthet-
ték ünnepi körben Céggyűrűvel ki-
tüntetett kollégáikat az atomerő-
mű munkatársai. Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. legrangosabb elis-
merését, a Céggyűrűt húsz munka-
vállaló vehette át az október 18-án
tartott rendezvényen Pakson, a
Csengey Dénes Kulturális Központ-
ban. Az ünnepségen Hamvas Ist-
ván, a Paksi Atomerőmű vezérigaz-
gatója mondott beszédet és adta
át a kitüntetéseket, Bognár Péter
humán igazgató pohárköszöntőt
tartott.

A részvénytársaság vezetése 1992 óta
Céggyûrû-kitüntetés adományozásával
is elismeri a kiemelkedõen jó munkát
végzõ munkavállalók tevékenységét,
erõsíti a társasághoz tartozás érzését. A
Céggyûrûket minden évben rendszere-
sen az október 23-ai nemzeti ünnepet
megelõzõ napokban adják át, ünnepé-
lyes keretek között. Évente húsz dolgo-
zó lehet boldog tulajdonosa az elisme-
résnek, amelyet a munkatársak, munka-
helyi közösségek javaslata alapján ítél-
nek oda a számos jelölt közül kiválasztot-
taknak.

A 2013-as év kitüntetettjei: Ágoston
Miklós vezetõ minõségfelügyeleti mér-
nök, Bese Lászlóné humánpolitikai elõ-
adó, Bíró Lajos villamos mûvezetõ, Bráz
Sándorné technológus, Debreczeni Ti-
bor technológus, Ferenczi Józsefné osz-
tályvezetõ, Gergely Judit Etel nyomda-

üzem-vezetõ, Kern László mûvezetõ,
Mátyás Ferenc mûvezetõ, Oláh Ferenc
nukleáris karbantartó lakatos, Pataki
Gábor dozimetrikus, Simonné Hlogyik
Ágnes csoportvezetõ, Suplicz Sándor
mûszaki ellenõr, Szabó Csaba mûveze-
tõ, Szõcs Péter osztályvezetõ, Teleki Gá-
bor turbinagépész, Tóth Ferenc osztály-
vezetõ, dr. Vábró László orvos, Vertike
Tamás reaktoroperátor, Zentai Tibor
mûszaki fõszakértõ. 

Ünnepi beszédében Hamvas István
kiemelte, hogy a rendezvény a történel-
mi eseményre való emlékezés mellett a

Paksi Atomerõmû közösségének ünne-
pe, az erõs közösségi tudattal rendelke-
zõ kollektíva ünnepe. Azon kollégáknak
az ünnepét is jelenti, akik az elmúlt idõ-
szakban tartósan kiváló teljesítményt
nyújtottak, és akiket kollégáik érdemes-
nek tartottak a Céggyûrû-kitüntetés el-
nyerésére. A jelenlegi 22. Céggyûrû-át-
adással immár 440 kolléga viselheti az
atomerõmû legrangosabb elismerését, a
Céggyûrût.

A vezérigazgató szólt a közösség fele-
lõsségérõl, a nukleáris energetika mû-
ködtetésével együtt járó biztonságtuda-

tosságról és elkötelezettségrõl, továbbá
az elért sikerek miatti büszkeségrõl és a
környezet iránti tiszteletrõl is. Említést
tett az eddigi eredményekrõl és jövõbe-
li feladatokról. „Nagyon fontos esemény
volt tavaly decemberben, amikor egy
szakmai konferenciával egybekötve ün-
nepelhettük az 1. blokk indításának 30.
évfordulóját. Szintén nagy öröm volt szá-
munkra, amikor több mint 10 éves ke-
mény munka eredményeként megkap-
tuk az Országos Atomenergia Hivatal
engedélyét arra vonatkozóan, hogy az 1.
blokkot további húsz évig üzemeltethet-
jük. És komoly siker az is, hogy a bizton-
sági mutatóink jó értékei mellett rekord
termelési eredménnyel zárhattuk a múlt
évet.” Ünnepi beszédét Hamvas István a
következõ szavakkal zárta: „Bízva az
MVM stratégiai célkitûzéseiben és az új
blokk építésében, remélem lesz száza-
dik Céggyûrû-ünnepség is.”

Bognár Péter pohárköszöntõjének
kezdetén a Céggyûrû-kuratórium tevé-
kenységét méltatta, majd arra kérte az
ünneplõket, hogy a kitüntetettek mel-
lett emeljék poharukat az atomenergia
jövõjére és az MVM Csoportra is, hogy
mint ahogy vezérigazgató úr is mondta,
a Paksi Atomerõmû száz évig tarthasson
Céggyûrû-ünnepséget.

Az ünnepi mûsorban a Classic Club
Singers – élen a paksi kötõdésû opera-
énekessel, László Boldizsárral – Verdi-
feldolgozásokkal kedveskedett a díjazot-
taknak, a közönségnek.

LAnna

A közösség ünnepe

Céggyûrû-átadás a Paksi Atomerõmûben
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Az ONER-3-2013 Nemzeti Nukleá-
risbaleset-elhárítási Gyakorlatot
október 7–9. között rendezték meg
a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (BM OKF), az Orszá-
gos Atomenergia-hivatal (OAH) és
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. fő-
szervezésében.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) ajánlása alapján a nukleáris léte-
sítménnyel rendelkezõ országoknak
rendszeresen olyan magas színvonalú
nemzeti gyakorlatokat kell végrehajtani,
mint amilyen a mostani is volt. Ami Ma-
gyarországot illeti, hasonló gyakorlatra a
2004-es év folyamán került sor. Az atom-
erõmû Baleset-elhárítási Szervezetén
(BESZ) kívül a gyakorlatba bekapcsoló-
dott az Országos Nukleárisbaleset-elhá-
rítási Rendszer (ONER) központi, ágaza-
ti, területi és helyi szervezeteinek szak-
embergárdája is, ami közel 1000 ember
mozgósítását jelentette a három nap
alatt.

Az ONER-gyakorlat megfigyelésére
meghívót kaptak a közép-kelet-európai
térség szakértõi, valamint a NAÜ és az
EU nukleárisbaleset-elhárítási szakem-
berei is. 

A szcenárió forgatókönyve, a feltéte-
lezés szerint, az atomerõmû 1. blokkján
primer köri csõtörés (nagy LOCA) tör-
tént, aminek következtében zónakáro-
sodás és súlyos környezeti kibocsátás
következett be. Az atomerõmû 22:00-
kor Általános Veszélyhelyzetet hirdetett
ki, majd a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság fõigazgatója ka-
tasztrófaveszélyt rendelt el a veszélyezte-
tett területen. A 18 óra leforgása alatt az
erõmû Baleset-elhárítási Szervezete
(BESZ) a veszélyhelyzeti osztályozást, a
telephelyi személyzet védelmét, a riasz-

tást, az irányítási tevékenységeket gyako-
rolta.  Az események 18 órás idõtarta-
ma miatt a nap folyamán egyedi fel-
adatként jelentkezett, hogy a BESZ-
munkaszervezetek váltását is végre kel-
lett hajtani. A váltásra este 10 órakor ke-
rült sor, amelyet minden szervezet siker-
rel végrehajtott.

A helyszínen sikeresnek értékelt nuk-
leárisbaleset-elhárítási gyakorlatról a
résztvevõk elemzésének figyelembevé-
telével összefoglaló értékelés készül.

A nemzeti gyakorlat utolsó napján a
nukleárisbaleset-elhárításban érintett

szervezetek gyakorlati bemutatót tartot-
tak Pakson. A bemutatón az érdeklõdõk
és a meghívottak megtekinthették a su-
gárfelderítés, kimenekítés és mentesítés
feladatait, a nukleárisbaleset-elhárítás-
ban alkalmazott mérõ és értékelõ esz-
közöket. Több mint tíz szervezet és esz-
közforgalmazó mutathatta be képessé-
geit. A délutáni órákban az óvodások és
iskolások ismerkedhettek meg a kiállí-
tott eszközökkel és gépjármûvekkel.
Több mint ötszáz fiatal látogatta meg a
rendezvényt.

LI

Balesetelhárítási gyakorlat az atomerõmûben

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atom-
energetikai Múzeuma múzeumpeda-
gógiai programmal  csatlakozott a
Szakmatúra elnevezésű rendezvény-
hez október 16-án, melyet a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Paks Járási Mun-
kaügyi Kirendeltsége indított útjára.
Ennek keretében a Paksi Atomerőmű-
be is ellátogattak az érdeklődők.

A Szakmatúra program 2008-tól mûkö-
dik és a 7-8. osztályos tantervben szerep-
lõ pályaorientációs óra kiegészítõ eleme.
Célja, hogy segítse a tanulókat a szakma
választásában. 

A szakmatúra elsõ két napján tizenhat
munkáltatónál, tizenkilenc hiányszakmát
mutattak be a szervezõk. A háromnapos
program utolsó napján a járás tizenhat
iskolájából erõmûbe látogató kétszázki-
lenc iskolás és nyolc kísérõ szülõ öt szak-
mával ismerkedhetett meg testközelbõl.
A program során kiemelt figyelmet ka-
pott az atomerõmû bõvítéséhez szüksé-

ges hiányszakmák, foglalkozások bemu-
tatása. A gépész, a vegyész és az elektro-
nikai mûszerész szakma váltott ki nagy ér-
deklõdést a tanulók között. A villanysze-
relõ és a CNC-kezelõ, esztergályos szak-
mákkal kapcsolatban az elmúlt évekhez
képest kisebb volt az érdeklõdés. A foga-
dó szervezetek szakemberei élvezetes, in-
formációgazdag, szemléletes elõadásuk-
ban mutatták be a diákoknak szakmájuk
szépségét és árnyoldalát egyaránt. Az elõ-
adók beszéltek a szakmákat oktató intéz-
ményekrõl, képzõhelyekrõl is. Végül fel-
hívták a pályaválasztás elõtt álló diákok fi-
gyelmét a természettudományok, ezen
belül is a fizika, kémia és matematika el-
engedhetetlen ismeretére is. 

A diákoktól kapott visszajelzés igen
pozitív volt, egyrészt hogy közelebbrõl is-
merhették meg az erõmûvet, másrészt,
hogy mélységében, elsõ kézbõl, a szak-
mákat mûvelõ szakemberektõl kaphat-
tak információkat a szakmákat illetõen.

Ruff Ferenc

Szakmatúra 
az atomerõmûben

A Nagykanizsán október 17-én rende-
zett Pannon Tudományos Nap elnevezé-
sû konferencia keretében adta át Bog-
nár Péter, a Paksi Atomerõmû Zrt. hu-
mán igazgatója a Pannon Tudomány Dí-
jat Szolcsányi József Széchenyi-díjas or-
vosnak, farmakológusnak, az MTA pécsi
területi bizottsága korábbi elnökének.

A díjat a Paksi Atomerõmû Zrt. a du-
nántúli régió tudományos életében ki-

emelkedõ szerepet játszó személyek te-
vékenységének, életpályájának elisme-
résére alapította. Azon személyek kap-
hatják meg, akik pályafutásuk jelentõs
részében – de legalább 10 éven át – a
Pannon régióban fejtettek ki kiemelke-
dõ tudományos tevékenységet. A díjat
elõször 2010-ben adták át. Évente egy
alkalommal értékelik vele az arra érde-
mesek munkásságát. LA

Pannon Tudományos Díj
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– Vezérigazgató úr! Elnézést a köz-
helyszerûen hangzó kérdésért, de
tényleg érdekel bennünket: hogy érzi
magát a MAVIR-nál?

– Bár adhatnék panel választ, azt
mondhatom, túl vagyok az elsõ informá-
cióözönön, amely rámzúdult, és egyre in-
kább kiismerem magam a vállalat ügyei-
nek és feladatainak tengerében. Sokat kell
tanulnom, nem csak a MAVIR-ról, mint
szervezetrõl, de a szakmai kérdésekrõl is.

– Azt tehát, hogy nem energetikai
szakember, nem érzi hátránynak?

– Igyekszem elõnyt kovácsolni a hát-
rányból. Azzal, hogy nem tudok olyan
mélységig elmélyedni a szakmai részle-
tekben, mint nagy tudású vezetõ kollé-
gáim, talán jobban képes leszek meg-
õrizni a vállalat és feladatrendszer átlá-
tásának és egészként való szemléleté-
nek képességét. Mindemellett egyre in-
kább szükség lesz itt is arra a fajta gaz-

dasági-menedzsment tudásra, amelyet
eddigi pályám során szereztem. Min-
denesetre, egyelõre gõzerõvel tanulom
a MAVIR-t, a rendszerirányítás, átvitel
és piacmûködtetés legfontosabb ismér-
veit.

– Nem lehet könnyû…
– Valóban nem, de kifejezetten kom-

fortérzetet nyújt az a hozzáállás, segíteni
akarás, türelem és jó szándék, ami a
MAVIR csapat részérõl megnyilvánul irá-
nyomban. Ennek is köszönhetõ, hogy el-
sõ kérdésére azt tudom válaszolni, jól ér-
zem itt magam. Határozott célom, hogy
minél elõbb eljussak a központ valameny-
nyi szervezeti egységéhez és vidéki telep-
helyeinkre. Kíváncsi is vagyok az üzem-
vitelre és jó lenne valamennyi MAVIR-os
kollégával kezet fogni, beszélgetni.

– Milyennek látja az elsõ benyomá-
sok alapján a céget?

A legtalálóbb szó, hogy a MAVIR
olyan, mint egy nagy család. Persze lehet-
nek nézeteltérések idõnként, de alapve-
tõen a tenni akarás, egymás segítése ve-
zeti az embereket. Amit említettem a ve-
lem kapcsolatos attitûdrõl, elmondható
az egymás közötti munkáról is. Persze
mindig lesz tere a fejlesztésnek, de az a

belsõ alap, ami a céget jellemzi, szerin-
tem jó és biztató. Azok a hagyományok,
pedig, amelyek az évek során kialakultak
és a vállalati kultúra részévé váltak, min-
denképpen méltóak arra, hogy megõriz-
zük õket. 

– Melyek a legfontosabb tervei?
– Az én terveimet a vállalat irányvona-

la határozza meg. Az alaptevékenység el-
látását elsõ helyre téve – ami fõ felada-
tunk - szeretném sikerre vinni azokat a
kiemelt projekteket, amelyek már a jövõ
rendszerirányítását, átvitelét és piacmû-
ködtetését határozzák meg. Folyamato-
san változó világban kell helytállnunk,
terveznünk és változatlan szolgáltatást
nyújtanunk. Ez önmagában is komoly
kihívás. Bízom benne, hogy arra a me-
nedzsment tapasztalatra támaszkodva,
amellyel jöttem, helytállok a hazai villa-
mosenergia-rendszer bástyáját jelentõ
MAVIR élén is.

– Az energiája és törekvése rendel-
kezésre áll. Nem marad más hátra,
mint, hogy sok sikert kívánjak vala-
mennyi Olvasónk nevében a MAVIR
irányításához!

Hackl Mónika
MAVIR Zrt., kommunikációs vezetõ

A hírei

Sótonyi Gáborkinevezését megelõzõen az MVM NET Zrt. gazdasági igazgatói teendõit
látta el. A 40 éves szakember pályáját a pénzügyi szolgáltatási szektorban kezdte, majd távközlési
területen, az Elsõ Pesti Telefontársaság Nyrt.-nél helyezkedett el. Az MVM Csoporthoz a
Nemzeti Innovációs Hivataltól csatlakozott, és aktív szerepet vállalt az MVM Zrt. távközlési
leányvállalatának elindításában, majd vezetésében.
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett külgazdaság és vállalatértékelés
szakirányokon, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogi szakokleveles
közgazdászképzésen vett részt. Tárgyalási szinten beszél angolul.

Hagyomány és innováció
Interjú Sótonyi Gáborral, a MAVIR Zrt. vezérigazgatójával

Sótonyi Gábor vette át a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító ZRt. (MAVIR) vezetését. A gazdasági szakember ezt megelőzően
az MVM Csoport távközlési társasága, az MVM NET Zrt. gazdasági igaz-
gatója volt, jelentős tapasztalatra tett szert a telekommunikációs iparág-
ban -  olvasható a MAVIR szeptember 5-i hivatalos közleményében.
Szeretnénk azonban kicsit közelebbi képet kapni a felelős pozíciót betöl-
tő emberről, ezért könnyedebb hangvételben kérdeztük Sótonyi urat. 
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Sikeres, „teltházas” ágazati szemináriumokon, érdekes osloi konferenci-
án és sok-sok nagyon hasznos infópontos beszámolón vagyunk túl. A For-
ró Drót folyamatosan nyomon követte a projekt eseményeit, hírt adtunk
az ágazati szemináriumok helyszínérõl, programjáról és utólag egy kis be-
számolót is közreadtunk. 
Egy rövid emlékeztetõvel szeretném feleleveníteni a projekt állomásait: 
Partnerek elsõ megbeszélése / First meeting of project partners
2013. március 12. Budapest, LIGA székház
Nyitórendezvény / Kick off meeting
2013. április 24-26. Oslo LO Headquarters
Munkáltatói, munkavállalói szemináriumok / Joint seminars
2013. március 26 Salgótarján VOSZ székház
2013. április 9. Debrecen VOSZ székház
2013. április 15. Székesfehérvár, Vállalkozói Központ (Inkubátorház)
2013. április 16. Gyõr Széchenyi István Egyetem Aula
2013. április 22. Eger, Fehérszarvas étterem,
2013. május 6. Szolnok Hozam Klub
2013. május 7. Nyíregyháza Lagúna étterem
Ágazati konferencia / Sectoral Conference
2013. szeptember 30. - október 1. Oslo
Ágazati tanfolyamok / Sectoral seminars
2013. május 31- június 1. Balatongyörök
2013. június 14-15. Balatongyörök
2013. szeptember 20-21. Balatongyörök 

2013. november 15. 16. Hajdúszoboszló
A hajdúszoboszlói záró szeminárium programja (2013. november 15.
16. Hajdúszoboszló)
November 15., péntek
10.00 Gál Rezsõ:  Megnyitó
10.15. Kozák László: A Norvég Projekt bemutatása, bemutatkozás 
10.30 Neumann László:  Az ágazati dialógus az Európai Unióban és Ma-
gyarországon.
11.30. Kérdések  
12.00. Ebéd 
13.00-15.00 Ágazati esettanulmány: Bali Gábor szakértõ: A gázipar álta-
lános helyzete, jövõbeli kilátások. A mûszaki és a kereskedelmi részleg kö-
zötti kommunikációs lehetõségek.
14.30 A szociális dialógus lehetõségei munkáltatói szemmel (eladó egyez-
tetés alatt) 
15.00. Szekcióülések 
17.00. Az elsõ nap zárása 
november 16. szombat 
9.00. Dr. Kiss Mihály: A szociális dialógus törvényi szabályozása a Mun-
ka Törvénykönyvében. Kollektív munkajogi kérdések. 
11.00 Kozák László: A szociális dialógus fejlesztésének lehetõségei. Pa-
nelbeszélgetés ágazati tisztségviselõk illetve munkáltatók részvételével
(meghívott résztvevõ Varga Júlia VOSZ).
12.00. Ebéd 

Szombat reggel lassacskán ébrede-
zett a társaság. Sokan még hajnal-
tájt is ropták a táncot, beszélgettek,
biliárdoztak, így az alvásidő jelentős
része kiesett, bár ezt nem bántuk.

Reggelizés közben lassan nyiladoztak a
szemek. A kávé fogyásával egyenes arány-
ban kezdett beszédesebbé válni a társa-
ság. Lassan, ám biztosan kezdett újra ösz-
szekovácsolódni a banda. 

Reggeli után maradt nagyjából fél órá-
ja a csapatnak, míg megkezdõdött a prog-
ram. Ki-ki saját belátása szerint töltötte el
ezt a kis szabadidõt. Csapatokba verõdve
beszélgetve, kávézva, szemet lehunyva
még pihengetve, vagy éppen visszavonul-
va a saját szobájába.

9:30-tól egy kis csapatépítõ játék követ-
kezett a szakszervezet szervezésében. Já-
tékos programokkal, kreatívan próbáltuk
összekovácsolni a csapatot. Egyik felada-
tunk az volt, hogy kör alakzatban leültünk.
Mindenki kapott egy fehér papírlapot. Mi-
után kiválasztottunk egy embert, oda-
mentünk hozzá, és pár perc beszélgetés
után azt a tulajdonságát írtuk a lapjára,
amely számunkra a legmeghatározóbb
volt a beszélgetésbõl. Kicsit azért segítség
volt, hogy elõzõ este már összeismerked-
tünk, ráadásul sokan „visszatérõ vendé-
gek” voltak most. Mindenesetre érdekes
volt végighallgatni azt a 8-10 tulajdonság-
ból álló listát, melyet társaink állítottak
össze rólunk.

A következõ feladathoz párokba kellett
rendezõdjük, egymásnak háttal ülve. A pá-
ros egyik tagja egy üres lapot kapott, míg
a másik tag egy képet. A feladat lényege az
volt, hogy a képrõl minél részletesebb le-
írást adjunk társunknak, így õ részletekbe
menõen le tudja rajzolni a kezünkben tar-
tott képet. Készültek viccesebb és alapo-
sabb képek is, melyeket megörökítettünk
fényképen is az utókor számára.

Ezután dr. Szilágyi Józseffel, az EVDSZ
elnökhelyettesével tartottunk egy kötet-
len beszélgetést, kerekasztal jelleggel,
melyben átbeszéltük az Ifjúsági Tagozat
fontosságát. A tagozat jövõjét, fejlõdésé-
nek fontosságát, a rövid és hosszútávú
terveket, a megvalósításhoz
szükséges anyagi és embe-
ri értékek fontosságát,
szükségességét tag-
laltuk. Szó esett a
fejlõdés és az
utánpótlás fon-
tosságáról. Mi-
lyen változtatá-
sok szüksége-
sek ahhoz,
hogy a szerve-
zet fejlõdhes-
sen a szükséges
ütemben, illetve
az utánpótlásról,
hogy mily módon
kellene megszólítani a
fiatalokat.

A beszélgetés olyan jól sike-
rült, hogy az ebéd elõtti szü-
net ki is maradt, így közvetlen
utána már tálalták is finomsá-
gokat.

Az ebéd után gyors öltözés, és csapa-
tokba rendezõdve elindultunk egy kis
csapatépítõ tréningre. Ugyan az indulás
kissé nehézkesre sikeredett, mely eny-
nyi embernél nem is csoda, de az erdõ-
ben eltöltött idõ kárpótolt minket ezért.
Egy kis erdei ösvényen mentünk fel az
erdõbe, mely keresztezte az erdei vasút
vonalát. Hihetetlen méretû fák között
kaptattunk fel a hegyre, miközben min-
denki izgalommal várta, milyen progra-
mok is várnak ránk. Átszeltünk egy ép-
pen kiszáradt patakmedren, mikor meg-
érkeztünk egy kötéllétrás területre. A négy
fiatalember, aki biztosította a programot

tartott egy kis „eligazítást”, és mindenkit
megkértek a fokozott figyelemre. Lehe-
tõségünk volt kipróbálni a gólyalábazást,
majd egy két fa között elfektetett kötéllét-
rát, melyen állva kellett átkelni. Ezután is-
mét egy kis gyalogolás következett, majd

a patakmeder felett kifeszí-
tett kötélen kellett át-

mászni lajhár mászás-
ban. Az utolsó állo-

más tûnt a leg- in-
kább erõt pró-
bálónak, me-
lyen a szaka-
dék felett kife-
szített kínai
kötélen kellett

a mederpart
másik felére át-

menni. Ennek a
lényege az volt,

hogy egy lépõkötél
található alul, melyen

az ember próbál át-
menni, melyhez a segítsé-

get a karmagasságban elhelye-
zett 2 kötél segítette, néhol ne-
hezítette, mivel magunk elõtt
szétnyitva tudtunk menni. Miu-
tán átértünk, kis pihenõ után

visszafelé jött a következõ megmérette-
tés, mely alkalmával egy szimpla köté-
len kellett visszamenni egy kapaszkodó-
kötél segítségével. Az utolsó feladat tel-
jesítése után a csapat visszaindult a bázis-
ra.

Pici pihenõ után következett a vacso-
ra, majd ismételten a kötetlen program.
Csapatokba verõdve beszélgettünk, bili-
árdoztunk, míg meg nem érkezett Dom-
bóvári István, aki kb 45 perces stand up-
ot nyomott le. Elsõ pillanattól teljesen
közvetlen volt, a közönséget is bevonva
a mûsorba. Jókat derültünk néhol pikírt
megjegyzésein, poénjain, meg a néhol a

„közönség” soraiból elhangzott, bemon-
dott vicceken. A mûsort követõen elkez-
dõdött a forraltborozás, sörözés, mellet-
te pedig elõkerültek a kívánságzenék, és
táncoltunk hajnalig.

Reggel az igen kevés alvás után ismét
nehezen ébredezett a társaság, amit
még nehezített a borongós idõ is. Reg-
geli után a csapat felfedezõ túrára in-
dult Királyréten, mely alkalmával festõi
szépségû tájon barangolhattunk. Kör-
bejártuk a Kastély Hotel környékét,
megnéztük a tavat, annak élõvilágáról
kaptunk egy kis tájékoztatást, bemen-
tünk a denevérek barlangjába, ahol igen
jót borzonghattunk, miközben a dene-
vérek repkedtek körülöttünk a sötét-
ben. A barlangolás után egy kis lankás
részre kalauzoltak bennünket, ahol fél-
drágaköveket gyûjthettünk. Mindnyá-
jan gyermekké átszellemülve, guggol-
tunk, térdeltünk, és próbáltuk megtalál-
ni a „kincseket”, melyeket a földfelszín
zugai rejtettek. Menet közben megcso-
dálhattuk a csörgedezõ patakot, elsétál-
tunk a lovarda mellett, sajnos a kipróbá-
lásra már nem jutott idõ, de láthattuk az
idõnként mellettünk elpöfékelõ kisvas-
utat, és a hajtánypályát, ahogy kézzel
próbálgatták a kis vasúti járgány mû-
ködtetését.

A program után visszatértünk a szál-
lásra, és megebédeltünk. Majd egy hosz-
szabb búcsúzkodás, telefonszám és ema-
il-címek cseréje után kissé szomorúan
indult útnak a társaság, mivel véget ért
ez a kellemes, hasznos, és igen vidám
hétvége. Barátságok, ismeretségek kö-
tõdtek, beleláthattunk más szervezetek
mûködésébe, és az ország sok-sok szeg-
lete ismerhette meg egymást. Azóta már
több hét eltelt, de többször emlegettük,
mikor jön a következõ találkozó, mert
mind várjuk, hogy a csapat újra együtt-
legyen, ismét bõvülve új emberekkel.

Lezárult a Norvég projekt elsõ éve

Ifjúsági találkozó Királyréten
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Október 18. és 20. között első alkalommal gyűl-
tek össze a fallabda sportágat kedvelő és űző
villamosenergia-ipari dolgozók és hozzátartozó-
ik, hogy összemérjék tudásukat az MVM OVIT
Zrt. által megrendezett – és a remények szerint
hagyományt teremtő - sporttalálkozón.

A találkozó mérlege számokban: 68 nevezett résztvevõ
14 iparági társaságból! 

A selejtezõkkel pénteken kezdõdött a vasárnap reg-
geli szabadedzéssel záruló versenysorozat. Szombaton
közel 90 mérkõzésre került sor a tolnai Fallabda Cent-
rumban. A legnépesebb korosztályokban 14, illetve 25
induló versengett egyenes kieséses rendszerben a dí-
jakért. A vigaszágas lebonyolítás a résztvevõk többsé-
gének legalább két mérkõzés lejátszását garantálta. 

A találkozón elsõ alkalommal ülésezett a Fallabda
Sportági Értekezlet, ahol a jelenlévõ csapatvezetõk
megválasztották a három fõs iparági Fallabda Sportági
Bizottságot - melynek elnöke Popp Szilárd (E.ON EED)
lett -, és megvitatták a fallabda versenyszabályzatot.

- Az évtizedes hagyományokkal rendelkezõ iparági
sportmozgalom bõvítése a fallabda sportággal, úgy tû-
nik – végignézve a versenyzõk körén – hozzájárult a fi-

atalabb korosztályhoz tartozó munkavállalók elérésé-
hez és bevonásához - mondta el kérdésünkre Várhelyi
Réka, a VITSPORT Alapítvány titkára, aki maga is sokat
tett az I. Iparági Fallabda Találkozó népszerûsítéséért.

Makó Attila úrnak, az OVIT SE elnökének tájékozta-
tása szerint a négy fõs szervezõ bizottság eredményes
munkát végzett az elmúlt közel egy évben, tovább gaz-
dagítva ezzel az iparági sportmozgalmat, és öregbítve
a rendezõ egyesület illetve társaság jó hírnevét. 

Két nõi és négy férfi korcsoportban került sor a
gyõztesnek járó kupa, ill. a dobogós helyen végzettek-
nek az érmek átadására.
Az elsõ bajnokok:

H: Mezõ Mária (MAVIR Zrt.)
H40: Balogh Anikó (E.ON EED)
M: Szalay Zsolt (E.ON EED)
M30: Kneifel Norbert (MAVIR Zrt.)
M40: Szemes Pál György

(GDF SUEZ – Dunamenti Erõmû Zrt.)
M50: Medgyesy Ferenc (MVM Paks II. Zrt.)
A Torna Bajnoka: Szalay Zsolt (E.ON EED)
Legeredményesebb társaság: E.ON EED

Az eredményhirdetést követõen az MVM OVIT Zrt.
nevében a társaság sportkoordinátora, Makó Attila be-
jelentette, hogy a 2014. április végén lebonyolítani ja-
vasolt második fallabda találkozó megrendezésére az
OVIT SE ismét vállalkozna. 

A VITSPORT Kupa’13 I. Villamosenergia-ipari Fal-
labda Találkozó legemlékezetesebb pillanatai, valamint
a részletes eredmények megtekinthetõek a VITSPORT
Alapítvány honlapján és Facebook oldalán is (www.vit-
sport.hu).

A XXIV. Villamosenergia-ipari Te-
ketalálkozó beharangozóját ol-
vastátok ez év tavaszán. Most
már arról számolunk be, hogy az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
szervezésében október 11-13.
között lezajlott az iparági teke-
találkozó.

Helyszín a Tatai Olimpiai Központ.
Az õsparkban elhelyezkedõ edzõtá-
bor gyönyörû õszi színekben pompá-
zott. Valószínû, hogy ez is megadta a
21 iparági társaság, 17 nõi amatõr csa-
pat, 39 férfi amatõr csapat, 4 férfi iga-
zolt csapat, 60 nõi amatõr, 2 nõi iga-
zolt, 122 férfi amatõr, 8 férfi igazolt
versenyzõ jó alaphangulatát.    

A találkozó pénteken 13:00-tól a csa-
patok fogadásával, és a csapatversenyek-
kel kezdõdött. Az esti megnyitó, és a csa-
patvezetõi értekezlet után, egy vidám
hangulatú zenés ismerkedési esttel vál-
tunk el egymástól.

Szombaton 8:00 – 20:00-ig csapatok
és egyéni indulók versenyével folytató-
dott a találkozó. Azok, akik késõbb lép-

tek pályára csapattársaikkal, 10:00 és
15:00-tól városnézõ kisvasúton, idegen-
vezetõvel, ismerkedtek Tata nevezetsé-
geivel. Az ellazulni vágyók az edzõtábor
uszodáját is igénybe vették. Esti rendez-
vényünkön a Paksi Tûzvirág táncegyüt-
tes magas színvonalú mûvészi mûsora
aratott méltán sikert. Majd zenés búcsú-
estével zártuk a mozgalmas, élmények-
ben gazdag napot.

Vasárnap 8:00 – 12:00-ig a döntõbe ju-
tott nõi, férfi amatõr és igazolt résztve-
võk versenyét bonyolítottuk le. Õk a csa-
patversenyeken elért eredményeik alap-
ján kvalifikálták magukat, a legjobb nõi
16, és legjobb férfi 28 amatõr közé. Az
igazoltak is megvívták külön csatáikat.    

A részletes eredmények www.vit-
sport.hu/tárgyévi sporttalálkozók/teke
honlapon már olvashatóak.

Záró programként eredményhirdetés,
fotózás búcsúzkodással. A Bakonyi Erõ-
mû képviseletében Nagy Károly beje-
lentette, hogy a 2014. évi XXV. jubileumi
teketalálkozónak õk lesznek a rendezõi.
A munkájukhoz sok sikert kívánunk.   

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani, Tóth Pálnak és Tóthné B. Emõ-
kének a magas színvonalú szervezési
munkájukért.     A VIDÁM GYÕZTESEK

XXIV. Villamosenergia-ipari Teketalálkozó
Beszámoló

A boldog gyõztesek

Elsõ alkalommal találkoztunk - Tolnán
VITSPORT KUPA’13 Villamosenergia-ipari FALLABDA Találkozó
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A Vértesi Erõmû Sportegyesület a Vér-
tesi Erõmû Zrt. támogatásával vállalta
az idén október elején a harmadik Vil-
lamosenergia-ipari Futótalálkozó meg-
rendezését. Kicsit aggódtunk, hogy a
tervezett helyszínen Balatongyörökön
hol lehet olyan futópályát kijelölni, ami
idecsábítja az iparágban dolgozó, futást
kedvelõ kollegáinkat. Ebbõl szempont-
ból el voltunk eddig kényeztetve,
ugyanis az elsõ két találkozón az EON-
os rendezõk jóvoltából a Tatai-tó körül
futottunk, ami ideális helyszínnek bi-
zonyult.

Azonban így utólag el kell mondani,
fölösleges volt az aggodalom, mert a
rendezõk nagyon kitettek magukért!
Klassz pályát jelöltek ki, melynek elég nagy része a Bala-
ton melletti kerékpárúton haladt, így futás közben sokat
gyönyörködhettünk a Balaton szépségeiben, az MVM tu-
lajdonú Balatongyörök Hotel Panoráma szálloda pedig ki-

váló helyszínéül szolgált a rendezvénynek. A résztvevõk
közül mindenki megtalálta a neki megfelelõ távot (2 km,
7 km, 14 km, 21 km), melyen összemérhette erejét a töb-
bi iparági sporttársával.

Úgy gondoljuk, hogy jól döntöttünk akkor is, mikor
elhatároztuk, hogy kétnapossá tesszük a futótalálkozót,
hiszen a villamosenergia-ipari sporttalálkozóknak min-
dig is volt egy találkozó jellege is, melynek csak akkor le-
het hangsúlyt adni, ha este a sporttársak leülnek fehér-
asztal mellé, és megbeszélik az elmúlt év sportélménye-
it, valamint ötleteket adnak a következõ találkozó jobb
megszervezéséhez. Így történt ez most is, amikor a csa-
patok vezetõi szombat este az elsõ sportági értekezleten
megválasztották a sportági bizottság tagjait, és éjszaká-
ba nyúlóan beszélgettek a jövõrõl, mit és hogyan csinál-
junk jövõre még jobban.

A futás iparági népszerûségét jelzi, hogy a találkozók
egyre növekvõ létszámmal kerültek megrendezésre. Idén
már több mint kétszázan vettek részt, tizennyolc társasá-
got képviselve.

Köszönjük a Vértesi Erõmû Sportegyesületnek a kivá-
ló rendezést, és reméljük jövõ õsszel még többen találko-
zunk Balatongyörökön ismét egy jó kis futásra, hiszen „a
láb mindig kéznél van”!

Nemesházi László

2013. szeptember 20-22. között került sor
a XXXI. Villamosenergia-ipari Kispályás
Labdarúgó Döntõ megrendezésére Gyõr-
ben, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálóza-
ti Zrt. és a Gyõri Elektromos Vasas Sport-
kör együttmûködésben, melynek célja: „A
villamosenergia-ipar hagyományainak
megõrzése, az egészséges életmód és a lab-
darúgás népszerûsítése, az emberi kapcso-
latok erõsítése és a sportbarátság ápolása.”

A gyõri döntõbe 8 csapat jutott be a te-
rületi selejtezõket követõen, továbbá a ren-
dezés jogán a hazai csapat és címvédõként
az elõzõ évi bajnok küzdött a gólokért.

A pénteki délután a csapatok számára a
regisztrációval, a szálláshely elfoglalásával,
az üdvözlõ vacsora elfogyasztásával és az
azt követõ pihenéssel telt, illetve a csapat-
kapitányok és a szervezõk körében lezaj-
lott a technikai értekezlet (sportági érte-
kezlet, sorsolás, rendezõk rövid tájékozta-
tója). A csapatok Gyõr belvárosában, a Ho-
tel Rába City Centerben kerültek elszállá-
solásra, így a korán, illetve idõben érkezõk
a hotel bejáratától pár méterre található
Széchenyi téren belecsöppenhettek a Ma-
gyar Hagyományok Fesztiválja, illetve a VI.
Gyõri Pálinkafesztivál megnyitójába, prog-
ramjába. Azok számára, akik a nagy utazás-
ban kissé elfáradtak helyben, a hotel étter-
mében ifj. Sánta Ferenc játszott magyar
nótát, operetteket és klasszikusokat.

Az érkezést követõ napsütéses szomba-
ti napon 9:00-kor kezdõdött a megnyitó,
ahol Gyõr Megyei Jogú város kabinetfõnö-
ke, s nem különben a labdarúgó sportág
egyik elismert sport szakembere, Bolla Pé-
ter köszöntötte a résztvevõ csapatok tagja-
it és a beszédét követõen mindenkinek sok
sikert, sportszerû játékot és élményekben
gazdag hétvégét kívánt.

A megnyitó után 9:15-kor kezdõdtek a
csoportmérkõzések a gyõri városi sport-
park 3 mûfüves pályáján, két csoportban
5-5 csapattal. A csapatokra így ezen a na-
pon 4 mérkõzés várt. A kezdeti enyhe hû-

vösebb idõ ellenére minden csapat teljes
erõbedobással vetette bele magát a versen-
gésbe, míg a pályára nem lépõ csapatok a
bemelegítést végezték, egyesek pedig szur-
kolással buzdították a csapatokat. A 2x15
perces játékidõ minden minutumát szük-
séges volt a csapatoknak kihasználni, mivel
az elõzõ napi sorsolás miatt a 2 csoportban
az erõviszonyok meglehetõsen kiélezettre
sikeredtek, így szinte minden meccset 1-2
gól döntött el. A gólzáporos mérkõzések
tehát elmaradtak, azonban a szurkolóknak,
nézõknek nem lehetett okuk panaszra, hi-
szen a délután fél kettõig tartó játéknapon
így is összesen 54 gólt láthattak. Ebbõl az
54-bõl 32 gólt a 2 csoport elsõ két helyezett
csapatai rúgtak, az a 4 csapat, amely más-
nap a dobogós helyekért szállt „ringbe”
egymással.

A szombati, eseménydús napot követõ-
en a vasárnapi játéknapot így a csoportel-
sõk és csoport-másodikak keresztbejátszá-
sa nyitotta meg, ezt követték a helyosztó
mérkõzések, majd a 3. helyezés sorsa, vé-
gül pedig az 1. hely sorsa dõlt el a center
pályán. A helyezések az alábbiak szerint
alakultak:

1. EDF DÉMÁSZ társaságcsoport
2. MVM SE 
3. E.ON Észak-Dunántúl
4. ELMÛ-ÉMÁSZ társaságcsoport
5. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
6. Budapesti Erõmû Zrt.
7. Bakonyi Erõmû Zrt.
8. Dunamenti Erõmû Zrt.
9. Paksi Atomerõmû Zrt
10. Tiszavíz Vízerõmû Kft.
(A részletes eredmények, gazdag fotóri-

porttal együtt megtalálhatóak a www.vit-
sport.hu honlapon.)

A mérkõzéseket követõen került sor a
díjátadásra, ahol a vándorkupa új gazdára
talált, illetve a különdíjak is kiosztásra ke-
rültek. Minden csapat számára névre szó-
ló oklevelet állítottak ki a szervezésben se-
gítõ hölgy munkatársak, remélve, hogy ez-

zel is kellemes emléket állítunk a résztve-
võknek. A dobogós helyezést elért csapa-
toknak természetesen 1-1 kupa járt, míg a
csapattagok mindegyikét egy labdával és
egy éremmel is díjaztuk, hogy legyen mit
megmutatni az élménybeszámolók során
az otthoniaknak, barátoknak és a kollégák-
nak egyaránt. Közben délelõtt a hotel étter-
me kitelepült a sportparkba, hogy a részt-
vevõk a helyosztó mérkõzések ideje alatt
vagy azt követõen már tudjanak étkezni,
azaz energiát magukhoz venni a hazaútra.
A zárást követõen jöhetett a búcsú, az elkö-
szönés és örömmel mondhatom, hogy
nem láttunk keserû szájízzel távozó játé-
kosokat, mindenki részérõl kedves, elisme-
rõ szavakat kaptunk búcsúzóul, méltó lezá-
rásaként ennek az eseményekben gazdag
és egyben fárasztó hétvégének.

Természetesen egy ilyen volumenû ren-
dezvény nem jöhetett volna létre egy 11.
gárda: a rendezõk nélkül. Az egész hétvé-
gén, illetve a hónapokig tartó elõkészítõ
munkában nyújtott önzetlen segítség –
mintegy szerény köszönetéül – hadd ke-
rüljön név szerint felsorolásra ez a csoda-
csapat: Szalay-Skultéty Judit, Szabó István
László, Komondi Elvira, Somogyi Teréz,

Kovács Szilvia, Egyházy Sándor, Keszi Or-
solya, Jáger Gabriella, Papp Dóra, Molnár
Eszter, Borbély Tímea, Pataki Petra, Bá-
nyai Balázs, Albert Zoltán.

Befejezésül néhány gondolat.
A foci közismerten a legnépszerûbb

sportágak egyike, az egyik legjobb csapat-
játék, így reméljük, hogy ezzel a rendez-
vénnyel is sikerül nekünk is közvetíteni és
felhívni munkatársaink, illetve a vezetõ-
ség figyelmét az iparág egyik fõ filozófiá-
jára, miszerint FONTOS AZ EGÉSZSÉGES
ÉS MOZGÁSBAN GAZDAG ÉLETMÓD, va-
lamint ennek támogatása és elõsegítése
is. Mint már egy korábbi írásomban emlí-
tettem: „Büszkék vagyunk csapatunk si-
kerére, mivel példánk mutatja, hogy a
munkatársi kapcsolatokat a lelkes és kitar-
tó csapatjáték igazi baráti kötelékké ala-
kíthatja. A megszerzett élmények és ta-
pasztalatok azok, melyek okot adnak arra,
hogy minél több kollégánkat buzdítsuk a
sportolási lehetõségek kihasználására és a
rendszeres testmozgás révén az egészsé-
ges életmódra.”

MERT FOCIZNI KELL!
Bányai Balázs, 

fõszervezõ

„A LÁB MINDIG KÉZNÉL VAN!”
3. VITSPORT Kupa, Villamosenergia-ipari Futótalálkozó

LEZÁRULT - IPARÁGI FOCI DÖNTÕ, GYÕR, ÕSZI FESZTIVÁL
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A szén 
A szén keletkezése során két lépcsõn megy keresztül. Az elhalt növényi anyagok a
Föld felszínén lerakódnak, és még a felszínen elkezdenek átalakulni. Ez a tõzegkép-
zõdés. Második lépcsõben, ahogy egyre süllyed a tõzeg, úgy a nyomás és a hõmér-
séklet hatására (több millió év alatt) a szénülés jelensége jön létre.

A szénülés folyamatában a tõzeg átalakul: lignit, barnaszén, feketeszén illetve ant-
racit keletkezik belõle. A legfiatalabb széntípus a lignit. Nagy nedvességtartalmuk (40
% fölött is lehet) és hamutartalmuk van, így fûtõértékük alacsony, 5-10 000 kJ/kg. A
barnaszén fûtõértéke 15-20 000 kJ/kg, és nedvességtartalma 40 % alatt van. A kõszén
a legjobb minõségû szén, fûtõértéke 20-32 000 kJ/kg között mozog. Ettõl is ritkáb-
ban elõforduló, idõsebb és jobb minõségû az antracit, 35-37 500 kJ/kg fûtõértékkel,
ám ez a szénfajta van a föld felszínétõl legtávolabb, azért nem mindig gazdaságos a
kitermelése, illetve ha kitermelik, értéke nagyobb a többi szénhez képest.

A magyarországi szénkészlet közel 5*109 t, amibõl a kõszén 0,65*109 t, a barna-
szén 1*109 t és a lignit mennyisége 3*109 tonna. A kõszén Pécs és Komló környé-
kén fordul elõ, fûtõértéke 10-20000 kJ/kg magas kén- és hamutartalommal. A bar-
naszén a Dunántúlon és az északi bányavidéken fordul elõ. Veszprém és Ajka kör-
nyékén 12 000 kJ/kg a fûtõértéke 3 % kén- és 25-40 % hamutartalommal. Tatabá-
nya, Oroszlány térségében 15 000 kJ/kg fûtõértékkel, 3 % kén- és maximálisan 40
% hamutartalommal. Lignit telep Visonta és Bükkábrány környékén található, fûtõ-
értéke 6-7000 kJ/kg, kéntartalma 1-1,5 %, míg hamutartalma eléri a 40 %-ot és ned-
vességtartalma igen magas.

Bükkábrányi külszíni fejtés

A kõolaj
A kõolaj õsi szerves üledékekbõl képzõdött, amely több százmillió éven át volt a Föld
mélyén. A Föld kõolajkészleteit jóval kevesebbre becsülik, mint a szénkészletet. Vi-
szont a világ olajfelhasználása nagyobb, mint a széné. A hazai olajkitermelés meny-
nyisége közelítõleg azonos volt az elmúlt évtizedekben – 2*106 t évenként. Az évi
felhasználás 8*106 t körül van, így nyilvánvaló, hogy hazánk kõolajimportra szorul.
Az import olaj legnagyobb részét Oroszországból vásároljuk, a Barátság II vezeté-
ken keresztül, ami 600 mm átmérõjû és 10*106 t szállítóképességû. A szállítás biz-
tonságát növeli, hogy a Szlovákián áthaladó Barátság I vezetékhez is rendelkezünk
egy 350 mm átmérõjû, 5*106 t szállítóképességû leágazással. Az orosz olajfüggõség
megelõzése érdekében épült az Adria kõolajvezeték, amelynek paraméterei a Ba-
rátság II-ével egyeznek meg.

Magyarországon négy nagy kõolajmezõt tártak fel: Budafa, Lovászi, Nagylengyel
és Algyõ mezõket. A kihozatalt tekintve elsõdleges, másodlagos és harmadlagos
technológiák léteznek. „Elsõdleges kihozatalt a természetes rétegenergia biztosít,
másodlagos kihozatalnál víz- vagy gázbesajtolást és elárasztást alkalmaznak, har-
madlagos kihozatal esetén pedig magasabb színvonalú termikus, gáz, kémiai és

egyéb mûvelési eljárásokat vonnak be.” Közvetlenül a kõolajat nem használják fel
– csak egészen ritkán –, a könnyebb felhasználás érdekében finomítókban desztil-
lációs eljárás keretében összetevõkre bontják. Motorhajtó üzemanyagok, tüzelõ-
anyagok, illetve bitumen, kenõanyagok a végtermékek, ezek keletkeznek a frakci-
onáló toronyban, ahol a szétválasztás történik.

Himba a nagylengyeli kõolajmezõn

Földgáz
A földgáz, mint az energiaipar résztvevõje, csak a szén és az olaj után jelent meg. A
felhasználás aránya a primerenergia-hordozók tekintetében 25 % körül van. A kõ-
olajhoz hasonlóan Magyarország importra szorul, melyet szintén Oroszországból
szállítanak. Épült egy gázvezeték Gyõr és Baumgarten között, amely 700 mm átmé-
rõjû és 4,5*109 m3 szállítóképességû, így biztonságosabb a földgázellátás. Hazánk-
ban a földgázfelhasználás körülbelül 40 %-os részarányú. Ebbõl az import megha-
ladja a felhasználás felét.

A téli idõszakban megnövekvõ földgázfelhasználás kielégítésére nyáron földalat-
ti tározókba sajtolják a földgázt, amit télen megnyitnak, és onnan vételezik a szük-
séges mennyiséget. A téli hónapokban elõfordul, hogy egyes nagyfogyasztókat – pél-
dául erõmûveket – leválasztanak a rendszerrõl, így ilyenkor azok átállnak alternatív
tüzelõanyag felhasználásra: szenet, gázolajat illetve pakurát is el tudnak égetni. Ha-
zánk gáztározói: Hajdúszoboszló 1,4*109 m3, Zsana 0,6*109 m3, Pusztaederics
0,33*109 m3, Pusztaszõlõs 0,24*109 m3, Algyõ 0,1*109 m3 kapacitással. 

Hasadóanyagok
A hasadóanyagok a „szupernova-robbanások során létrejövõ magfúziók eredményét
õrzik”. Ilyen anyagok az urán, a tórium, plutónium. Az urán hasznosítható energia-
tartalma nagyjából 83*1012 J/kg. Nem fordul elõ nagy koncentrációban a Földön,
csak nagyon kevés helyen, viszont a Föld minden részén (talajban is: 3-5 g/t, vízben
is: 5 mg/m3) megtalálható na-
gyon kis mennyiségben. Bányá-
szata akkor gazdaságos, ha 0,5-5
g/kg a koncentrációja. Vannak
külszíni bányák és mélymûvelé-
sûek egyaránt. A Föld uránérc
biztosan ismert készlete: 2000
EJ, becsült további vagyon:
11000 EJ, feltételezett (remélt)
készlet: 2 100 000 EJ. Meghatá-
rozni nem lehet pontosan, mivel
ezek az adatok részben katonai
titoknak minõsülnek.

A villamos energia elõállításának módjai
Nem megújuló – kimerülõ források
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Jelentős árkülönbségek mutatkoz-
nak az energiaárak tekintetében a
Föld egyes térségei között, ami
várhatóan a következő évtizedek-
ben is fennmarad - mutat rá a Nem-
zetközi Energia Ügynökség (IEA)
napokban megjelent World Energy
Outlook 2013 című kiadványa. Ko-
moly veszélyben az európai finomí-
tás, az energiaintenzív iparághoz
köthető európai export pedig jelen-
tősen visszaeshet 2035-ig.

A termelési technológiák fejlõdése és a
magas olajár további olajkészleteket fog-
nak elérhetõvé tenni, de ez nem azt je-
lenti, hogy ismét beáll az olajbõség kora.
Habár az észak-amerikai és brazil kiter-
melés felfutása csökkenti majd az OPEC
szerepét a következõ évtizedben, a
2020-as évek közepén a Közel-Kelet is-
mét visszakapja a vezetõ szerepét az olaj-
piacon, tekintettel arra, hogy ez az
egyetlen térség a Földön, ahol nagy
mennyiségben található olcsón kiter-

melhetõ olaj – derül ki a napokban meg-
jelent kiadványából.

A technológia fejlõdése és a magas
olajár által az IEA szerint egyre nagyobb
mértékben válnak elérhetõvé a nem ha-
gyományos kõzetekben és mélytengeri
mezõkben raktározódó készletek. Az
újonnan termelésbe vonható készletek
ellenére az ügynökség arra számít, hogy
a bizonyított és várható készletek 80 %-
a felett nemzeti olajtársaságok, illetve a
mögöttük lévõ kormányok rendelkez-
nek majd. Az IEA kalkulációja alapján a
globális olajkereslet növekedése folya-
matosan lassulni fog.Az olajfogyasztás az
elõttünk álló két évtizedben Ázsia és a
Közel-Kelet felé tolódik, ami a finomítói
kapacitások növekedésének igényét is
magával viszi ezekbe a térségekbe.
Ugyanakkor az OECD-országokban visz-
szaesõ kereslet komoly nyomást fejt ki az
ezekben az országokban lévõ finomítók-
ra. 2035-ig globálisan 10 millió hor-
dó/nap finomítói kapacitást veszélyez-
tet a nem megfelelõ szintû kihasznált-

ság vagy a bezárás, és Európa kiemelten
érzékeny területnek tekinthetõ e folya-
matokban.

Az IEA várakozása szerint a térségek
közötti árkülönbségek egészen 2035-ig
fennmaradnak. A tanulmány rámutat,
hogy a legtöbb országban az egészséges
gazdasági folyamatok alapfeltételét jelen-
ti az elérhetõ és a megfizethetõ energia.
A földgáz esetében például a jelenlegi
amerikai árak az európai gázárak egy-
harmadát, míg a japán díjak egyötödét
teszik ki. Az elektromos áram tekinteté-
ben is hasonló aránytalanság mutatko-
zik, egy átlagos japán vagy európai ipar-
vállalat az amerikai díjak több mint két-
szeresét fizeti.

A kiadvány felhívja a figyelmet, hogy
a jövõben körültekintõbben kell kialakí-
tani a megújuló energiák támogatási
rendszereit. Hozzáteszik, 2012-ben 101
milliárd dollár értékû támogatást kap-
tak a zöld energiák, ami 2035-re 220 mil-
liárd dollárra növekedhet. 

forrás: portfolio.hu

Vesztésre áll Európa a globális energiaháborúban

Az Európai Bizottság várhatóan
2014-ben kiadja a termelők és fo-
gyasztók hálózati csatlakozására
vonatkozó bizottsági rendeleteket,
ezekről egyeztetett a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal (MEKH) iparági szereplőkkel.

„A magyar villamosenergia-ipar érdekei-
nek érvényesítése miatt kiemelten fon-
tos, hogy a jogalkotás ezen szakaszában
párbeszéd alakuljon ki az érintettek közt”
– idézte a közlemény Nyikos Attilát, a
MEKH elnökhelyettesét. A termelõk és
fogyasztók hálózati csatlakozására vonat-
kozó európai bizottsági rendeletek ki-
emelten fontosak az uniós belsõ energia-
piac mûködését meghatározó szabályok
közül. A most készülõ tervezetek célja,
hogy élénkítsék a versenyt az Unió belsõ
villamosenergia-piacán, és javítsák az el-
látásbiztonságot - áll a közleményben.

A MEKH tájékoztatása szerint a jogsza-
bályalkotásba a nemzeti energiapiaci sza-
bályozó hatóságokat is bevonják. A Ma-
gyar Energetikai és Közmû-szabályozási
Hivatal az iparági szereplõkkel való
egyeztetést követõen készíti el állásfogla-
lását a rendelettervezetekrõl. „A Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hiva-
tal kiemelten fontosnak tartja, hogy az
uniós szabályozásból fakadó kihívásokra
a hazai iparág érdekeit szem elõtt tartva
keressük a megoldást. A hivatal nyitott a
szakma véleményére” - mondta Nyikos
Attila.

A közlemény szerint az egységes ener-
giapiac megvalósítása fenntarthatóbbá,
biztonságosabbá és hatékonyabbá teszi a
tagállamok villamosenergia-piacainak
mûködését, és jó hatással van a villamos
energia díjára. A megvalósításhoz szüksé-
ges kilenc jogszabály legkésõbb várható-
an 2015-ben lép hatályba. Az ezekben fog-
laltak betartását a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal fogja fel-
ügyelni.

Uniós jogszabályokról
egyeztetett a MEKH,
iparági szereplõkkel

Színterápia a Kedves Ügyfélnek!
Németh Szilárd rezsibiztos színjavaslatai a rezsiszámlákra:
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Bányász- és
Villamos Nap
Tatabányán

Tatabányán a bányász és erõmûves szakma-
kultúrák nagy múltú hagyományait õrizve,
idén augusztus 30-án vette kezdetét az a hét-
végi rendezvénysorozat, mellyel a 63. Bá-
nyász- és a 21. Villamos Napot ünnepeltük. A
tatai szénmedencében, a jelenlegi Tatabánya
Óváros területén 1896-ban hozták felszínre
az elsõ csille szenet. A bányák villamos ellátá-
sára a Magyar Általános Kõszénbánya Rész-
vénytársulat 1898-ban építette meg az I. sz.
Erõtelepet, ami a magyar villamos ipar egyik
bölcsõje és erõmûvünk elsõ elõdje volt. A
szénbányászatra épülve fejlõdött ki váro-
sunk, melyre büszkék vagyunk.

Pénteken a városban a két szakmakultúra
nagyjai és hõsei elõtt tisztelegve, számtalan
emlékhelyen megemlékezések és koszorúzá-
sok történtek. A Tatabánya Erõmû Kft. képvi-
seletében Maszlavér István és Kamarás Zol-
tán ügyvezetõ igazgatók, Számné Kerekes Zi-
ta ÜT elnök és Kovács Ferenc szakszervezeti elnök részvételével koszorút he-
lyeztek el a Bánhidai Erõmû lakótelepen dr. Verebély István szobránál, vala-
mint a Vértanúk terén lévõ bányász emlékmûénél. A Villamos Nap alkalmából
fontos eseményre került sor erõmûvünkben. A helyi ünnepi rendezvényün-
kön részt vett Bencsik János országgyûlési képviselõ és Schmidt Csaba pol-
gármester is. A megjelent vendégeket és munkavállalókat Kamarás Zoltán
ügyvezetõ igazgató köszöntötte és mondott beszédet az ünnep alkalmából.
Ezt követõen elismerések átadására került sor a munkavállalók körében. Elõ-
ször a munkaviszonyban hosszú évtizedeket eltöltött jubilálókat köszöntöt-
ték, Kuglics Istvánt (10 év), Fazekas Zoltánt (20 év), Görögné Berecz Erzsé-
betet, Magyar Istvánt, Petényi Gergelyt és Verli Hubát (25 év), Bóta
Csabánét, Kamondi Istvánt és Mészáros Zoltánt (30 év), Kovács Ferencet,
Schalkhammer Józsefet és Zsebõk Ernõt (40 év) eredményes munkájukért.
Ügyvezetõ igazgatói dicséretben részesítették kiváló munkájáért Balázs
Attilánét, Csík Tibort és Kincses Károlyt. Az ügyvezetés nem feledkezett meg
azokról a munkavállalókról sem, akik a tavaszi árvíz idején segítettek a gáta-
kon. Önzetlen segítségüket elismerõ oklevéllel jutalmazták. Gratulálunk a ki-
tüntetett és elismerésben részesült munkavállalóknak! Az elismerések átadá-
sát követõen Schmidt Csaba polgármester úr mondott beszédet. Röviden ér-
tékelte a társaság mûködésében az elmúlt idõszak gazdasági eseményeit. Be-
szélt a jövõben ránk váró feladatokról, a tervezett hõtárolós és biomassza

tüzelésechnológiai beruházások megvalósu-
lásának jelenlegi helyzetérõl. Kérte a munka-
vállalókat, hogy legjobb tudásukat adva te-
gyenek meg mindent annak érdekében,
hogy a beruházások minél sikeresebben va-
lósuljanak meg, melyek a jövõben a társaság
mûködésében nagymértékû változásokat
eredményeznek. Polgármester úr szavaiból
jól esõ érzéssel töltött el bennünket az a tu-
dat, hogy az újabb beruházások biztos jövõt
adnak szakmakultúránk továbbélésének.
Rendezvényünk ünnepi része a Szózat el-
éneklésével fejezõdött be.     KF.
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