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Az Európai Közszolgáltató
Szakszervezetek Európai
Szövetségének (EPSU) kö-
zelmúltbeli brüsszeli kong-
resszusa nagy jelentõséggel
bírt mind a kongresszuson
részt vevõ küldöttek és a
meghívottak, mind a képvi-
selõk országaiban mûködõ
szakszervezetek számára.

Az EPSU kongresszus a 2009-
2014-es idõszakra, Európa köz-
szolgáltatásai számára tízpon-
tos akciótervet fogadott el. A
gazdasággal, a munka világával
és a szociális kérdésekkel kap-
csolatos számos kérdésben -
mint a víz, az energia, a hulla-
dékok, a kollektív tárgyalások,
az európai szociális párbeszéd
és a multinacionális vállalatok -
határozatot, ajánlást fogalma-
zott meg. 

Az EPSU VIII. Kongresszusán
tisztségviselõ-választásokra is
sor került, megválasztották az
EPSU felsõ vezetését, a Végre-
hajtó Bizottságot. A VB-ben
nemzetenként 1 fõt javasolnak.
Gál Rezsõ EVDSZ elnököt meg-
erõsítették ebbéli tisztségében,
amelyet már több cikluson át
eredményesen betölt. Gál Re-
zsõt azon kívül, hogy a magyar
delegáció nevében felszólalha-
tott, további megtiszteltetés ér-
te, az EPSU fõtitkára felkérte,
hogy szeretné, ha az õszi EU
energiabizottsági tisztségek vá-

lasztásánál az elnökhelyettesi
posztot elvállalná.

A kongresszuson részt vevõ
háromfõs magyarországi dele-
gáció a kongresszus után kez-
deményezte, hogy konferencia
keretében a közszolgáltatásra
és közüzemekre vonatkozóan
elemezzék és részletesen dol-
gozzák ki a feladatokat Magyar-
országon, amelyre - többek

mellett - az EPSU fõtitkárát is
meghívják. Ezzel kapcsolato-
san szorosabb együttmûködés
alakult ki a Vízügyi Közszolgál-
tatási Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségével és a tervek sze-
rint az iparágban jelen lévõ gáz-
ipari szakszervezetekkel is ke-
resik a kapcsolatot.

– Fontos a szakszervezetek,
elsõsorban az EVDSZ számá-

ra az, hogy európai szinten a
villamos energia és az energia
kérdésében elhangzottakat, a
meghozott határozatokat,
döntéseket és javaslatokat a
tagjaink megismerjék és ki-ki
a saját területén azt haszno-
sítsa - hangsúlyozta Gál Re-
zsõ. - Részvételünkkel követ-
hetjük az európai energiapo-
litika alakulását is.  

Az azóta folytatott egyezteté-
sek alapján egy jövõ év tavaszi
nagyszabású, nemzetközi
résztvevõkkel lebonyolítandó
víz-gáz-villany konferenciát kí-
vánunk közösen szervezni. Eh-
hez szeretnénk pályázati erõ-
forrásokat is megnyerni.

Fentieken kívül nagyon fon-
tos konfliktus esetén a szakmai
tapasztalatcsere és a konkrét
ügyekben a harcos kiállás és tá-
mogatás a nemzetközi szerve-
zetek részérõl, vagy a teljesség
igénye nélkül az olasz, a német,
a francia, a svéd szakszerveze-
tektõl. Ez persze kölcsönössé-
get jelent, - legutóbb mi voltunk
szolidaritásból a düsseldorfi
tüntetésen.  

A mi villamosenergia-ipari
konfliktusaink során - pl. bérrel
vagy a C-tarifával kapcsolatban
- mindig számíthattunk az eu-
rópai szakszervezeti szövetsé-
gek és baráti nemzeti szintû
szakszervezetek aktív támoga-
tására, mely komoly erõt ad ne-
künk - mondta az elnök. (f. e.)

Segítik az érdekvédelmi munkát

Atomerõmû. Mûszakos Dol-
gozók Érdekvédelmi Szer-
vezete. Berkes Sándor. Or-
szágosan is ismert nevek.
A sorrendiség jelen eset-
ben talán nem fontos. A
nukleáris energiatermelõ
létesítményben váltó és fo-
lyamatos munkarendben
dolgozók százainak valódi
érdekvédelmét képviseli a
MÉSZ.
Berkes Sándorral, a MÉSZ
elnökével Pakson beszélge-
tünk.

Helyesnek bizonyult a 16 évvel
ezelõtti elhatározás, majd a
döntés, hogy az atomerõmûben
dolgozó váltómûszakosok ala-

kítsanak szakszer-
vezetet. Akkor sok
mindenben akartak
változtatni az em-
berek, az üzemvitel
dolgozói is. Szüksé-
gük volt egy speciá-
lis érdekképviselet-
re, amely csak a
váltómûszakosokat
képviseli. „Egy idõ
után a váltómûsza-
kos dolgozó rendkí-
vül kimerültnek ér-
zi magát. Úgy ér-
tem, szellemileg és
fizikailag egyaránt.
Nincs az a váltómû-

szakos pótlék, amivel ellensú-
lyozni lehetne azokat az erõ és
energiaveszteségeket, amelye-
ket a váltómûszak okoz" -
mondja az elnök úr. Többek kö-
zött ezeket igyekeztek hangsú-
lyozni: Valahogyan, valamit
„visszavásárolni" abból a váltó-
mûszakos pótlékból és rekreál-
ni magukat, egészségüket meg-
õrizni, kipihenni a fáradalma-
kat. 

„Bizony a húsz-harminc év
váltómûszakja valósággal kicsa-
varja az embert, az idegrend-
szerünket teszi tönkre. Eseten-
ként ziláltakká, agresszívebbé
válhatunk. Elõfordult, hogy né-
hány kolléga az éjszakás mû-
szakot fizikailag egyáltalán nem
bírta, ki kellett helyezni nappa-
los mûszakba. Vannak olyan or-
vosi kutatások, melyek igazol-
ják, a váltómûszak rendkívüli
mértékben megviseli a vegeta-
tív idegrendszert. Erre mi is
gyûjtöttünk nagyon sok doku-
mentumot, melyek mindezeket
alátámasztják. Ennek az életvi-
telnek számos hátránya van. Ez
volt az egyik ok arra nézve,
hogy egy speciális érdekképvi-
selet jöjjön létre az atomerõmû-
ben. Ekkor váltunk ki az atom-
erõmûben dolgozókat képviselõ
szervezetbõl, ezzel hangsúlyoz-
va azokat az érdekeket, ame-
lyekrõl úgy véljük, másfélék.

Mint a családban, felnõtt gyer-
mekként kezdtünk új életet sa-
ját elképzelésünk szerint” - hall-
juk az érveket. 

Az atomerõmûben mûködõ
szakszervezetekkel jónak ítéli
az együttmûködést. Igazi ered-
mények pedig ott vannak, ahol
sok kérdésben meg tudnak
egyezni.

– Elnök úr, milyenek a váltó-
mûszakos dolgozók?

– Szerintem olyanok, mint
bármely más területen dolgozó

emberek, családszeretõk és na-
gyon „rendesek". Esetleg fárad-
tabbak, fõleg éjszakai mûszak
után. Nem tudja kialudni magát.
Saját példám korábbról: az éjsza-
kai mûszak után velem a család
nem sokat ért. Kába és fáradt vol-
tam, aludni délelõtt 11 óra után
nem nagyon tudtam és olyankor
csak kóvályog az ember, mint
õsszel a légy. Arra törekedtünk
egész nap, és ez ma is így van,
hogy estére frissen menjünk be
újra dolgozni az erõmûbe. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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Berkes Sándor,
a MÉSZ elnöke
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A LIGA ELUTASÍTJA
A kormány és szövetségesei megszavaz-
ták az országgyûlésben a 2010-es adótörvé-
nyeket és más, szociális tárgyú törvények
módosítását. Ezzel egyrészt újra kifejezték
érdektelenségüket a társadalmi akarat és a
szakmai józanság felé, másrészt szükség-
telen terhekkel sújtották a lakosságot, a
munkavállalókat és a legrászorultabb réte-
geket.
A LIGA Szakszervezetek többször is hang-
súlyozta, hogy a június 29-én megszava-
zott törvények nem szolgálják a válságból
való kilábalást, nem növelik a munkahe-
lyek számát, ráadásul átfogó, hosszú távú
gazdaságpolitika, valamint megfelelõ tár-
sadalmi és szakmai támogatottság nélkül
végrehajthatatlanok és inkább káros hatá-
súak lesznek. A LIGA Szakszervezetek
ezért felszólítja a kormányt, hogy valóban
az ország és a gazdaság érdekeit szem elõtt
tartva szakmailag és társadalmilag támoga-
tott, átgondolt és  fenntartható fejlõdést
biztosító programokat dolgozzon ki, ahe-
lyett, hogy folyamatosan foltozgatná a lyu-
kakat - áll a LIGA Szakszervezetek honlap-
ján közölt állásfoglalásban.

A változások között szerepel az ún. va-
gyonadó bevezetése, a tételes egészségügyi
hozzájárulás megszüntetése, a személyi
jövedelemadó-kulcs változása, valamint,
hogy az üdülési csekk és a meleg étkezte-
tési jegy után 25 százalékos adót kell fizet-
nie a munkaadónak. A 2010. május elseje
után születõ gyerekeknél már csak kétéves
korig jár a gyermeknevelési segély (gyes)
az eddigi három év helyett. A törvénymó-
dosítás a gyes idejének csökkentése mellett
azt is tartalmazza, hogy a gyermekgondo-
zási díj (gyed) legfeljebb annyi idõre vehe-
tõ igénybe, mint amennyit a szülõ biztosí-
tásban töltött, és ugyanúgy, mint eddig,
maximum a gyermek kétéves koráig jár. A
családi pótlék összegét az idei szinten be-
fagyasztják, folyósítását az eddigi maxi-
mum 23 évrõl 20-ra csökkentik. 

VATIKÁN A MUNKAHELYEKÉRT
Silvano Tomasi, a Szentszék genfi, állan-
dó ENSZ-megfigyelõje az ILO (Nemzetkö-
zi Munkaügyi Szervezet) júniusi, éves
konferenciáján felszólalásában emlékezte-
tett a szolidaritásra, amely fontos eleme a
kilábalásnak „- A probléma megoldásához
szükség van arra, hogy fenntartsuk a mun-
kahelyeket. Ezt nemcsak a nagy bankok és
vállalatok, de a kis- és középvállalkozások
támogatása által lehet elérni, amelyek a fej-
lett és a szegény országokban is az embe-
rek többségének adnak munkát. Vissza
kell térni egy pontos munkakoncepcióhoz,
amelynek értékét az adja, hogy kreatív ké-
pességekkel rendelkezõ személy végzi, aki
tehetségét a közjó érdekébe állítja."
A G8-ak olaszországi tanácskozása elõtt
megjelent pápai, Caritas in veritate elneve-
zésû enciklikában  XVI. Benedek pápa ki-
emelten foglalkozik a szakszervezetekkel,
megemlítve, hogy a gazdasági és társadal-
mi változások következtében egyre nehe-
zebb feladatokkal találják szembe magukat
az érdekérvényesítés terén. Ennek okaként
a kormányok által gazdasági szükségbõl
szûkebbre szabott szakszervezeti jogokat
és eszközöket jelölte meg. XVI. Benedek ki-
tért a szakszervezetek és a politika kapcso-
latára is, melyet úgy definiált, hogy az egy-
ház tanítása szerint e kettõnek jól elkülö-
nült szerepe van. Ez a szerep a szakszerve-
zetek számára a civil társadalmon keresz-
tüli akciókat teszi lehetõvé, hogy megvéd-
jék a munkavállalói jogokat és a legrászo-
rultabb és legkihasználtabb munkaválla-
lókra irányítsák a társadalom figyelmét. A

Pápa úgy véli, az egyre nehezebb helyzet-
be kerülõ szakszervezetek, amelyek mégis
kiállnak a munkavállalók jogaiért, nagyobb
tiszteletet érdemelnek mind nemzetközi,
mind helyi szinten.

JOGSZERÛ VOLT
A Fõvárosi Bíróság jogerõs ítélete szerint
jogszerû volt a Budapest Airport dolgozói-
nak sztrájkja, amit az egyoldalúan meg-
szüntetett kollektív szerzõdés, a munka-
erõhiány és túlfoglalkoztatás, a fizetés-
csökkentések, a munkahelyi megfélemlí-
tés miatt kezdtek a szakszervezetek. A de-
cember óta húzódott és most lezárult jog-
vita után hamarosan ítélet születhet a
sztrájktörõk ügyében is. 
Lapinformáció szerint bíróság elé kerül a
Tesco-botránynak elnevezett ügy is; a Ke-
reskedelmi Dolgozók Független Szakszer-
vezete (KDFSZ) bírósághoz fordul, hogy
helyezzék hatályon kívül azt a figyelmez-
tetést, amiben a Tesco részesítette a május
8-i Liga-sztrájkban részt vevõ dolgozóit.

VISSZALÉPHETNEK
Év végéig visszaléphetnek a társadalom-
biztosítási nyugdíjrendszerbe azok, akik a
múlt év végéig betöltötték 52. életévüket.
Az érintetteket a Pénzügyi Szervezetek Ál-
lami Felügyelete szeptember végéig
tértivevényes levélben értesíti a tudniva-
lókról. A visszalépési szándékot annál a
magánnyugdíj-pénztárnál kell bejelenteni,
ahol az illetõ tag. A már tb-nyugellátásban
részesülõ pénztártagok (volt pénztárta-
gok) - akiknek saját jogú öregségi nyugel-
látásának mértéke ma 75 százalékos - kér-
hetik a nyugellátás teljes, 100 százalékos
mértékû megállapítását. Az errõl szóló ké-
relmet a magánnyugdíjpénztárnak a beér-
kezéstõl számított 8 napon belül kell meg-
vizsgálnia. Ha a kérelmezõ már részesült
magánnyugdíjpénztári (egyösszegû)
nyugdíjszolgáltatásban, annak összegét a
módosítási kérelem benyújtásától számí-
tott 30 napon belül vissza kell fizetnie
magánnyugdíjpénztárának (vagy ha az
már jogutód nélkül megszûnt, az illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek). A
pénztárnak ezután, legkésõbb a módosítá-
si kérelem kézhezvételétõl számított 60 na-
pon belül át kell utalnia az összeget a
Nyugdíjbiztosítási Alapba. A nyugdíjbizto-
sítási igazgatási szerv az átutalt összeg be-
érkezését követõ hónap utolsó napjáig in-
tézkedik a megállapítás idõpontjára vissza-
menõleges, az idõközben végrehajtott
nyugdíjemelések figyelembevételével tör-
ténõ módosításról. 

VÁPB KIADVÁNY
A Villamosenergia-ipari Ágazati Párbe-
széd Bizottság  (VÁPB)  határozata alapján
a közelmúltban  2000 példányban füzet
formájában kiadásra került a  jóváhagyott
és kiterjesztett  Villamosenergia-ipari Kol-
lektív Szerzõdés.

A MUNKANÉLKÜLISÉG ELLEN
A Friedrich Ebert Alapítvány a Szociális
párbeszéd fórum keretében Munkanélküli-
ség elleni küzdelem a krízis idõszakában:
Konjuktúra programok, rövidített munka-
idõ, átképzési lehetõségek - Valójában mi
segít? témában tartott rendezvényt dr. Lux
Judit szakmai fõtanácsadó (Miniszterelnö-
ki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordiná-
ciós Iroda) moderálásában. Az elõadások
során felmerült kérdéseket szakszervezeti
vezetõkkel közösen vitatták meg. (Bõveb-
ben következõ lapszámunkban - a szerk.)
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Sorrendben az újságok és a rádió, a ma-
gazinok, majd a tévé reklámjaiban bíznak
leginkább a magyarok a hagyományos
médiumok közül - állapítja meg friss ku-
tatásában a Nielsen. A hazai sorrend eltér
a nemzetközi átlagtól, Európában ugyan-
is a tévé vezet az újságok elõtt. A felmérés
szerint a magyar fogyasztók kiemelkedõ
arányban bíznak az újságok olyan szer-
kesztõségi cikkeiben, amelyek fogyasztá-

si, vásárlási döntéseikkel kapcsolatos in-
formációkat tartalmaznak. Az ilyen tájé-
koztatást Európában átlagosan a megkér-
dezettek 67, Magyarországon 62 százalé-
ka fogadja el. Az újságokban közölt és a
rádióban elhangzó reklámokban a ma-
gyarok 46-46 százaléka bízik. A magazi-
nok hirdetéseit 45, a tévében sugárzotta-
kat pedig 44 százalék tartja inkább meg-
bízhatónak.

A 2009. június 16-i EVDSZ szövetségi vezetõ-
ségi ülést megelõzõen ülésezett az EVDSZ Ál-
landó Bizottság, ahol megtárgyalták a napiren-
di pontokat.

Az EVDSZ SZV ülésének levezetõ elnöke: Gál Rezsõ EVD-
SZ elnök
Napirendi pontok:
1. Az elõzõ ülés jegyzõkönyvének elfogadása

Elõterjesztõ: Gál Rezsõ
2. OÉT tárgyalások

Elõterjesztõ: Horváth Lajos LIGA Szakszervezetek
ügyvezetõ alelnök

3. Az EVDSZ SZMSZ B/V. fejezetének módosítása
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes

4. Tájékoztató az EVDSZ Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság
(GEB) tevékenységérõl
Elõterjesztõ: Horváth Gizella GEB elnök

5. A VKSZ 2.2.1 pontjának módosítása
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József

6. Az éves bér, jóléti és szociális megállapodás teljesülé-
sének jövõbeni szabályai
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József

7. Korengedményes nyugdíjrendszer módosulása
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ

8. Az alkalmazotti tarifáról szóló rendelet és az SZJA tv
módosítás jelenlegi állása
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József

9. Egyebek:
Pénzügyi alap felhasználása
Bérmegállapodás teljesülése

Levezetõ elnöknek az SZV Gál Rezsõt választotta, tekintet-
tel Réffi Péter megválasztott levezetõ elnök távollétére. A le-
vezetõ elnök megkérdezte, hogy van-e a beterjesztett  na-
pirendi pontokkal kapcsolatban bárkinek javaslata, vagy
elfogadható a kiküldött formában.
Ruszkabányai András jelezte, hogy szeretné, ha elsõ napi-
rendi pontként a Miskolci Erõmû Szakszervezet problémá-
ja kerülne megtárgyalásra.
A levezetõ elnök a kérést figyelembe vette és javasolja,
hogy egyebek napirendi pontként, a 2. napi rendi pont
után kerüljön megtárgyalásra, valamint a 4. napirendi pont
elhalasztását kérte, tekintettel a GEB elnökének (az elõter-
jesztõnek) távollétére.
Az SZV a napirendet a fenti módosításokkal elfogadta.

1. napi rendi pont: Az elõzõ ülés jegyzõkönyvének elfogadása
Az SZV az elõzõ ülés jegyzõkönyvét egyhangúlag elfogadta. 

2. napi rendi pont: OÉT tárgyalások
Elõterjesztõ: Horváth Lajos, a  LIGA Szakszervezetek ügy-
vezetõ alelnöke , Migács Tibor LIGA Szakszervezetek osz-
tályvezetõje, szakértõ.

Horváth Lajos elõadást tartott az OÉT tárgyalásokról, a
gazdasági válság következményeirõl, a természetbeni jut-
tatások megadóztatásáról, illetve az ezzel kapcsolatos
hosszú tárgyalási folyamat eredményeirõl és problémáiról.
(Részletes írásbeli dokumentum a LIGA honlapján megte-
kinthetõ.)
Migács Tibor a korengedményes nyugdíj aktuális helyzetérõl
tartott elõadást, és véleménye szerint ennek a kérdésnek a na-
pirendre kerülése kb. nyár végén, szeptemberben realizálódik.
Az elõadók válaszoltak az SZV tagjai által feltett kérdések-
re, majd a Gál Rezsõ köszönetet mondott a színvonalas
elõadásért és a korrekt szakmai tájékoztatásért.

9. napirendi pont: Egyebek
Ruszkabányai András kérésére  az SZV a Miskolci Erõmû
Szakszervezet felvetésének tárgyalását kezdte meg az
Egyebek napirendi pont keretében.
Ruszkabányai András, a Miskolci Fûtõerõmû Szakszerve-
zet képviselõje felvetett  MIFÜ szakszervezeti problémá-
kat: a VKSZ hatályosulása a MIFÜ munkavállalókra, bérvi-
ta (szakszervezeti követelés: átlagosan 50% alapbérfejlesz-
tés) és ezzel kapcsolatosan az EVDSZ felelõssége. SZV
megvitatta a felvetéseket és a következõ határozatot hozta:
28/2009. sz. határozat (06.16): SZV tagjai kérik az EVDSZ
elnökét, tegye meg a szükséges lépéseket a VKSZ hatálya
kapcsán. Kerüljenek kiküldésre a felszólító dokumentu-
mok, és két hét múlva az elnök adjon írásos tájékoztatást
az SZV tagjainak a történtekrõl.
Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.

3. napirendi pont: Az EVDSZ SZMSZ B/V. fejezetének
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József
29/2009. sz. határozat (06.16.): SZV elfogadta a korábban
beterjesztett - GEB véleményével támogatott - javaslatot. 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta a
határozatot.

4. napi rendi pont: A VKSZ 2.2.1 pontjának módosítása
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József
SzV megvitatta a dokumentumot és Nagy Sándornak,
DÉMÁSZ Szakszervezet elnökének módosítási javaslatát
támogatta.

30/2009. sz. határozat (06.16.): SZV elfogadta a VKSZ
2.2.1. pontjára vonatkozó szakszervezeti javaslatot.
Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.

5. napi rendi pont: Az éves bér, jóléti és szociális megálla-
podás teljesülésének jövõbeni szabályai
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József
31/2009. sz. határozat (06.16.): SZV a beterjesztett javasla-
tot elfogadta, azzal hogy ez késõbbiekben még napirendre
kerül.  
Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.

6. napirendi pont: Korengedményes nyugdíjrendszer mó-
dosulása
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ
Gál Rezsõ szóbeli tájékoztatást adott a korábban soron kí-
vül írásban kiküldött két dokumentumról. (A munkaügyi
miniszternek írt levél, annak melléklete, valamint  rövidí-
tett változata.) Mivel a kért írásbeli szavazás nem járt ered-
ménnyel, ezért újból beterjeszti a SZV tagjai elé. 
32/2009. sz. határozat (06.16.): SZV a korengedményes
nyugdíjrendszerrel kapcsolatos dokumentumokat elfogad-
ta. 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határo-
zatot.
Téglás József DUVISZ elnök javasolja, hogy a nyugdíjrend-
szerrel kapcsolatosan készüljön egy munkavállalói oldali el-
várás lista, és ehhez keressünk politikai támogatást.

7. napi rendi pont: Az alkalmazotti tarifáról szóló rendelet
és az SZJA tv. módosítás jelenlegi állása.
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi József
Tájékoztatás hangzott el a legfrissebb helyzetrõl, döntés,
határozat ebben a témában nem született. Téglás József ja-
vasolta készüljön az alkalmazotti kedvezményes villamos-
energia-vételezésrõl szóló rendelet módosítás, valamint
ezen juttatás megadóztatásával kapcsolatos anyagokból
egy összefoglaló.

8. napi rendi pont: Egyebek
Bemutatkozott a Komlói
Fûtõerõmû Szakszerve-
zetének elnöke, Molnár
László és rövid tájékozta-
tást adott szakszerveze-
tük mûködésérõl.
Pénzügyi Alap: A beérke-
zett pályázatok megfelel-
nek a szabályzatban elõír-
taknak, ezért elfogadásra
javasoltak.

33/2009. sz. határozat (06.16):
A szövetségi vezetõség jóvá-
hagyta a két beterjesztett (EVDSZ 1. P., EVDSZ 2 .P.)  pá-
lyázatot. A határidõ lejárt, de az SZV döntése értelmében
meghosszabbított határidõvel  további két hét áll rendelke-
zésre a pályázatok benyújtására.
Határozathozatal módja: nyílt szavazás.
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Bérmegállapodás teljesülése: Dr. Szilágyi József el-
mondta, hogy összeállítás készül  a bérmegállapodá-
sok teljesítésérõl, ezért kéri azokat, akik még nem tet-
ték meg, a megállapodásokat  mielõbb küldjék meg  az
EVDSZ-hez.
Tájékoztatások hangzottak el a külföldi szakszerveze-
tek aktuális eseményeirõl. Döntés a VERDI szakszer-
vezet kérésére a düsseldorfi tüntetésen való EVDSZ je-
lenlétrõl. Bejelentés hangzott el, hogy az EPSU kong-
resszusán az EVDSZ elnökét VB tagnak választották.

EVDSZ SZV ülés lesz 
2009. augusztus 5-én, elõtte Állandó Bizottság tárgyalja a
témákat.
Napirendi pontok:
1., Az elõzõ ülés jegyzõkönyvének elfogadása
2., Az EVDSZ Munkaügyi Szabályzatának módosítása
3., Pénzügyi alap felhasználása
4., Tájékoztató az EPSU kongresszusról
5., Tájékoztató a VÁPB ülésérõl
6., Tájékoztató az új honlap kialakításáról és az új honlap

bemutatása
7., Egyebek 

Intézkedés a felvetett
szakszervezeti problémára

Ruszkabányai András, a Miskolci Fûtõerõmû Kft. Szak-
szervezetének titkára a 2009. június 16-i  EVDSZ szövetsé-
gi vezetõségi ülésén felvetette (amelyet már korábban is
jelzett a vezetõség felé), hogy szeretnék, ha a VKSZ a kft.
munkavállalóira is vonatkozna. Ez ma nincs így, ezért több
juttatástól elesnek a dolgozók.  Korábban is történtek lépé-
sek, de az SZV 28/2009. számú határozatának megfelelõ-
en a vezetés ismételten eljárt. Mivel a MIFÜ, mint munkál-
tató  az MVM Társaságcsoporthoz tartozik, Gál Rezsõ le-
vélben kereste meg az MVM Zrt. vezérigazgatóját, a kft.
ügyvezetõjét, igazgatóját és felügyelõbizottságának veze-
tõjét, valamint a kérdés napirendre került az MVM ÉKF
ülésen is.
A tárgyban adott munkáltatói válasz pozitív, a kérdés tehát
az, mikor jelenik ez meg a munkavállalók számára valósá-
gosan is, hiszen a késedelem így is jelentõs. (k.e.)
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Az EVDSZ szövetségi vezetõségi ülésrõl

Horváth Lajos és Migács Tibor Molnár László
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Dénes József, az ETV-
ERÕTERV ZRt. elnök-ve-
zérigazgatója örömmel
fogadta érdeklõdésünket
a Társaság tevékenysége,
munkája iránt csakúgy,
mint jó pár évvel ezelõtt.
Mi pedig örömmel állapí-
tottuk meg, a cég stabilan
és jól mûködik, folyama-
tos üzleti sikereket köny-
velhet el. Az ERÕTERV
komplex energetikai ter-
vezõként elsõk között tud-
hatja magát a piaci ver-
senyben.

- Vezérigazgató Úr, az ERÕ-
TERV nagy múltú cég és szá-
mos elismerésben részesült,
mégis mindenekelõtt a közel-
múltban a Paksi Atomerõmû
Zrt. által adományozott Ki-
emelt Szállítói Díjjal kapcsolat-
ban kérdezzük, hogy az elisme-
rés átvétele milyen gondolato-
kat ébresztett Önben?

- Természetesen nagyon örül-
tünk az elismerésnek, ami rend-
kívül fontos értékelése mun-
kánknak. Azért is meghatározó
ez az elismerés, mert az ERÕ-
TERV életében a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. kiemelt fontosságú part-
ner, illetve a nukleáris energia-
termelés meghatározó tevékeny-
ségi kör. Társaságunk szinte
megalakításától kezdõdõen fog-
lalkozott nukleáris témákkal,
közremûködött a kutatóreaktor
és a tanreaktor kialakításában, il-
letve fontos szerepet játszott az
atomerõmû megépítésében is.
Az elismerés ugyan a 2008. év-
ben nyújtott teljesítményünkre
vonatkozik elsõsorban, de mi
idetartozónak érezzük a korábbi
évek teljesítményét is. A létesí-
tést követõen az Atomerõmû
szinte valamennyi meghatározó
projektjében dolgoztunk a múlt-
ban, példaként említem a bizton-

ságnövelõ intézkedéseket és a
reaktorvédelmi rekonstrukciót.
A közelmúlt és a jelen talán leg-
meghatározóbb feladata az
üzemidõ-hosszabbítási projekt
elõkészítése, megvalósítása és
nagyon fontos fejlesztési lehetõ-
ség a hazai nukleáris energiater-
melés bõvítése. Kézenfekvõ te-
hát, komoly elismerés számunk-
ra a paksi kollégák részérõl,
hogy a díjra méltónak gondoltak
minket. További megerõsítést
merítettem abból is, hogy ami-
kor az atomerõmû képviselõi a
Szállítói napon, a többi szállító -
közöttünk versenytársaink - je-
lenlétében az elismerést átadták,
úgy láttam, partnereink, de még
konkurenseink is indokoltnak
találták elismerésünket. Azt gon-
dolom, ez komoly fegyvertény.

- Mondhatjuk, egymás között
jó kapcsolatot tartanak fenn a
versenytárssal, és nem vérre
menõ küzdelem folyik.
- Nagyon komoly a verseny a
magyar piacon, lehet mondani,
folyamatos küzdelemben állunk
azért, hogy a tiszta piaci kitett-
ségben mûködõ ERÕTERV meg-
felelõ mennyiségû megbízást
szerezzen. Erre jó alapot ad Tár-
saságunk komplexitása, de min-
dig jobbnak, fejlõdõképesnek és
rugalmasnak kell lenni ahhoz,
hogy fenn tudjuk tartani a válla-
latot.

- Milyennek mondhatók a kül-
földi kapcsolataik?
- Árbevételünk döntõ része Ma-
gyarországról származik, de itt-
honi tevékenységünket is részben
nemzetközi környezetben végez-
zük. A hazai energetikai megren-
delõk között meghatározó nem-
zetközi vállalatok is vannak, így
még magyarországi projekt ese-
tén is a külföldi kollégák, illetve az
idegen nyelvû dokumentációra
vonatkozó követelmények miatt

nemzetközi környezetben dolgo-
zunk. Ebben az is fejlesztette mû-
ködésünket, hogy a korábbi idõ-
szakban az ERÕTERV külföldi tu-
lajdonban volt. Részben ide tarto-
zó érdekes példa lehet, hogy mind
a mai napig a kontrolling rendsze-
rünk nagyrészt idegen nyelven
mûködik.
Az elõbb elmondottakon túl a
stratégiánkban megfogalmazott
célok megvalósítása érdekében

további erõfeszítéseket terve-
zünk megtenni a nemzetközi
együttmûködésbe való bekap-
csolódásra.

- Hogyan ítélik meg külföldön a
magyar mérnökök tevékenysé-
gét?
- Kérdésére a saját tevékenysé-
günk külföldi megítélésén ke-
resztül tudok választ adni. Úgy
érzem, hogy munkánkat elisme-

rik, különösen jó véleménnyel
vannak az egyedi problémameg-
oldó képességünkre vonatkozó-
an. Ez az a terület, amelyet sze-
retnénk mindenképpen fenntar-
tani, ugyanakkor a termékesítés
irányába fejleszteni, hogy költ-
séghatékonyságunkat tovább ja-
vítsuk. Tevékenységünk külföldi
elfogadásához nyilván hozzájá-
rul az is, hogy munkánk során
az ismert és elfogadott nemzet-
közi eszközöket, célszoftvereket
használjuk, és persze ismerjük a
piacon elérhetõ korszerû beren-
dezéseket is.

- Milyen a mai kor mérnöke?
- Jelen korunk mérnökökkel
szembeni követelménye nagyon
összetett. Magától értetõdõ kö-
vetelmény a megalapozott mér-
nökszakmai tudás, amelynek
nyilvánvaló eleme a precizitás és
a szisztematikus munkavégzés
képessége. Ezen túlmenõen el-
várás a mérnökökkel szemben,
hogy tevékenységük mûszaki,
környezeti hatásain túl a gazda-
sági vetülettel is tisztában legye-
nek. E gazdasági vetület már ön-
magában is komplex, hiszen a
megrendelõ gazdasági érdekein
túl ideérthetõ igény az is, hogy a
tervezési projekt gazdasági kitû-
zései is elérhetõek legyenek. A
mérnöknek ezen túlmenõen ké-
pesnek kell lennie - az egyéni
munkavégzésen túl - csapatban
is dolgozni. Egyre fontosabb el-
várás a megrendelõvel való kap-
csolattartás, vagy éppen a terve-
zés során elgondolt megoldások
bemutatásának prezentációs ké-
pessége. Ráadásul, mindezt ter-
mészetesen, akár idegennyelvi
környezetben.

- Könnyen lehet ilyen tulajdon-
ságokkal rendelkezõ munka-
társat találni?
- Egyáltalán nem. Ezért is törek-
szünk arra, hogy összetartsuk a

Társaság közösségét, megtart-
suk, fejlesszük szakmai kompe-
tenciánkat. Ebben, úgy vélem,
nem járunk tévúton, ezt látszik
igazolni, hogy a társasági fluktu-
áció nemzetközi összehasonlí-
tásban is alacsony mértékû.
A kollégák megtartásán túl ter-
mészetesen új munkatársak fel-
vételén is fáradozunk, ezzel
kapcsolatos eljárásunk szerint
vagy már tapasztalattal rendel-
kezõ, azonnal hadra fogható
munkatársakat keresünk, vagy
az egyetem elvégzését megelõ-
zõen próbálunk együttmûkö-
dést kialakítani fiatal szakembe-
rekkel.

- Az újítások ismerete nélkü-
lözhetetlen a szakmában.
- Természetesen e területen is
véget nem érõ verseny van, a
kollégák képzésében is folyama-
tos igény jelentkezik. A Társaság
középvállalati méretéhez, lehe-
tõségeinkhez illeszkedõen tö-
rekszünk a fejlesztésre, erre üz-
leti terveinkben évrõl évre jelen-
tõs forrást különítünk el. 

- Szakmai egyesületek is köve-
tik a fejlõdést, nem zártan mû-
ködnek, hanem minél széle-
sebb kapcsolatokat is kialakít-
va regionálisan és határok nél-
küliségben gondolkodnak?
- Valóban, a civil szervezetek is
illeszkednek a megváltozott kör-
nyezethez, fejlõdnek. Az ERÕ-
TERV többek között tagja a Ma-
gyar Elektrotechnikai Egyesület-
nek, az Energiagazdálkodási Tu-
dományos Egyesületnek, és ala-
pító tagjai vagyunk a Magyar
Atomfórum Egyesületnek is.
Ezekben a szervezetekben a
közvetlen piaci, üzleti érdektõl
bizonyos függetlenségben lehet
a szakmát képviselni, gondola-
tokat megosztani. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Dr. Gyulay Zoltán a MAVIR
ZRt. Piacmûködtetési
Igazgatóság mb. igazgató-
ja május elsejétõl.

Azt állítják a pszichológusok,
hogy az elsõ találkozás alkalmá-
val meg lehet állapítani valakirõl,
mennyire szereti a munkáját és
azt is, hogyan érzi magát a mun-
kahelyén. 
Kellemes, õszinte mosoly, rend-
kívüli, választékos modor, kitû-
nõ humorérzék - ezek jellemzik
a frissen megbízott igazgatót.
Vele beszélgetünk feladataikról,
a munkájuk jelentõségérõl, a vil-
lamosenergia-iparban elfoglalt
kiemelt helyükrõl.

- Ismereteim szerint az igazga-
tóságuk összehangolja a piac-
szervezési, elszámolási mérési,
piacfejlesztési, kötelezõ átvételi
osztályok munkáját.
Mit takar a piacmûködtetés fo-
galma?
- Elõször tisztáznunk kell, mi is
az a piac és mik az elõnyei/hát-
rányai illetve mik a határai.
Utóbbi idõben a piaci hátrányai
elõtérbe kerültek, mert nem hoz-
ta az azonnali árcsökkenést és
nehezen áttekinthetõ. Azonban
a hátrányok mellett természete-
sen vannak a piacnak elõnyei is:
a kereskedõk kénytelenek átlát-
hatóan és összehasonlíthatóan
kialakítani az ajánlataikat és így
a valós árak megjelenhetnek. Mi-
ért jó, ha a valós árakat látjuk?  
A valós árak felszínre hozzák
azt, hogy melyik piaci szereplõi
kör versenyképes és melyik szo-
rul támogatásra. Ezzel a piac
támpontot tud adni arra, hogy

mely szereplõk szorulnak támo-
gatásra, és az egyes energiapoli-
tikai döntéseknek, kérdéseknek
– pl. kötelezõ átvétel – mi a költ-
sége.
Ha az árak valósak és alacso-
nyak, az önmagában a fogyasz-
tók részére elõnyt jelent, ha az
árak magasak, akkor az a helyet-
tesítõ termékekbe illetve ezek hi-
ányában a villamosenergia-fo-
gyasztás racionalizálásába törté-
nõ befektetésekre ösztönöz. Ha
a villamos energia ára nem a pi-
aci és tényleges árakat tükrözi -
mennyibe kerül megtermelni és
továbbítani - az oda vezethet,
hogy azzal fûtünk és használjuk
majd mindenre. Ennek követ-
keztében csõdbe mehetnek azok
a vállalkozások, melyek például
szigetelõanyagokat gyártanak. 
Természetesen nagyon sok érv
szól még a piacnyitás mellett, és
szintén sok érv szól ellene. Az
Európai Unió a verseny beveze-
tése illetve kiszélesítése mellett
döntött, így a rendszerirányító
feladata kibõvült a villamosener-
gia-piac verseny feltételeinek
megteremtésével, és mûködteté-
sével, azaz a piacmûködtetéssel.
A piacmûködtetés azonban nem
csak a villamosenergia-piac ver-
seny feltételeinek megteremtését
jelenti, hanem teret ad az esetle-
ges állami beavatkozásnak is,
amennyiben azt az energiapoli-
tika szükségesnek tartja. Egyre
nagyobb hangsúlyt kap a piaci
önszabályozó képessége és az
állami beavatkozás közötti köz-
gazdasági ellentét kérdése.  A je-
lenlegi tapasztalatok szerint a
hatékony versenynek is vannak
korlátai, és a verseny nem ad vá-

laszt valamennyi kérdésre. En-
nek megfelelõen a piacmûködte-
tés is bõvült olyan funkciókkal,
amelyek a beavatkozást lehetõvé
teszik, illetve megvalósítják (pl.
KÁT stb.). 

– Ezek szerint a piacnyitás hor-
doz elõnyöket mind a fogyasz-
tók, mind pedig  a termelõk
számára?
– A tudatos fogyasztóknak min-
denképpen. Látja a jövõre nézve
mi, hogyan befolyásolja a költsé-
geit, illetve a környezetet. Ezen
változtathat is. 
A termelõk szempontjából, aki
kevésbé versenyképes annak jel-
zést ad, hogy milyen mértékû
hatékonyságnövelés szükséges. 
Továbbá pontos jelzést tud adni,
arra: hol, milyen mértékû be-
avatkozás lehet szükséges.

- Melyek a feladataik?
- A rendszerirányító feladata a
piacmûködtetés keretein belül
(I) a kereskedelmi rendszer mû-
ködtetése, és (II) a közcélú háló-
zatokhoz - ideértve a határ met-
székeket is - való szabad hozzá-
férés biztosítása, (III) a haté-
kony verseny feltételeinek javí-
tása, mindez természetesen az
ellátásbiztonság fenntartása
mellett. 
Mivel a villamos energia ipa-
ri méretû tárolása nem meg-
oldott, a villamos energia
kereskedelem speciális:
elõre meg kell határozni,
mennyi lesz a fogyasztás
és annak megfelelõ meny-
nyiséget kell vásárolni, de
természetesen a valós
idõben létrejöhet az elõre terve-

zettõl való elté-
rés. Ki mennyit
vesz, kinek adja
el, hol veszi meg
(belföldön/kül-
földön), mennyi a
valós idejû eltérése
az általa tervezet-
tektõl (kiegyenlítõ-
energia elszámolá-
sa). Mi ezt nyilván-
tartjuk és követjük.
Mindemellett a piac
teljességéhez és a ha-
tások érvényesülésé-
hez át kell lépnünk a
határokat, határnyitás
nélkül nincs értelme pi-
acról beszélni. A mi fel-
adatunk ez is, biztosítani
a határokhoz való hozzá-
férést. 

Foglalkozunk még a kötelezõ át-
vétellel, átadással, (azaz a beavat-
kozással). Azt nem tudjuk garantál-
ni, hogy olcsóbb lesz a villamos
energia, de olyan döntési helyzeteket
kívánunk elõsegíteni, ahol mindenki
fel tudja mérni, hogy milyen követ-
kezménnyel jár valamely döntés. 

– Mi a helyzet az uniós irányel-
vekkel?
- Részt veszünk az Európai Unió át-
viteli rendszerirányító társaságai-
nak szövetsége (ENTSO-E) munká-
jában. A szövetség, többek közt, az
irányelvek végrehajtását felügyeli,
illetve javaslatot tesz a további fej-
lesztésre. Emellett koordinálja a ver-
sennyel kapcsolatos, az átviteli
rendszerirányítókat érintõ gazdasá-
gi kérdéseket európai szinten. 

(Folytatás a 4. oldalon)

AAAA zzzz     EEEE RRRR ÕÕÕÕ TTTT EEEE RRRR VVVV     ssss iiii kkkk eeee rrrr eeee ssss     aaaa     pppp iiii aaaa cccc iiii     vvvv eeee rrrr ssss eeee nnnn yyyy bbbb eeee nnnn

A vilA vil llamoseneramosenergia-ipar „ékszergia-ipar „ékszerei”ei”
Dr. Gyulay Zoltán mb. igazgató

Dénes József
elnök-vezérigazgató

Gyulay Zoltán a József Attila Tudomány-

egyetem Állami és Jogtudományi Karán

végezte el tanulmányait, jelenleg még

folyamatban van MBA képzése. Az egye-

temi évek alatt egy nemzetközi ügyvédi

iroda energetikai divíziójában kezdett el

tevékenykedni, majd a doktori kinevezés

után is itt maradt 2003-ig. Ezt követõen

a Budapesti Erõmûhöz került jogtaná-

csosként, majd a kereskedelmi igazga-

tói feladatokat látta el ugyanitt két évig.

A MAVIR-hoz 2007-ben érkezett és a Pi-

acszervezési Osztály vezetõjeként

ügyelte a határok biztosítását, a szabá-

lyozási tartalékok beszerzését és a ki-

egyenlítõ energia elszámolását. 2009.

május elsejétõl a MAVIR ZRt. Piacmû-

ködtetési Igazgatóság megbízott igazga-

tója. 
Gyermekei nincsenek, de reméli, hamaro-

san ezen a téren is változások történnek

majd.



4. OLDAL

2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS

(Folytatás a 3. oldalról)

- Hogyan alakul majd az idei év
az ismert gazdasági környezet
tükrében az Önök számára?
- Természetesen az energetikát
is érinti a világban zajló krízis.
Korábban letisztultnak vagy ép-
pen konzervatívnak ítélt fejlõdé-
si trendeket kell újraértékelni és
a megnövekedett bizonytalansá-
gokhoz igazodni. Ugyanakkor
úgy látom, a gazdaságban, illetve
a pénz világában egyetértés mu-
tatkozik azzal kapcsolatban,
hogy elõre kell tekinteni az alap-
vetõ szolgáltatások fenntartása
érdekében. Társaságunkra a vál-
ság eddigi elemeinek nem voltak
közvetlen, azonnali negatív ha-
tásai. Mûködésünk finanszírozá-
si, illetve árfolyamkockázatai
alacsonyak, kézben tartottak.
Ugyanakkor a befektetõi, beru-
házói bizonytalanságok miatt
projektek idõbeni elhúzódása,
késleltetése révén nem kizártak
számunkra is a kedvezõtlen je-
lenségek. Úgy látom, hogy a ko-
rábbi pénzbõséget, amikor szin-
te bármely attraktív üzleti terv-
vel rendelkezõ projekthez meg
lehetett szervezni a finanszíro-
zást, napjainkban fokozottabb
óvatosság váltja fel és nagyobb
biztonsággal csak azok a projek-
tek finanszírozhatók külsõ for-
rásból, amelyek valóságos érték-
teremtést jelentenek. Szerencsé-
re több, nagy volumenû komp-
lex projekt elõkészítése zajlik,
amelyek nyilvánvalóan ezen
utóbbi, kétségkívül értéket jelen-
tõ kategóriába tartoznak.
A múlt évben a kizárólag terve-
zõi, mérnökszolgálati munkából
származó árbevételünk közel 4
milliárd forintot tett ki, és mûkö-
désünk hatékonyságát a mér-
nökirodai elvárásoknak megfele-
lõen szinten tudtuk tartani. A ta-
valyi évet megelõzõen hosszabb
idõszakon keresztül változatlan
szervezetben mûködtünk,

ugyanakkor 2008-ban kisebb
szervezeti kiigazítást hajtottunk
végre. A korábban külön egység-
ben dolgozó nukleáris és hagyo-
mányos erõmûvi tevékenysé-
günket a hatékonyabb kihaszná-
lás és a tudásátadás intenzitásá-
nak növelése érdekében egy egy-
ségbe vontuk. Nem változott
ugyanakkor független mérnök-
irodai státuszunk, amely, mint
az elmúlt idõszakban tapasztal-
tuk, elõnyt jelent számunkra és
megrendelõink számára, mert
nem termékeket vagy berende-
zéseket akarunk eladni, hanem
ügyfeleink igényeit próbáljuk ár-
nyaltan megérteni és a problé-
mákra jó válaszokat adni.

- Melyek jelenlegi legnagyobb
vállalásaik?
- Az ERÕTERV teljes piaci kitett-
ségben folytatja tevékenységét.
A korábbinál nagyobb hangsúlyt
kellett fektetnünk a marketing-
és értékesítési tevékenységünk-
re, a Társaság pozicionálásra. A
picitõl a nagyig sok projekten
dolgozunk, egy évben közel
négyszáz megbízást hajtunk
végre. Ahhoz, hogy ezeket a pro-
jekteket sikeresen tudjuk lebo-
nyolítani, a jó szakmai munkán
túl hatékonyan kell megszervez-
nünk a kapacitásmenedzsmen-
tet és folyamataink kontrollját. A
jövõbeni lehetõségek közül nyil-
vánvalóan kiemelkedik a Paksi
Atomerõmû bõvítésének új kor-
szakot nyitó témája. A megvaló-
sítás alatt lévõ projektek közül
pedig elsõként kell említeni az
atomerõmû üzemidõ-hosszabbí-
tásával kapcsolatos tevékenysé-
günket. Ez a feladat, mely szinte
tudományos igényû tevékeny-
ség, rendkívül sok erõfeszítést
kíván, ugyanakkor komoly szak-
mai sikereket is hoz. Hagyomá-
nyos erõmûvi projekteken is dol-
gozunk szinte minden meghatá-
rozó magyar erõmûben. Jelentõs
szakmai kihívás a vásáros-

naményi fejlesztés, továbbá min-
denképpen ide sorolható az új
mátrai lignittüzelésû blokk elõ-
készítése. Természetesen említe-
ni kell a gönyûi, a dunamenti, a
tiszai telephelyeken folyó fejlesz-
téseket is. A radioaktív hulladé-
kok kezelése területén a bá-
taapáti tároló felszín alatti létesít-
ményeinek  üzembe helyezését
megelõzõ biztonsági jelentés el-
készítése ad komoly feladatot.
Kiemelkedõ szakmai sikereket
eredményez alállomási tervezési
tevékenységünk, ezek közül
szabadjon csak egyet említeni; a
Gönyûi Erõmûvi és Átviteli Háló-
zati Alállomás tervezését. Távve-
zetékes termékkörünkben szép
szakmai feladat a Dunamenti-
Oroszlány-Gyõr távvezeték átvi-
teli kapacitásának feszültség-
szint-emeléssel történõ növelé-
se. A tanácsadói termékkörben
örömmel veszünk részt a
MAVIR eszközgazdálkodási pro-
jektjének végrehajtásában, vagy
éppen az E.ON négy országra ki-
terjedõ EMS/SCADA rendszeré-
nek fejlesztésében.
Amint látható, igyekszünk min-
den energetikai kilométerkõnél
ott lenni.

- Dénes Úr, volna szíves né-
hány szót önmagáról is monda-
ni?
- A munkám mellett sajnos csak
korlátozottan jut lehetõség sza-
badidõre. Ezt elsõsorban egy-
gyermekes apaként kislányom-
mal töltöm. Jelenleg legnagyobb
büszkeségem az, hogy a lezárt
iskolai tanévet kislányom az új,
hatosztályos gimnázium elsõ
évében egy jegy kivételével szín-
jeles eredménnyel fejezte be.
Szabadidõmben szeretek még
sportolni, kerékpározni, görkor-
csolyázni, úszni. A sport fontos
számomra a munkaleterheltség
melletti egyensúly megtalálásá-
ban.

L. E.

A cég új, Budapesten levõ, Szentendrei úti székházban fogadott hangulatos és
csendes irodájában az igazgatóság vezetõje. Az interjú során az is kiderült,
még az egyetemi évei alatt kapcsolatba került a villamosenergia-iparággal,
amit azonnal érdekesnek talált és szavaival élve „megfertõzõdött”. Az ügyvé-
di munka, az erõmû adta feladatok mellett teljesen más tevékenységek és té-
mák is érdekelték, a napi rutin sem térítette el például az ékszerek szereteté-
tõl. 
- Ez igazi szenvedély - mondja Gyulay Zoltán –, az ékszerek és drágakövek
csodálata. Mint okleveles becsüs, a lupe segítségével állapítja meg a drágakö-
vek értékét - a lupe egy gyûjtõlencse, amely a tárgyról a tiszta látás távolsá-
gán belül egyenes állású, nagyított képet ad. Bármerre jár a világban, a fellel-
hetõ értékeket szakértõ szemmel csodálja meg. 
– Ez nem azt jelenti, hogy nem tévedek az ékszerek értékét illetõen. Ezen a
területen még nem csaptak be nagyon, ami inkább üzletkötés módjának és
nem a szakértelmemnek tudható be, hiszen kommunikáció során már kide-
rülnek az alapvetõ szándékok, motivációk - vallja.

(Folytatás a 3. oldalról)
Érezzük, hogy milyen nehézsé-
gekkel kell szembenézni, amikor
valamennyi európai rendszerirá-
nyító illetve villamosenergia-rend-
szer érdekeit kell összehangolni:
egyik ország sok villamos energiát
importál, másikon a villamos ener-
gia „csak” átmegy stb. A napokban
került elfogadásra az úgynevezett
III. energiacsomag, amelyet össz-
európai szinten be kell vezetni.

- Miként alakul a kötelezõ átvé-
tel sorsa?
- Ez gazdaságpolitikai kérdés, a
rendszerirányító ebben a kérdés-
ben végrehajtó illetve „jelzõ” funk-
ciót lát el. A kötelezõ átvétel tekin-
tetében a piacnyitás hatása szem-
betûnõ: megmutatja azt, hogy
mennyibe kerül a támogatási
rendszer. Így a döntések során
egyértelmû anyagi következmé-
nyekkel lehet számolni. 

- Az elvárt eredményeket milyen
szakmai háttér biztosítja?
- Azt gondolom, igen kiváló, elkö-

telezett és fegyelmezett szakembe-
rek és munkatársak dolgoznak itt
a MAVIR-nál, magas színvonalon
végzik a feladataikat. Személy sze-
rint a csapatmunkában hiszek. Az
igazgatóságon mi nagyon szeren-
csés helyzetben vagyunk, a kollé-
gák mindegyike nemcsak a cég fe-
lé lojális, hanem elkötelezett az
egész hazai villamosenergia-rend-
szer fenntarthatósága, jobbá tétele
iránt. 

– Mely tevékenységek állnak
Önök elõtt a jövõt illetõen?
– Számos szakmai kihívás van,

ebbõl említek néhányat: a 2010.
évi tartalékok beszerzése, a kelet-
közép-európai központi határka-
pacitások elosztása, együttesen a
nyolc TSO-val, az új III. EU ener-
giacsomag bevezetése. Jelenleg
egy elõnyös lépést tettünk a haté-
konyabb mûködés érdekében, hi-
szen az egy telephelyen való mun-
kavégzés a kapcsolattartást és
kommunikációt, ezáltal a munka-
végzést is hatékonyabbá teszi.

Lóczy E.

Lapzárta után…

6. Veszprémi Ünnepi
Játékok, 2009. július
22-26. Fõtámogató az
E.ON.

LESZ…

Rácz László: Megújuló
energiaforrások a közle-
kedésben címû elõadás.
Enpol2000 Energiapoli-
tikai Hétfõ esték, 2009.
szeptember 14.

MET Erõmû Fóruma,
Balatonalmádi, 2009.
október 15-16.

ZöldPont - élhetõ város
a Millenárison címû ki-
állítás 2009. december
30-ig. Fõtámogató az
MVM.

IV. Régió Médiahajó,
Tolnai Népújság szer-
vezésében, 2009. au-
gusztus 7.

A Szentföld öröksége ki-
állítás, Budapest, Szép-
mûvészeti Múzeum,
2009. szeptember 6-ig

Turner és Itália. Joseph
Mallord William Turner
angol festõ kiállítása a
budapesti Szépmûvé-
szeti Múzeumban,
2009. október 25-ig.

(A Szépmûvészeti
Múzeum programjait
az MVM Zrt. rendszere-
sen támogatja.)
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A közteherviselés rendszerének átala-
kítását célzó törvénymódosítás (2009.
évi LXXV II. tv.) a Magyar Közlöny
2009/95. számában 2009. július 8-án
jelent meg. 

A törvényt az országgyûlés 2009.
június 29-i ülésnapján fogadta el. 

A közel száz oldalas, tizenhét rész-
bõl és XXXII. fejezetbõl álló tv. negye-
dik, ötödik és hatodik fejezete foglal-
kozik különösen a munka világát
érintõ kérdésekkel. A 2010-es adótör-
vényeket és más, szociális tárgyú tör-
vények módosítását tartalmazó szö-
vegrészek  tanulmányozása, „értelme-
zése”, elemzése elkezdõdött a szociá-
lis partnerek, a munkaadók és a mun-
kavállalói képviselõk részérõl. Az
EVDSZ is napirendre tûzte a tv. átta-
nulmányozását. Elsõ hivatalos állás-
foglalás az augusztusi SZV-ülésen vár-
ható.

Ezzel kapcsolatban kíváncsiak vol-
tunk Gál Rezsõnek, az EVDSZ elnöké-
nek az elõzetes véleményére.

– Az adórendszer változása összes-
ségében a munkáltatóknak kedvez -
állítja az elnök úr. - Erre a következte-
tésre jutunk, ha a munka világának a
szociális és jóléti elemeit érintõ ren-
delkezéseket tüzetesen vizsgáljuk. Ér-
tesüléseink szerint a munkáltatóknak
is az a véleménye, hogy az adócsomag
összességében a korábbiaknál kedve-
zõbb számukra. Fel kell viszont a
hangunkat emelni azért, mert a mun-
káltatók az adócsomagból egyes ele-
meket, amely számukra kedvezõtle-
nül változott, kiemelik és a munkavál-

lalókra akarják terheltetni. Való igaz,
hogy a szociális és jóléti kiadások téte-
lei, mint a különbözõ pénztári befize-
tések, a kafetéria adóterhei emelked-
tek, de ez még nem ok arra, hogy egy-
szerûen csak „nem vállaljuk, áthárít-
juk a munkavállalókra”. Ez feketén-fe-
héren azt jelentené, hogy a munkavál-
lalók részére kevesebb munkáltatói tá-
mogatást nyújtanak a szociális és jólé-
ti rendszeren keresztül.

Ez elfogadhatatlan a munkavállalói
érdekképviseletek, a szakszervezetek
számára. A munkáltatóknak juttatott
többlet adókedvezményekbõl bõsége-
sen jutna arra, hogy ezeket a plusz
terheket a munkáltató kifizesse.

Azt a magatartást, hogy a kormány
által jóváhagyott adóterheket egyes
munkáltatók a munkavállalókra szán-
dékoznak áthárítani, olyan összefüg-
gésben, hogy a nekik amúgy kedvezõ
adócsomag egyes - számára nem ked-
vezõ - adó elemeit a munkavállalókra
akarja terhelni (vagy ilyen arányban
csökkenteni kívánja a szociális jutta-
tásokat) - egyenesen visszautasítjuk.
Ez etikátlan magatartás és a nyerész-
kedésnek egy olyan formája, mely
összességében a profit indokolatlan
növelését célozza meg.

A villamosenergia-ipari érdekképvi-
seletek elõrevetítik, hogy ez az eseten-
ként tapasztalható munkáltatói hoz-
záállás méltán váltja ki a helyi érdek-
képviseletek ellenállását, s ha indo-
kolttá válik, komoly ágazati konflik-
tus is származhat belõle - hangsúlyoz-
ta az elnök.  (k)
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Az ERÕTERV sikeres a piaci versenyben
2002-ben született egy kormányhatározat; tartal-
ma szerint a Vért mûködését 2014-2015-ig terve-
zi, célul tûzve ki a 20 Mrd Ft értékû kéntelenítõ
megépítését és hiteleinek megtérülését. Késõbbi-
ekben a szocialista kormányok is megtették a
szükséges intézkedéseket, melynek hatására
2005-tõl mûködõ kéntelenítõ biztosítja a Kiotói
egyezményben vállalt környezetvédelmi elõírá-
sok szerinti mûködést.

Szakszervezeti demagógia? - Összeesküvés-
elmélet? - Szerencsétlen egybeesések?

Ismerve az elõzményeket, vajon miért a mun-
kavállalói bizalmatlanság?

- 1995-ben (majd 2003-ban), a Vértesi Erõ-
mû Rt. (mára ZRt.) a villamosenergia-ipar
- a sikeresen privatizált cégeihez képest -
nem rendelkezett hosszú távú és 8%-os
eszközarányos nyereséget garantáló
áramvásárlási szerzõdéssel (HTM).

- Majd 1995-tõl, a tulajdonosi jogokat gya-
korló ÁPV Rt. véget nem érõ, komoly ká-
rokat okozó sikertelen privatizációkba
kezdett, ami még 2008-ban is tovább folyt
- természetesen, ugyancsak sikertelenül.
Érdemes megemlíteni, hogy a munkavál-
lalók és a menedzsment (13-14 éve) egy
állandó, a bezárást sürgetõ fenyegetésnek
kitéve végzik a munkájukat - 6500 fõ, má-
ra már csak 2100-an.

- Közben, a tulajdonosi jogok gyakorlói „jó
gazda" módjára; - kiárusítják a (jelenleg
is nyereségesen) jól mûködõ egységeket
(100 ezer forintért a dorogi, majd áron
alul a tatabányai fûtõ erõmûveiket),
visszafejtik/bezárják a Vért több bányáját
- „kihajtják" a Bánhidai Erõmûvet (a 2
éve még kb. 2 Mrd Ft-ot érõ telephely má-
ra a fejlesztés nélkül hagyva lassan elér-
téktelenedik).

- A folyamatos vezérigazgató-váltások
(1990. óta 7-8 esetben), a cégre kénysze-
rített koncepcióváltások mára kikezdték a
meglévõ stabil szakmai alapokat is.

- A kéntelenítõ megépítését követõen (a
2005. üzleti évben) a tulajdonos - a ter-
vekhez képest - már 4-5 milliárd Ft hiány-
nyal bocsátja útjára a céget. Annak isme-
retében, hogy csak a „szénfillér támoga-
tás" kialakítása teremtheti meg a cég sta-
bil mûködését és a hitelek visszafizetésé-
nek garanciáját, annak késleltetett beve-

zetése - ami kb.: -4 Mrd Ft hiányt jelent -
szinte, már érthetetlen károkozásnak tû-
nik.

- A felelõtlenül kikényszerített privatizáció
és a cég nevében - a tulajdonos  közvetlen
irányítása alatt - aláírt kb. 70 Mrd Ft érté-
ket képviselõ áramvásárlási szerzõdések
kiváltása érdekében kötött alkuk, továbbá
az ebbõl (megegyezés hiányában) fenn-
maradó kb. 8-10 Mrd Ft-ra taksálható kö-
vetelések szintén a „hagyaték” részét kép-
viselik?! 

2008-ban a Vértesi Erõmû ZRt. kb. 5 Mrd Ft
eredménnyel zárhatta volna az évet és ekkor
érünk el az ominózus áramvásárlási szerzõdése-
kig és a Vagyontanácsnak a zagytér (tehermen-
tes - milliárdos kárt okozó) értékesítésére vonat-
kozó döntéséig - de a baj nem jár egyedül, mert
beköszöntött a gazdasági válság és így minden
adottá válik az elõre hozott bezárást sürgetõk
számára!

Korábban, a Vért az ország energiaigényének
5 %-át termelte, jelenleg ez már csak 3,5% - akkor
miért ez a nagy lobbiaktivitás?  … Vannak feltéte-
lezéseink!

- Az energiapiac beszûkülése minden
résztvevõ számára kedvezõtlen. Kiszá-
mítható, hogy a Vért bezárása másoknak
sok-sok bevételt jelenthet? (Átlagáron kb.
20-25 Mrd Ft-ot)

- 2008-ban megszûntek a hosszú távú szer-
zõdések és megnyílt az energiapiac. Má-
soknak is versenyezni kell az életbe mara-
dásért? (Várhatóan õsszel új aukciós szer-
zõdések kötõdnek, a résztvevõk már ma
sem 32 euróval számolnak.)

- Egyre nyilvánvalóbb, hogy amíg az MVM
fejlesztései szerteágazóak, addig a Vért
telephelyeinek hasznosítása jelenleg is
várat magára és idõvel értéktelenné vá-
lik?

- A Vért további mûködése során fény de-
rülhetne az elõnytelen szerzõdésekbõl fa-
kadó további károkozásokra is? (Válasz-
tott bíróság elõtt 2009. decemberre várha-
tó a döntés.)

- Valaki számon kérheti az állami tulajdon
gondatlan kezelését?

- Esetleg, egyszer véget ér a válság is? 
Tényleg, csak mi vagyunk paranoiások?

T. J., DUVISZ
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5. OLDAL

2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Fazekas Tibor vegyésztechnikus a Buda-
pesti Erõmû Zrt. Újpesti Erõmûvének
mûszakvezetõje. Régi álma teljesült, mi-
kor elvégezte a földrajz-történelem kép-
zést Egerben, az Eszterházy Károly Fõis-
kolán. Pedagógusnap alkalmából kér-
deztük a pályáról, munkájáról és nem
utolsósorban a munkavállalók érdekkép-
viseletérõl.

– Mûszaki területen dolgozik, miért vá-
lasztotta a történelmet és a földrajzot?

– A BERT-nél vagyok tizennyolc éve és
szeretek itt dolgozni. Most egy régi törek-
vésem és célom teljesült. Nagyszüleimnek
is megígértem, emellett a családban szá-
mos pedagógus van. Nem fogok a tanári
pályára lépni, bár nincs önmagában vele
problémám, a tanítási gyakorlat során jól
kijöttem a diákokkal. Mély hangom van és
magas is vagyok, azt hiszem a tekintélyem-
mel semmiképpen nem lennének gondok.

Az erõmûben a mûszaki-mérnöki to-
vábbképzésekre mindig van lehetõség, ezt
támogatja a cég, mégis önmagam számára
döntöttem a humán tárgyú szemináriu-
mok mellett.

– Évszámok nélkül a történelem nem
sokat ér. Hogyan vélik a tanulók?

– Akit érdekel, megtanulja. Földrajznál a
topográfia ilyen, sajnos sok esetben nem
ismerik a gyerekek kellõképpen a helysé-
geket, a térképen mi hol van.

– Hogyan történt a mûszak mellett a ta-
nulás?

– Kezdetben nehéz volt, az éjszakai
mûszaknál, késõbb, mivel állandó dél-
elõttös lettem, a fennmaradó idõben tör-
téntek a fakultációra való járások, illetve a
tanulás. Családom is hasonló cipõben jár,

négy fiam még iskolapadban. Inkább a
humán tárgyak érdeklik õket és fõleg a
sport, ez határozza meg az életüket. Ti-
bor ifjúsági Európa-bajnok vízilabdá-
zó, reméljük a junior vb-re is eljut
majd. Ezt a sportágat választotta Dá-
niel és Csaba is.  

Feleségem dietetikus, most gyógy-
tornász képzésen vesz részt. A tovább-
fejlõdés fontos, nem a diplomagyûjtés a
cél, hanem a több lábon állás és sokol-
dalúság, illetve az érdeklõdési kör. Szó-
val mindenki tanul a családban.

– Hogyan került az Újpesti Erõmû-
höz?

– 1991 novembere óta vagyok az ága-
zatban, illetve az erõmûben. Elõzõleg ve-
gyészlaboratóriumban dolgoztam, kísér-
leteket végeztünk. Mikor idejöttem, har-
madmûszakvezetõ beosztásba kerültem
és ma is az vagyok. Elõször furcsa volt,
azt gondoltam, na ebbõl majd leszek el-
sõ mûszakvezetõ, de ilyen nincs. A há-
rom mûszak miatti az elnevezés, nincs
elsõbbség. Ma már mindent pontosan is-
merek, a feladatok változnak.

– A BERT több erõmûbõl áll.  A
munkavállalók mennyire vannak kap-
csolatban egymással?

– Egy üzemen belül a képzéseken talál-
koznak a dolgozók, de a céget tekintve
nem ismerik egymást. A beruházások és
újítások az erõmûveknél nem egyszerre
történtek. Kelenföld után Újpesten lett be-
üzemelve a gázturbinás blokk, késõbb Kis-
pesten és így tovább. Az ezzel járó oktatá-
sokat helyben tartjuk. Komoly gondokat
okozhat érdekképviseleti szempontból,
hogy a kollégák nem ismerik a másik
üzemben dolgozókat. 

– Hogyan tartják a kapcsolatot?
– Minden üzemben van fõbizalmi, veze-

tõ értekezleteket tartunk. Demokratikus
mûködés jellemzi a szakszervezetet, min-
den vezetõ testületi tagnak egy szavazata
van és együtt jelenünk meg a tárgyaláso-

kon, tehát egy-egy bértárgyalás során a
négy-öt fõvel néz farkasszemet a munkál-
tató képviselõje. Fontos a közös stratégia
kialakítása elõzõleg, ami nem is könnyû,
mivel nem egy erõmûtõl képviseljük a dol-
gozókat. A felmerülõ problémák mások le-
hetnek olykor.

– Milyen légkörben zajlanak a tárgya-
lások a cégvezetéssel?

– Kijelenthetem, mûködik, bár az idei
bértárgyalást az utolsóként kötöttük az ága-
zatban - lehet egész Európában -  mondja

nevetve Tibor. – Komolyra fordítva a szót,
eddig azért voltunk sikeresek és tudtuk
konfliktusok nélkül elérni az eredménye-
ket, mert világos és egyértelmû vélemény-
nyel jelentünk meg, próbáltuk felhívni a
cégvezetés figyelmét, az elhúzódó bértár-

gyalás a vállalatnak sem érdeke.
Nagy Zoltán elnökségével egyértel-
mûen határozottabb és erõtelje-
sebb vonalat képvisel a szakszerve-
zet, a dolgozók pedig várták a fejle-
ményeket, türelmesek voltak.

– Hogyan lett tisztségviselõ?
– A nagyobb létszámleépítések

után kértek fel a munkavállalók. A
jelenlegi helyzetben nincs könnyû
dolga a szakszervezetnek, túl sok
szereplõ lépett a színpadra, a föld-
rajzi mobilitás nem az érdekvédõk-
nek és a munkavállalóknak kedvez.
A mûködésbeli változtatások kiesz-
közlése és stratégiaváltás után mi is
sokkal jobban alkalmazkodunk a
tárgyalásokon. A munkavállalók
mindenféle problémával megkeres-
nek, ami a cégvezetésnek is elõ-
nyös, mert mi ismerjük a dolgozó-
kat. A tárgyalóasztal ellenétes felén
vagyunk, de nem ellenségként.
Számos esetben kialakulóban lévõ
konfliktusokat elõztünk meg tár-

gyalással, ez mindannyiunk érdeke. Alap-
vetõen azért vállaltam el a szakszervezet-
ben való aktív részvételt, mert úgy látom,
az érdekvédelmi tevékenység minden
egyes munkavállaló és az egész kollektíva
számára is elõnyt hoz, vagyis a munkakö-
rülmények javíthatók. Saját érdekünk részt
venni a szakszervezetben, mindenki érin-
tett. Olyanok vagyunk, mint a hajóskapi-
tányok: Fel kell húzni a vitorlát és haladni
kell, akármilyen is az ellenszél, vagy a szél-
járás.

- lyv - 

(Folytatás az 1. oldalról)
Nagyon vigyázni kell arra, mikor és

miért vonjuk bele valamilyen megmoz-
dulásba a mûszakos munkavállalókat,
nehogy elherdáljuk az energiájukat.
Megtanultam azt, hogy a váltómûsza-
kos dolgozó számára kihirdetni például
egy konfliktushelyzetet, sztrájkot csak
akkor szabad, amikor már nincs más vá-
lasztás. Nem lehet állandóan farkast ki-
áltani. Vannak rendezvényeink, úgy lá-
tom, a sportprogramokkal lehet a leg-
többeket aktiválni a közösségbe.

– A bérezéssel, a juttatásokkal és a
munkakörülményekkel kapcsolatban
hallhatnánk egy-két példát?

– Nem csak forintokról akarok be-
szélni, de arról van szó, hogy bármeny-
nyi is lenne a fizetség - a jövedelem, a jó-
léti és szociális juttatás - a váltómûszak
akkor sem fizethetõ meg. Ez feltétlen ki-
emelendõ. Abból a bértömegbõl kell
gazdálkodnia minden szakszervezetnek
és vállalatnak, amellyel rendelkezik. Cé-
lunk természetesen a bérszínvonal-nö-
vekedés elérése a bértömeg-gazdálkodá-
son belül. Minden egyén érezze, élet-
színvonala javult akár a keresetben,
akár béren kívüli juttatás által. Ez egy
jól prosperáló vállalat, az állam kasszá-
jába ez a cég igen sokat tesz be, a mi
tagjainknak is köszönhetõen. Kérése-
ink, elvárásaink szerintem reálisak.
Eredmény az, hogy a három itteni szer-
vezet együtt lép fel, és ez sokkal na-
gyobb erõ, mint ha egyedül tennénk. 

Sikerült elérnünk, hogy a rekreációs
központban a mûszakos dolgozóknak
bizonyos idõközönként egy hét rekreá-
ciós tréning legyen tartva. Ennek a lé-
nyege, megtanítani a munkavállalókat
pihenni és relaxálni. Nagyon fontos té-
nyezõnek tartom feltárni azt is, hogy a
néha feszült környezetben való együtt-
dolgozás során milyen veszélyek lesel-
kednek ránk. 

Lényeges jövedelmi elem a cégünk-
nél bevezetett VBKJ rendszer, amely az
adózási rendszer változásai miatt mint-
ha veszélybe kerülne. Az adótartalom
fedezetének rendezésén dolgozunk kö-
zösen a munkáltatóval. Azt akarjuk elér-
ni, hogy a dolgozók ne érezzék meg az
adóteher változását ennél a juttatásnál.
A szakszervezetnek az egyik leglénye-
gesebb feladata a munkahely védettsége
és megõrzése. Hisz' ez egyik legna-
gyobb kincsünk. A következõ lépés pe-
dig a jövedelmünk színvonalának meg-

õrzése. A gazdasági vál-
ság ideje alatt az egyik
legnagyobb feladatunk a
munkahely, a KSZ, a bé-
rezési rendszer és a bér-
színvonal megõrzése.

– Hogyan áll a koren-
gedményes nyugdíjba
menetel... 

– Kezdeményeztük,
hogy továbbra is terjesz-
szék ki határidõben.
Most meghosszabbított
engedélyekkel van ér-
vényben a korenged-
mény intézménye, ami-
nek meg kell maradnia,
azért is, mivel a gazdasá-
gi válságra pozitív hatás-
sal lenne. A fiatalok el
tudnának helyezkedni,
az idõsek szociálisan el-
látottak lennének. Javíta-
ná a munkanélküliség
helyzetét. 

– …és a korkedvezményé?
– A régit a törvény nagyon megnyir-

bálta. Új törvényt szeretnénk, amely
szerint azok is korkedvezményben ré-
szesülnének, akik éves szinten átlago-
san 3 óra/nap tartózkodnak az ellenõr-
zött zónában, vagy a lakossági legki-
sebb dózisértéknek megfelelõ sugárve-
szélynek kitett munkahelyeken dolgoz-
nak. Reménykedem a megvalósításban,
hiszen erre szükség van.

– Van-e példa arra máshol, hogy egy
szervezetbe tömörüljenek a mûszakos
dolgozók az érdekvédelem területén?

– Olyan típusú, mint Pakson a MÉSZ,
országosan csak néhány van, iparágon
belül nincs. 

– Hogyan történt a MÉSZ-nek az
EVDSZ-hez való csatlakozása? Úgy tu-
dom, sokáig tartott a várakozás.

– Kétségtelen, hogy ez egy nagy küz-
delem volt. De jött egy felismerés, hogy
csatákat megvívni ebben a gazdasági
helyzetben iparágon belül annál köny-
nyebb lesz, minél nagyobb és erõsebb a
szövetség. A LIGA VHSZ egy kis szövet-
ség volt, nehéz volt valamit elérni. Lát-
tuk azt, hogy egy egységes szövetséget
kell létrehozni. A döntést a kollektíva
hozta meg, amit végül is jelentõs lépés-
ként éltük meg. 

– Milyen változást tapasztaltatok
már az EVDSZ megalakulása óta?

– Az EVDSZ megalakulása és az erõs
szövetség létrejöttének híre eljutott a
munkáltatói oldalon mindenhová, az
MNV-ig is, mindenki tudja, hogy a villa-
mosenergia-iparági szakszervezetek
összefogtak. Már eredménye is van: A
szövetség „felszólalására" a villamos-
energia-ipari C-tarifát meghagyták a ré-
giben, csak az új munkavállalók számá-
ra lett adózott. Az EVDSZ vezetõje a tár-
gyalásokon konfliktus nélkül ért el
eredményeket. Emellett régi törekvé-
sünk vált valóra, vagyis a külföldi atom-
erõmûveket megtekinteni, tapasztalat-
szerzés céljából. Gál Rezsõ EVDSZ el-
nök közremûködésével már meg is való-
sult vágyunk, két alkalommal jártunk
egy finn és francia atomerõmûben, ké-
szülünk Oroszországba. Nagyon nehéz
bejutni külföldi üzemekbe, ennek meg-
valósulása is köszönhetõ a szövetség-
nek. Ezekrõl az utakról jelentéseket ké-
szítek, amit a munkáltató, valamint a
kollektíva is megtekinthet.

– A szögletes vagy a kerekasztal kö-
rül ülve eredményesebb a munkáltató
képviselõivel a tárgyalás?

– Hat év alatt - amióta elnök vagyok -
megtapasztaltuk a tárgyalóasztal másik
oldalán ülõ személy különféle stílusát,
ehhez igyekszünk alkalmazkodni. Úgy
érzem, akikkel tárgyalok, jól ismerem

õket és könnyen tudok velük tárgyalni.
Természetesen minden megbeszélést
elõ kell készíteni, nem csak papíron és
dokumentumokkal, hanem személye-
sen is. Az évek alatt a sok módszer kö-
zül kikristályosodott a legmegfelelõbb.
Képletesen szólva tudnunk kell, mekko-
ra a táncterem, amit betáncolhatunk.

A kölcsönös tisztelet mellett természe-
tesen mindenkinek az a dolga, hogy kép-
viselje az adott ügyet egyik és másik olda-
lon. Esetünkben meggyõzni a munkálta-
tót arról, hogy visszamenjen, és a tulajdo-
nossal közölje, ez még esetleg nem elég.
Ha annak ellenére nem enged, akkor tud-
ja, a nyomásgyakorlás következik.

Szakmává válik ez a tevékenység, de
kell az emberismeret. Nekem nagyon ka-
póra jön a teológiai végzettségem, ahol
lélektant is tanultam. A retorika, vagy a
kommunikáció is fontos és szükséges,
valamint tudni azt, hogy nem szabad so-
kat beszélni, mert sok hibát véthetünk.

– Tervek, vágyak, álmok?
– Nyugdíjérettnek még nem érzem

magam. A jobb munkavégzés érdeké-
ben jelenleg is tanulok. Varga Béla, a
MÉSZ szakértõje illetve dr. Hovánszki
Arnold munkaügyi szakjogász taníta-
nak aktuális tudományokat. Teszem
azért, hogy értékesebb tagja legyek
szervezetünknek és az EVDSZ-nek. 

Magánemberként komoly célom a
negyedik könyvem kiadása, ami elnök-

ségem óta kéziratként heverész, vala-
mint a görög és héber nyelvismeret mel-
lé szeretném a latint is megszerezni.
Nagyon szeretek az unokáim körül len-
ni. Két lányomtól jelenleg öt unokánk
van, 5 és 14 év kor közöttiek. fábián

SZÍVBARÁT 
MUNKAHELY 

A PAKSI 
ATOMERÕMÛ 

ZRT.
Az Országos Egészségfejlesz-
tési Intézet az idei évben har-
madik alkalommal hirdette
meg a Szívbarát Munkahely
pályázatot. A pályázat célja,
hogy felhívja a figyelmet a
munkahelyi stressz problémá-
jára, amely egyre inkább elõ-
térbe kerül, kihat a munkavég-
zésre, az egészségi állapotra
és a gazdasági mutatókra is,
hiszen a munkahelyi stressz
miatt romlik a dolgozók telje-
sítménye, gyakrabban men-
nek betegállományba és gyak-
rabban szorulnak egészség-
ügyi ellátásra. A pályázatra
három kategóriában lehetett
nevezni: kis-, közép- és nagy-
vállalatiban.

A felhívásra a Paksi Atom-
erõmû Zrt. is benyújtotta pá-
lyázatát, és a nagyvállalat ka-
tegóriában a második fõdíjat
érte el, mellyel elnyerték a
Szívbarát Munkahely kitünte-
tõ címet. Az ünnepélyes díját-
adásra 2009. július 2-án került
sor, a díjat a humán szervezet
munkatársai vették át.

Egy pedagógus/tanár az erõmûben

„A hajóskapitánynak széllel
szemben is folytatnia kell”

BBBB eeee pppp iiii llll llllaaaa nnnn tttt áááá ssss     aaaa     mmmm ûûûû ssss zzzz aaaa kkkkoooo ssss oooo kkkk     vvvv iiii lllláááá gggg áááá bbbb aaaa
VVVV éééé llll eeee mmmm éééé nnnn yyyy eeee     aaaa     vvvv iiii llll áááá gggg rrrr óóóó llll     áááá llll tttt aaaa llll áááá bbbb aaaa nnnn

– Mindenkinek van kialakult képe a világról, nekem is. Úgy is, mint
atomerõmûves dolgozónak, vagy mint szakszervezeti vezetõnek és a civil
életben a teológusnak. „Viszonylag békés" világban élünk, ettõl függetle-
nül szerintem bizonyos értelemben veszélyeztetett a társadalom. A "min-
dent szabad" elve nem biztos, hogy a javára válik. Emiatt került válságba
az erkölcs is, ez pedig a családokat - a társadalmat fenntartó legkisebb egy-
ségeket - is megváltoztatja. Ha ezek állapota rosszabbodik, a társadalom
életminõsége is negatív irányba fordul. Több területen látom, hogy szen-
vednek az emberek a mindennapokban, hol ezért, hol azért. Nem minden
a pénz, sokan rohannak utána és érte, mégis elvesztették azon javaikat,
amelyek a megélhetéshez szükségesek. A megszerzett "értékekért" gyak-
ran a lelkükkel fizetnek az emberek. A világot megnyerik, de lelkükben
kárt vallanak. A válság az etika területérõl - törvényszerûen - átgyûrûzött
a gazdaság területére is. Kérdés, mit lehetne ez ellen tenni?  Az emberek
túlnyomó része szeretne a problémájára gyógyírt találni, közösségekbe
járnak, egyházak, vagy az okkultizmus felé fordulnak, esetleg ösztöneikre
hagyatkozva keresik a barátságokat.  Példaként a finn, és a norvég embe-
reket tudom felhozni, akiknek társadalma erõs, virágzik gazdaságuk, ki-
egyensúlyozottak. Legtöbbjük vallásos életet él. Vallom, aki keresi az igaz-
ságot, az meg is találja.

A szervezet vezetése
Az elnökség nyolc fõbõl áll: Berkes
Sándor, Lengyel József, Horváth Lász-
ló, Horváth B. László, Pergõ György,
Takács Zoltán, Teleki Gábor, Vitéz Ti-
bor, és van három felügyelõbizottsági
tag: Wolf Attila, Molnár Lajos, Vincze
Róbert. Az alelnök: Lengyel József. A
küldöttek a kisebb területeket gondoz-
zák, személyesen érik el az embere-
ket. A 102 csoport, a hat mûszak telje-
sen elválasztja idõben a munkaválla-
lókat. Az üzemvitel területérõl közel
hatszáz fõ a taglétszámuk, szervezett-
ségük 75%-os. Alapszabályuk szerint
tag csak az a dolgozó lehet, aki váltó-
mûszakos, vagy abban dolgozott.

Az elnök minden héten egyszer ta-
lálkozik a kollektíva hatodrészével.
Hathetenként tartanak oktatási napot,
egy szakmai képzést, ahol együtt van-
nak a dolgozók harmincféle területrõl.
A találkozás alkalmával tájékoztatás
mellett általános érdeklõdés, beszélge-
tés zajlik egymás között.
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A VÁPB soron következõ ülését Buda-
pesten, az ELMÛ Nyrt. tanácstermében
tartották 2009. június 19-én.

A munkáltatói oldal szóvivõi tisztét dr. Janka
Mária, a munkavállalói oldalét Gál Rezsõ töl-
tötte be.

Tárgyalt napirendi pontok voltak: Villa-
mosenergia-ipari bér- és szociális megálla-
podás tartalma (VKSZ 2.2.1). 

A VKSZ 2.2.1 pontjának jövõbeni tartalmá-
ra vonatkozó javaslatát a munkaadói oldal
megküldte a munkavállalói oldalnak, mely er-
re válaszul ellenjavaslatot küldött.

Fent említett ponttal kapcsolatban került
sor mindkét oldal részérõl a  véleménycserére.

Gál Rezsõ elmondta, hogy az egy évvel ez-
elõttihez viszonyítva közeledtek az álláspont-
ok. Az EVDSZ szövetségi vezetõségi ülésen
megtárgyalták, ezután küldték meg javaslatai-
kat a munkáltatóknak.  

A két oldal javaslatai között azonosság és el-
térés is van az alábbi fejezetekben:

Ajánlott keresetszínvonal-növekedés mérté-
ke, az inflációkezelés, garantált bérminimum,
ágazati bértarifa felülvizsgálat, kötelezõ mini-
mum a jóléti-szociális juttatásoknál.

Amint azt dr. Janka Mária elmondta, a
munkáltatói oldal álláspontjánál az országos-
ágazati-helyi bértárgyalás struktúrájából in-
dultak ki. A KSZ módosításánál a munkáltatói
oldal számára fontos volt, hogy a bérmegálla-
podás tartalmán változtassanak. (A munka-
vállalói oldal ezt elfogadta.) Jobban elõtérbe
kell helyezni a helyi/vállalat-csoport szintû
megállapodást, ennek megfelelõen az ágazati
bérmegállapodás szerepének csökkennie
kell.

Országos megállapodás: javasolt kereset-
színvonal növelés (ágazati és helyi szabályo-
zásnál is ezt kell figyelembe venni). Ágazati
megállapodás: ágazati minimálbér alkalma-
zandó, garantált bérminimumok, bértarifa ér-
tékeinek felülvizsgálata, jóléti-szociális kötele-
zõ minimumérték és ajánlott növelés. Minden
más kérdés a helyi bérmegállapodás, tárgyalás
színtere legyen. A munkáltatói oldalnak ez egy

erõteljesen deklarált szándéka volt, most is ezt
a logikát kívánja követni.

Gál Rezsõ véleménye szerint  az OÉT a ke-
resetszínvonal növelésére tesz javaslatot, az
ország helyzete alapján (beleértve a mezõgaz-
daságot, autógyártást stb.). Adott szektor hely-
zete az országos helyzetnél lehet jobb, vagy
rosszabb. A szektor nem vonatkoztathat el az
országos ajánlástól, de lehet más. Hét évi tár-
gyalás, alkuk után kötötték meg a VKSZ-t, de
két pont (2.2.1 és sztrájk) nyitva maradt. A
munkavállalói oldal jelezte, hogy a munkálta-
tói oldal 2.2.1-re vonatkozó javaslatát nem fo-
gadják el. Elfogadták a munkáltatók azon ér-
velését, hogy a hangsúlyt toljuk el vállalatcso-
port, helyi színt felé.

Egy-egy témát illetõen nézet- és véle-
ménykülönbség alakult ki tárgyaló felek kö-
zött, majd kompromisszum keresésére tettek
javaslatot.

Szünet után a munkaadói oldal szóvivõje is-
mertette álláspontjukat a jóléti- és szociális
juttatások kérdéskörével, az ajánlott kereset-
színvonal növeléssel és az infláció kezelésével
kapcsolatban.

A munkavállalói oldal - a külön oldalülésü-
ket követõen - nem mindenben értett egyet a
munkáltatók javaslataival.

Vita után a két fél megállapította:
➢ A jóléti és szociális juttatásoknál a kér-

dés elsõ felében konszenzus van. A má-
sodik felére a munkavállalói oldal július
10-ig javaslatot dolgoz ki, és megküldi a
munkáltatóknak.

➢ Rögzítik, hogy a keresetszínvonal növe-
lésnél a két oldal között nincs konszen-
zus.

A tárgyalásokat júliusban folytatják. 
Következõ napirendi pontban a korenged-

ményes nyugdíj kérdését tárgyalták.
Gál Rezsõ elmondta, hogy 2009. január 1-jé-

vel lejárt a jogszabály. Az OÉT 2008 decem-
berében tárgyalta és 1 évvel meghosszabbítot-
ta a jogszabályt, illetve kisebb módosítás tör-
tént, és  rögzítették, hogy az elsõ fél évben új-
ra áttekintik a kérdést. De az OÉT nem tárgyal-

ta ezt a témát, így 2010. január 1-jével megszû-
nik a korengedményes nyugdíj.

A munkavállalók álláspontja: ezt az intéz-
ményt fenn kell tartani. Levélben fordultak a
munkaügyi miniszterhez. Javasolja: közösen
lépjen a két oldal e kérdésben. 

Dr. Janka Mária szerint a munkáltató és az
érintett munkavállalók érdekeit egyaránt sér-
ti a korengedményes nyugdíj megszüntetése.
Dr. Varga-Sabján László (a munkáltatói oldal
képviselõje) véleménye szerint sem logikus
lépés a korengedményes nyugdíj megszünte-
tése: ha a munkáltató kifizeti a nyugdíjba vo-
nulás költségét, és felvesz új munkaerõt, ez-
zel csökkenti a munkanélküliek számát. Ha
ez a lehetõség megszûnik, nõ a munkanélkü-
liség.

Összefoglalva megállapították, hogy a  kor-
engedményes nyugdíj kérdésében a két oldal
álláspontja azonos, az ÁPB-nek lesz közös
nyilatkozata, a munkavállalói oldal megteszi
javaslatát, és azt egyezteti a két oldal, és egyet-
értenek abban, hogy a VÁPB ülésére meghív-
ják a szociális és munkaügyi minisztert.

A továbbiakban a  sztrájk, a kedvezményes
tarifa (C-tarifa) kérdéseit tárgyalták meg.

A C-tarifa ügyében korábban mindkét oldal
eljárt annak érdekében, hogy az alkalmazotti
tarifa adó- és járulékmentes juttatás legyen.
Ezt a Kormány és az Ágazati Sztrájkbizottság
2007. június 21.-i Megállapodása garantálta. 

A közteherviselés rendszerének átalakítását
célzó egyes törvények módosításáról szóló tör-
vénytervezet szerint azonban a juttatást a jö-
võben adó és járulék terhelné. 

Ezután mindkét fél elmondta, hogy milyen
lépéseket tettek a minisztériumok és más szer-
vezetek felé, hogy az alkalmazotti tarifa adó-
és járulékmentes legyen.

Jó hír, hogy a 2009. december 31-ig jogosul-
takat a rendelkezés nem érinti. De rossz hír,
hogy ez az új belépõkre már nem vonatkozik.
2010. január 1-je után belépõkre sem szabad
adóköteles megoldást alkalmazni. Ha kötelezik
a vállalkozást egy juttatás megadására, akkor

azt nem lehet megadóztatni, mert az a vállal-
kozás szabadságát korlátozza.

Dr. Szilágy József (a munkavállalói oldal
képviselõje) elmondta, hogy az ÁPB két olda-
la együttmûködésének köszönhetõen elfogad-
ták a C-tarifa módosításáról szóló új rendele-
tet. A 24/2009. (VI. 9.) KHEM rendelet a 77.
számú Magyar Közlönyben jelent meg. Majd-
nem minden észrevételt elfogadott a miniszté-
rium. 

Van néhány nyitott kérdést, melyet levélben
jeleztek a minisztériumnak (élettársi kapcso-
lat, egy fogyasztási hely - két jogosult, vezérelt
fogyasztás, munkáltatói listára kerülés problé-
mája). Kérik a munkáltatókat, támogassák a
kezdeményezést.

Egyebek:
- Más ÁPB-k - ÁPB ülés keretében - az ága-

zatra vonatkozó fontos kérdésekben tájékoz-
tatást kérnek/hallgatnak meg az illetékes mi-
nisztérium szakállamtitkárától. 

- Az EU Szociális Párbeszéd, az EURELEC-
TRIC közötti információcsere, kapcsolattar-
tás, az EU információkhoz való hozzáférés.

- Az EU ÁPB kihelyezett villamos energia
ülése decemberben Budapesten lesz. (Konfe-
rencia és Szociális Párbeszéd Bizottsági ülés). 

- A VÁPB megbízásából nyomdai kiadvány
formájában elkészült a Villamosenergia-ipari
Ágazati Kollektív Szerzõdés. 

A Foglalkoztatási és Szo-
ciális Hivatal (FSZH) -
Társadalmi Párbeszéd
Központ (TPK) fontosnak
tartotta konferencia ke-
retében tájékoztatni a
szociális partnereket a
közelmúltban az EU el-
nökséggel kapcsolatos
felkészülésrõl, az elõké-
születek lépéseirõl, a
mûködési mechanizmu-
sokról, az elnökségi
program tervezési folya-
matairól, továbbá a mun-
kákba való bekapcsoló-
dás lehetõségeirõl, mód-
jairól.  

Kordás László, az FSZH - Tár-
sadalmi Párbeszéd Központ
vezetõje, fõigazgató-helyettes
bevezetõ elõadásában Ma-
gyarországnak az elnökségi
feladatok ellátását komoly ki-
hívásnak nevezte nemcsak a
kormányzat, hanem a szociá-
lis párbeszédben részt vevõk
számára is. A Társadalmi Pár-
beszéd Központ szakmai kö-
rökben elsõként kezdte meg a
várható feladatokra való felké-
szülést: ismeretbõvítõ elõadá-
sokat, konferenciákat szer-
veznek, tájékoztató kiadvá-
nyokat készítettek. Az Ágaza-
ti Párbeszéd Bizottságok
résztvevõi különös figyelmet
kapnak, hiszen azon túl,
hogy szerepük van az ágazati
szakmai vélemények formálá-
sában, valós tartalommal
megtöltött érdekegyeztetést
bonyolítanak le a  munkaadói
és a szakszervezeti  képvise-
lõk között. A soros elnöki
tisztség betöltése lehetõséget
ad a hazai szociális partne-
reknek az európai szociális
párbeszédbe való bekapcsoló-
dásra, szerepük és rangjuk to-
vábbi erõsítésére.

Dr. Bartha Péter fõosztály-
vezetõ-helyettes (Külügymi-
nisztérium, EU Elnökségi és
Jogi Fõosztály) Magyarország
elnökségre való felkészülésé-
nek helyzetérõl és a tervezett
elnökségi programról tartott
vetített képes elõadást. Ismer-
tette a Tanács felépítésének
hierarchiáját: Az Európai
Unió Tanácsa, Elnökség, az
Európai Tanács - mely a tag-
országok állam- és kormány-
fõibõl áll -, a Miniszterek Ta-
nácsa - mely a tagországok
ágazati szakminisztereibõl
áll. 

Az elnökségre való felké-
szülésünk már évekkel ez-
elõtt megkezdõdött. Az El-
nökség nem egy állandó in-
tézmény vagy testület, hanem
egy funkció, amelyet a tagál-
lamok töltenek be. Az Elnök-
séget egy-egy tagország hat
hónapig látja el, képviseli szá-
mos tekintetben az Európai
Uniót. A fél évig elnöklõ or-
szág nem emelkedhet ki jogo-
sultságaiban a többi tagállam
közül, ámde feladatainak ellá-
tása során rendkívüli felelõs-
ség és figyelem hárul rá. Ma-
gyarország 2011. január 1-jé-
tõl június 30-ig tölti be az el-
nökséget. Képviseljük majd
az Uniót, a 27 tagországot, de
ezzel kapcsolatban - mivel
számos ülés, rendezvény,
konferencia is lesz Mo.-on,
fontosak a kulturális és egyéb
programjaink, továbbá „be-
csempészhetünk" számunk-
ra kiélezett téma tárgyalását
is. 

Az elõadásból részletesen
megismerhettük az EU elnök-
ség feladatait. „Az elnökség
egy becsületes közvetítõ" -
mondta Bartha úr. A trió, Bel-
gium, Spanyolország, Ma-
gyarország együtt készül e

nemes, kitüntetett feladatra.
Programjukban szerepel -
többek között - az összetarto-
zást jelentõ logó, a képzés, a
diplomatacsere, az elnökségi
honlap, a kulturális- és sport-
rendezvények. A trió továbbá
kialakította programjának
stratégiai irányait is.

A szociális partnerek szere-
pe és lehetõségei az elnökség
idején címmel dr. Arató Krisz-
tina egyetemi docens (ELTE
ÁJK Politikatudományi Inté-
zet) tartott elõadást. 

Az Unió legfõbb célkitûzé-
se a gazdasági versenyképes-
ség javítása. Hosszú út veze-
tett odáig, hogy az Európai
Unió „belássa”, Európa csakis
úgy emelkedhet fel újra, ha
tagállamai hatékonyan és kö-
zösen cselekszenek a szociá-
lis partnerek bevonásával,

miközben a tagországok ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy
egyéni érdekeik kifejezésére
és érvényesítésére is legyen
lehetõségük. A szociális part-
nerek - szakszervezetek és
munkaadói szervezetek - a
közösség mûködésének kez-
detétõl részt vesznek az egyik
közösségi konzultatív intéz-
ményben, a Gazdasági és
Szociális Bizottságban. A tag-
államok mandátumainak szá-
ma függ az ország méretétõl
és lakosságának számától is.
Magyarországról 12 képviselõ
- 4 szakszervezeti, 4 munka-
adói és 4 civil delegált - képvi-
seli szervezetét és tágabb ér-
telemben vett szektorát. 

(Egy kis visszatekintés: A
szakszervezetek és a munka-
adói szövetségek egyre job-
ban növelték (1990) befolyá-

sukat az Európai Unió szociá-
lis és munkaügyi vonatkozá-
sú jogalkotási folyamatában.
Az 1992-ben elfogadott, a
Maastrichti Szerzõdéshez
csatolt Szociális Jegyzõ-
könyv, valamint az 1997-es
Amszterdami Szerzõdés szo-
ciális fejezete új lehetõsége-
ket kínált a szociális partne-
reknek.)

Dr. Arató Krisztina elõadá-
sából megtudhattuk hogyan
mûködik az EU szociális pár-
beszéd rendszere - a Gazdasá-
gi és Szociális Bizottság sze-
repe  a döntéshozatalban, az
Európai ÁPB-k, az ágazatközi
közösségi együttmûködés, a
tripartit szociális konferenci-
ák -, milyen a magyar szociá-
lis párbeszéd rendszere, to-
vábbá elhangzottak tagállami
tapasztalatok és javaslatok

arra vonatkozóan, hogy mi-
képpen lehet egy-két témában
javítani. (Például, ha a kor-
mányzati oldal nem aktív, ak-
kor a „másik"  oldal legyen
az.)

A magyar szociális párbe-
széd intézményrendszere jól
kiépített. A Gazdasági és Szo-
ciális Tanácsban lehet együtt-
mûködési megállapodást köt-
ni, csakúgy, mint az Országos
Érdekegyeztetõ Tanácsban.
Mindkettõben folyamatos a
tájékoztatás. A kezdeménye-
zések területén számíthatunk
a KüM, a TPK, a TÁMOP pro-
jektjeire. 

Az EU soros elnöki tiszté-
nek méltó betöltése valójában
mindannyiunk közös érdeke:

Készüljünk együtt a 2011-
es magyar EU elnökségre!

-Fábián- 

VillVillamoseneramosenergia-ipargia-ipar i Ali Alágazati Párbeszéd Bizoágazati Párbeszéd Bizo ttttsági (Vsági (VÁPB) ülÁPB) ülésérõlésérõl
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Villamosenergia-ipari
Ágazati Párbeszéd Bizottság

ÁPB

Dr. Bartha Péter fõosztályvezetõ-helyettesKordás László, az FSZH vezetõje, fõigazgató-helyettes
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ALÁÍRTÁK A NABUCCO-MEGÁLLAPODÁST
Július 13-án aláírták Ankarában a kormányközi megállapodást a
Nabucco földgázvezetékrõl, amely a tervek szerint 3300 kilomé-
ter hosszú földgázvezetéken, 31 milliárd köbméter kapacitással
közép-ázsiai és közel-keleti földgázt juttat Európába. A beruházás
költsége tavalyi árakon 7,9 milliárd euró. Az ötven évre szóló
egyezmény aláírói: Ausztria, Magyarország, Románia, Bulgária és
Törökország. A magyar delegációt Bajnai Gordon miniszterelnök
vezette és a küldöttség tagja volt Kóka János, a Nabucco-bizottság
elnöke. A vezeték elkerüli Oroszországot és Ukrajnát.

ÉSZAKI, DÉLI ÁRAMLAT 
2011-tõl juttatna orosz gázt Németországba és más uniós tag-
országokba az Északi Áramlat. Megvalósítása függ azoknak az or-
szágoknak hozzájárulásához, amelyek felségvizeinek mélyére
helyezik a vezetéket. Az orosz elnök felkérte Svédországot, adja
meg a környezetvédelmi engedélyt a beruházáshoz. - „A Déli
Áramlatra megvan a pénz, a csõ 2015-tõl orosz gázt szállít majd
Európába" - közölte Alekszej Miller, a Gazprom elsõ embere.

GÁZVEZETÉK A SZAHARÁBÓL
Algéria, Niger és Nigéria aláírták azt a megállapodást, amelynek ér-
telmében gázvezetéket építenének a Szaharán át. A projekt szerint
30 milliárd köbmétert juttatnának Európába. (Nigéria rendelkezik a
világ hetedik legnagyobb gázkészletével.) Már a francia Total,  az
orosz Gazprom és a Shell is jelezte, hogy segítené a nigériai állami
NNPC gázipari társaságot és az algériai Sonatrachot a beruházásban. 

HOSSZÚ ÁRAMSZÜNETEK
A Magyar Energia Hivatal (MEH) vizsgálata szerint nemzetközi
összehasonlításban a rosszabbak közé tartozik a magyar villa-
mosenergia-ellátás színvonala, legalábbis a magbízhatóság tekin-
tetében. A 2008-as elemzés szerint továbbra is hosszúak és vi-
szonylag gyakoriak az áramkimaradások. Tavaly átlagosan, fo-
gyasztónként 1,61-szer szünetelt tervezetlenül a leállás és a leállá-
sok felhasználónként, éves szinten összesen 111 percig elhúzód-
tak. Bár ezek az adatok jobbak, mint a 2006-os adatok, ám jelen-
tõsen elmaradtak a nemzetközi, de fõként a német értékektõl,
ahol a nem tervezett üzemzavarok száma fogyasztónként mind-
össze 21,9 perces volt. Jó teljesítményt nyújtott hazánkban az
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., amelyet két évvel ezelõtt még
szankcionálni kellett az elõírt követelmény nem teljesítése miatt. 

FELSZÁMOLJÁK
Lakat kerül a rétsági napelem-gyárra és elbocsátják az ott dolgo-
zó 36 munkavállalót. A két évvel ezelõtt 16 és félmilliárdos beru-
házás keretében eredetileg 800 munkahellyel számoltak. Az
üzem csak részben készült el, a tervezett négy gyártósor helyett
csak egyet telepítettek a felszámolás megkezdéséig. 

GÁZERÕMÛ ÉPÜL
Csehországban jelenleg a gázerõmûvek által elõállított áram az
egész áramtermelésnek alig három százalékát biztosítja. Ezért je-
lentõs belföldi médiaérdeklõdés mellett jelentette ki az RWE
Transgas igazgatója, hogy „új szakasz kezdõdik a cseh energia-
iparban"; új gázerõmû épül az észak-csehországi Podebradyban
20 milliárd cseh koronáért, 841 kilowatt teljesítménnyel, és ezt
2013-ban kapcsolják a hálózatra.

NUKLEÁRIS SZAKEMBERKÉPZÉS
Steven Chu amerikai energiaügyi miniszter bejelentette, hogy közel
9 millió dollárral megnövelik az Atomenergia az Egyetemeken Prog-
ram (NEUP) támogatását. Az összeg kutatóreaktorok berendezéseire
és eszközeire, speciális atomenergetikai berendezésekre, tantermek-
re és laboratóriumukra fordítható. Chu szerint biztosítani kell,  hogy
a jövõ nemzedék nukleáris tudósai rendelkezzenek a szükséges kép-
zettséggel a kutatáshoz, a tervezéshez és a létesítéshez valamint az
üzemeltetéshez, továbbá  a meglévõ flotta karbantartásához.

TÁVOZIK A MEH ELNÖKE
Nyugdíjazását kérte a Magyar Energia Hivatal (MEH) élérõl Hor-
váth J. Ferenc. Az elnök szeptember 1-jei hatállyal távozik. 2003. no-
vember 10-e óta tölti be az elnöki posztot, megbízása hat évre szólt. 

DÍSZPOLGÁR LETT
A Budapest II. Kerületi Önkormányzat Képviselõtestülete 2009-
ben Öveges József professzornak, a kerület egykori lakójának, a
kísérletezõ fizikatanítás kiemelkedõ népszerûsítõjének, az elsõ
jelenségbe-
mutató kiállí-
tások szerve-
zõjének posz-
tumusz dísz-
polgári címet
adományo-
zott, elisme-
résül a hazai
fizikaoktatás
módszertaná-
nak megújítá-
sáért és a ter-
mészettudo-
mányokat ge-
nerációkkal
megszerettetõ
tevékenységé-
ért.
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A rendszerirányítás kezdetétõl számítva a
negyedik Vezénylõt vette birtokba ez év áp-
rilis 28-án az Országos Diszpécser Szolgálat.
A költözés a Várból rendben lezajlott, az
üzemirányítás a jól szervezett munkának
köszönhetõen mindvégig a megszokott biz-
tonsággal folyt. 

1949, 1951, 1978, 2009: a 60 éven átívelõ
számsor a Magyarország villamosenergia-
rendszerét üzemirányító diszpécserek munka-
helyének, a Vezénylõ életének sarokszámait
tartalmazza. 

1949-ben Budapest Székesfõváros Elektro-
mos Mûveinek épületében, a Váci úton kezdte
meg munkáját az Országos Villamos Teherel-
osztó (OVT). 1951-ben a Budai Várba, az Úri
utca 72. sz. alatti épületbe költözött, majd
1952-ben a ház alatt több tíz méter mélyen hú-
zódó pincerendszerbe. Ez a költözés - így utó-
lag - nem tûnik bonyolultnak, hiszen az üzem-
irányítás akkoriban elég egyszerû eszközökkel
dolgozott: a hálózatot ábrázoló, kézzel átállít-
ható fa sématábla szállítása és a telefonok át-
kapcsolása nem jelentett nagy gondot. 

A föld alatt eltöltött idõszakban a hálózat
hossza és az erõmûvek teljesítménye egyaránt
kb. tízszeresére nõtt, és ezzel együtt fejlõdtek
a rendszerirányítás eszközei és az OVT szer-
vezete is.

A digitális technika - a számítógépek térhó-
dítása nem kerülte el a Teherelosztót sem,
amely mindig is a technikai fejlõdés élvonalá-
ban volt. Megérett az idõ a számítógép rend-
szerirányításban történõ használatára.  A Te-
herelosztó 1978-ban elkészült új épülete nem
csak modern megjelenésével, tágas, világos,
funkcionális munkahelyeivel jelentett újat az
OVT dolgozóinak. Az itt üzembe helyezett
HIDIC 80-as folyamatirányító számítógép a vi-
lág élvonalába tartozott, az Úri utcából a Peter-
mann bíró utcáig megtett néhány száz lépés
hatalmas ugrást jelentett az üzemirányítás
technikai fejlõdésében.

Harminc év elmúltával, a MAVIR új székhá-
zának tervezése során is különös gondot fordí-
tottunk a Vezénylõre. Most is az volt a célunk,
hogy a Diszpécser Szolgálat dolgozóinak za-
vartalan munkavégzéséhez, mindennapi életé-
hez jó feltételeket biztosítsunk. Figyelembe
kellett venni, hogy az ODSZ feladatai - és ezzel
létszáma - bõvült, az átviteli hálózat kapcsolá-
si mûveleteinek végrehajtására hét fõ hálózat-
kezelõ diszpécser került áprilistól a Szolgálat-
hoz.

Az új székházban különálló, zárt zónán be-
lül található a Vezénylõ, öltözõ, konyha, pihe-
nõ, 4 fõ számára számítógépes munkahelyek-
kel felszerelt, az eszközeink fejlesztésében ak-

tív részvételt biztosító dolgozószoba, 8 fõs tár-
gyaló-oktató helyiség és a Vezénylõ légterével
közös galéria, a szolgálat megbeszéléseinek
helyszíne. A magas színvonalú oktatást és a lá-
togatók fogadását külön elhelyezett, tágas,
korszerû szimulátor komplexum szolgálja. 

A Vezénylõbe belépõ látogatónak azonnal
feltûnik, hogy a régi mozaik-séma helyett ha-
talmas kivetítõn jelennek meg a diszpécserek
számára szükséges információk. A 8,4 méter
széles és 3 méter magas vetítõfelület 18 darab-
ból áll és legalább féltucatnyi számítógépes
rendszerbõl érkezõ adat, kép, görbe megjelení-
tésére alkalmas egyidejûleg. 

Megszaporodott a vezénylõasztalok száma,
az eddigi szolgálatvezetõi, erõmûves és háló-
zatos munkahely mellett megjelentek a háló-
zatkezelõ diszpécserek munkahelyei.

A földalatti OVT dolgozói közül Farkas Mi-
hály, Hegedûs Imre, Kádi László, Lengyel Ág-
nes, Szabó Oszkár, Szaniszlóné Márkus Erika,
Tóth Attila részesülhettek abban a szerencsé-
ben, hogy 30 év után ismét új környezetben
folytathatják munkájukat. (Közülük öten dol-
goznak/dolgoztak a diszpécser szolgálatnál,
hárman „második generációs” diszpécserek.)

Minél szélesebb körû a munkánk, minél
több információval dolgozunk annál több, és
korszerûbb eszközt kell használunk és annál

nehezebb költözni. Ahogy közeledett ez az
esemény, úgy nõtt a Szent Antalnak ígért gyer-
tyák hossza. A Vezénylõ esetében elsõdleges
követelmény volt, hogy az üzemirányítás egy
pillanatra sem szünetelhet és a biztonság sem
csökkenhet. Ezt a szinte lehetetlennek tûnõ
feladatot oldotta meg sikerrel a MAVIR, és eb-
ben kiemelkedõ szerepe volt az informatikai
rendszerek tudorainak, akik a munka során ki-
váló szakmai ismeretekrõl és szervezõkész-
ségrõl tettek tanúbizonyságot.  A számítógép-
rendszerekbõl, a Petermann bíró utca, Anikó
utca és a tartalék Vezénylõ közötti összekötte-
tésekbõl, a tartalék és kihelyezett munkaállo-
másokból álló, látszólag kusza szövevény jól
vizsgázott. A biztonság érdekében volt olyan
eset, hogy az ODSZ három vezénylõben is
adott szolgálatot egyszerre. Fontos volt, hogy a
gyakorlatban, éles üzemben, de még hátunk
mögött tudva a régi Vezénylõt gyõzõdjünk
meg új munkahelyünk mûködõképességérõl. 

Április 28-án reggel, a mûszakváltás után a
nappalos szolgálat adta át az irányítást végle-
gesen az új Vezénylõbe, pontot téve ezzel az
üzemirányítás története Petermann bíró utcá-
ban 33 000 mûszakon keresztül írt fejezetének
végére, és nyitott új lapot az Anikó utcában. 

Kapás Mihály,
az Országos Diszpécser Szolgálat vezetõje

A Magyar Villamos Mûvek Társaságcsoport az Országgyûlés 2009.
március 30-i határozatát követõen - a cégcsoport legjelentõsebb tag-
vállalatai, kiemelten a Paksi Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.) részvételével -
2009. július 8-án megalapította a Lévai Projektet a paksi atomerõmû
bõvítésének elõkészítése érdekében. 

A projekt célja, hogy elvégezze azokat a legfontosabb feladatokat,
amelyek révén az Országgyûlési határozatban foglaltaknak megfele-
lõen, eljuthatunk a paksi atomerõmû bõvítésének megkezdéséhez. 

Ezen cél eléréséig a projekt keretében elvégzendõ legfontosabb fel-
adatok közé tartozik a finanszírozás biztosítása, a majdani létesítés
kereteinek meghatározása, valamint a szállítói tender elõkészítése,
melyhez szükséges a mûszaki és kereskedelmi feltételek rögzítése is.
Mindemellett szakmai elemzéseket kell végezni a környezeti hatá-
sokról, a 2020 utáni évekre vonatkozó fogyasztói igények alakulásá-
ról, a regionális energiapiacról, illetve a szükséges rendszerszintû

szabályozási és hálózatfejlesztési igényekrõl. A projektmunka fontos
elemét képezi még a telephelyi, környezetvédelmi, vízjogi és létesíté-
si engedélyek megszerzése. A projekt foglalkozik a jogharmonizáci-
ós kérdésekkel, valamint a regionális gazdasági és társadalmi hatások
vizsgálatával is.

A projekt névadója néhai dr. Lévai András professzor, aki a hazai
energetika meghatározó személyisége, az átfogó mûszaki, környeze-
ti és nemzetstratégiai szempontokat ötvözõ energetikai szemlélet
meghonosítója. A professzor úrnak kiemelkedõ szerepe volt a hazai
energiarendszer fejlesztésében és abban, hogy a paksi atomerõmû lé-
tesítése világszínvonalon valósult meg. (Sajtóközlemény, Budapest,
2009. július 9.)

Tringer Ágoston Mittler István
kommunikációs igazgató kommunikációs igazgató

MVM Zrt. PA Zrt.

Brice Alleman úr, az EDF kelet-eu-
rópai képviselõje Párizsból jött
Budapestre, hogy a szakmai kö-
zönség elõtt méltassa a leköszönõ
EDF magyarországi képviselete
vezetõjének, a DÉMÁSZ Zrt. el-
nök-vezérigazgatójának, Jacques
Pithois úrnak  közel négyéves
munkáját és bemutassa a helyére
lépõ Thierry Le Boucher urat. 

René Roudout úr, Franciaország
magyarországi nagykövete szin-
tén elismerõ szavakkal illette
Pithois úr tevékenységét, mint
mondta „Hálásak vagyunk, hogy
az EDF jelentõségét tovább növel-
te Magyarországon."

Thierry Le Boucher úr 25 éve
dolgozik az energiaiparban, szíve-
sen jött Magyarországra, új beosz-
tásába, reméli, hogy sokáig e terü-
leten dolgozhat, mert „a termék,
az áram, a kWh csodálatos érzés-

sel” tölti el mindig.  Egymás tiszte-
lete, a környezetünk tisztelete, a
hatékonyság minden területen,
szolidaritás a környezetünkkel és
a tiszta kezûség - ezek a legfonto-

sabbak jelenleg, amelyet az új fõ-
igazgató úr szeretne betartatni.

Gál Rezsõ úr, az EVDSZ elnöke
szintén hivatalos volt a fogadásra,
és ott máris alkalom nyílt arra,

hogy szót váltson az EDF új ma-
gyarországi képviselõjével, Thier-
ry Le Boucher úrral és Jacques
Pithois úrral is, akinek  megkö-
szönte a munkavállalók iránti szo-
ciális  felelõsségvállalás elvének
gyakorlását. Pithois úr elmondta,
hogy az EDF számára fontos a
szociális párbeszéd. A villamos-
energia-ipari szakszervezettel itt-
léte alatt együttmûködõ, jó kap-
csolat alakult ki, a szociális párbe-
széd tartalmának erõsítése érde-
kében elkészült az Együttmûkö-
dési megállapodás, amelynek alá-
írását már  az új fõigazgató úr teszi
majd meg.

- Jó benyomást tett rám Le
Boucher úr - mondta Gál Rezsõ.  -
Bízunk benne, hogy folytatja elõd-
je jó munkáját. Megállapodtunk,
hogy a  a közeljövõben egy találko-
zóra is sor kerül közöttünk. (F. E.)

Az MVM Csoport megalapította a Lévai Projektet

A 
negyedik
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Thierry Le Boucher, az EDF új magyarországi fõigazgatója 

és Gál Rezsõ EVDSZ elnök

Üres a
Petermann
bíró utca

Az új Vezénylõ
a galériával
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A Business Superbrands
Program keretében 2009-ben
immár második alkalommal
ítélték oda a B2B márkák leg-
jobbjainak járó díjakat.

A 14 tagú, független szak-
emberekbõl álló bizottság
döntésének értelmében az
OVIT ZRt. ismét Business Su-
perbrand minõsítést kapott,
ezzel bekerült az üzleti szek-
tor (B2B) legjobb márkái kö-
zé.

A Szakértõi Bizottság sze-
rint „Business Superbrand az
a márka, amely saját területén
kitûnõ hírnevet szerzett. A
márkához kapcsolt értékek
olyan érzelmi és/vagy kézzel-
fogható elõnyöket nyújtanak,
amelyeket az üzleti szféra sze-
replõi elvárnak, elismernek,
és amiért megbíznak benne.
Egy Business Superbrand a
minõséget, megbízhatóságot
és kiválóságot képviseli.”

2009. június 18-án a MAVIR
ZRt. és az OVIT ZRt. között
újabb három, nagy jelentõ-
ségû szerzõdés került alá-
írásra.

Két szerzõdés a Gönyû
400 kV-os alállomás létesíté-
sét, valamint az alállomás
átviteli hálózathoz csatlako-
zó 400 kV-os távvezeté-
kének építés-szerelését tar-
talmazza. A két létesítmény
az E.ON gönyûi erõmûvé-
ben termelt villamos ener-
gia országos átviteli hálózat-
ba való juttatását szolgálja.

A harmadik szerzõdés a
Martonvásár-Bicske 400 kV-
os távvezeték építés-szerelé-
si munkáinak elvégzésére
köttetett.

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Villamosmérnöki és Informati-
kai Karának dékánja Neukum Zoltánt, az
OVIT Mûszaki Igazgatóját, munkája elisme-
réseként címzetes egyetemi docenssé nevez-
te ki.

Az okiratot június 17-én kisebb ünnepség
keretében, a Villamos Energetika Tanszék és
az OVIT képviselõinek a jelenlétében dr. Berta
István egyetemi tanár adta át.

Gratulálunk Neukum Zoltán újabb elisme-
réséhez!

A Csibészek Alapítvány
története 1990-ben kez-
dõdött. Gergely István
csíksomlyói plébános
szállást adott a parókián
négy, árvaházból kikerült
fiatalnak, akik ezután az
udvarban dolgoztak. Né-
hány hét elteltével tízen,
majd húszan lettek: gye-
rekek, akiknek nincse-
nek, vagy börtönben ül-
nek a szülei, gyerekek,
akikrõl lemondott a csa-
ládjuk. Árvák, szegények,
utcagyerekek, nemritkán
piti bûnözõk. 

A parókián már kevés volt a
hely, elfoglalták a harangozó
lakását, majd a templomto-

ronyba is beköltöztek. A tele-
pülésen élõ többi hasonló sor-
sú gyereknek feltûnt a hiá-
nyuk, és amikor újra találkoz-
tak, rákérdeztek, hová tûntek.
„Diszkdzsókerek lettünk" -
válaszolták öntudatosan az
egykori utcagyerekek, akikre
Gergely atya azóta rábízta a
harangozást. „Hol? Melyik
klubban?" - esett le az álluk a
többieknek. De a csibészeket
nem lehetett zavarba hozni.
„Az Ámen Klubban” - vála-
szolták. Egymás után érkez-
tek a fiúk és a lányok is, az ut-
cákról és az árvaházakból
egyaránt. Tiszti - ahogy a
helybéliek nevezik Gergely
Istvánt, - senkit nem utasított
vissza.

Így született meg a nagy
Csibész Család, a Csibészek
Alapítvány, amelyet 1992-ben
jegyeztek be a csíkszeredai
törvényszéken. Az alapítvány
célja, hogy befogadja, nevel-
je, szakmára tanítsa az árva
fiatalokat mindenféle hovatar-
tozástól függetlenül, segítse a
fiatalok társadalomba való be-
illeszkedését. 

Az alapítvány jelen pilla-
natban hat településen 180
személyt támogat, 19 lakás-
sal, 4 mûhellyel és 5 gyer-
mekotthonnal rendelkezik.
Szakmai képzésben részesíti
õket, emberhez méltó körül-
ményeket és továbbtanulási
lehetõséget biztosit számuk-
ra, gondoskodik arról, hogy
néhány „csibész" év után a fi-
atalok képesek legyenek önál-
ló életvitelük kialakítására. Az
elmúlt években - hála a kül-
földi segítségnek - az erdélyi
Csibészek Alapítvány sokat
fejlõdött, megteremtve a felté-
teleket a szakmai képzéshez:

asztalos mûhellyel, varrodá-
val, autószerelõ mûhellyel,
valamint több lakóházzal bõ-
vült.

Persze a segítségbõl sosem
elég, hiszen a gyerekek azóta
is jönnek. Megismerve az ala-
pítvány céljait, a MAVIR veze-
tése úgy döntött, hogy a maga
eszközeivel támogatja a csi-
bészeket, hiszen egy felelõ-
sen gondolkodó társaságnak
ma már nem csak a saját tevé-
kenységére kell odafigyelnie,
hanem „illik" részt vennie
környezetének fejlõdésében,
jobbításában is. 

Elsõ lépésként a MAVIR-nál
már nem használt, de teljesen
mûködõképes számítógépe-
ket kapott az Alapítvány. Az
ajándékokat - miután megis-
merkedett az Alapítvány mû-
ködésével és lakóival - Tari
Gábor vezérigazgató szemé-
lyesen adta át. 

A bensõséges átadási cere-
mónián nemcsak Gergely
atya, a helyi gyermekvédelem

és a település képviselõi vol-
tak jelen, de a „régi csibé-
szek" is, akik közül sokan
már a gyerekeiket is maguk-
kal hozták. Bízunk abban,
hogy a személyes kapcsolat
és a jó szándék hosszú távon
is segíteni tud egy olyan kez-
deményezést, amelyre büsz-
kék lehetünk. 

Kovács Krisztina

Ismét 
Business 

Superbrand 
lett az OVIT

CCCC íííímmmmzzzz eeee tttt eeee ssss     EEEEgggg yyyyeeee tttt eeeemmmmiiii     DDDDoooocccc eeeennnn ssss     kkkk iiii nnnn eeee vvvveeee zzzz éééé ssss

FFontontos los lépés a magyépés a magyar ar 
átvitátviteli háleli hálózatfózatfejlejlesztesztésbenésben
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A MAVIR támogatja a csíksomlyói Csibészek Alapítványt

Tari Gábor Gergely atyával

S. A.

… és ahol még segítettünk.
Nem elõzmény nélkül való a
Csibészek Alapítvány támo-
gatása. A MAVIR az idei év-
ben összesen mintegy 40 db
komplett számítógép-konfi-
gurációt adományozott több
szervezetnek. A Csibészek
Alapítvány mellett a Rákóczi
Szövetség, a XXII. kerületi
Káldor utcai Gyermekrende-
lõ, valamint négy település -
Vép, Kétegyháza, Nagy-
kozár és Bicske - civil szer-
vezeteit segítettük ilyen tá-
mogatással.
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Éppen az éjszakai mû-
szakváltás elõtt vállalta az
interjút Oláh József, a Bu-
dapesti Erõmû Zrt. Kelen-
földi Erõmû villamosmûvi
gázturbinagépésze. Köz-
vetlen mosolyával, sajátos,
egyéni stílusban beszélt
munkájáról, az erõmûves
környezetrõl. Jó volt hall-
gatni.

– Mielõtt idekerültem volna
1994 februárjában, több he-
lyen is dolgoztam. Voltam la-
postetõ-szigetelõ, ami nagyon
érdekes és csodálatos dolog.
Nincs tériszonyom, úgyhogy
nem okozott problémát a ma-
gasság. Akkoriban két igazi,
ezzel a munkával foglalkozó
szakember volt az országban,
sok helyen jártunk, a Diákif-
júsági Világszövetség Háza, a
Fehérvár Áruház teteje is a mi
munkánk. Utána is sok he-
lyen dolgoztam, az Állami
Pénzverdében is. Hallottam,
hogy kazánfûtõ képzés indul
a belvárosban. Gondoltam -
Józsi, vágj bele! - ártani nem
árt. Így kezdõdött, a kis „tea-
fõzõkkel”. 

– A kilencvenes évek elején
járunk, az erõmû még mesz-
sze van!

– Annyira nem is. Mint ka-
zánfûtõ, az érettségi gondolata
is felvetõdött, de sokat voltam
vidéken és külföldön, ez meg-
rekedt egy-két év után, de amit
elterveztem, azt meg is csiná-
lom. 

(Közben megtekinthettem a
bizonyítványát, melyben a je-
les érdemjegyek sorakoztak.
József kedvenc tárgya a mate-
matika, a történelmet is ked-
veli, a mûvészettörténet nem a
„szíve csücske". De példát kell
mutatni a gyerekeinek - vallja.
Az angol nyelvet kicsit idegen-
kedve tekinti, de megbirkózik
a feladatokkal. Inkább francia
nyelvet tanulna.)

– A fiam szokott derülni
olyankor, mikor a nyelvleckét
írom. De hát ilyenek a fiata-
lok. 

– Hárommûszakos beosz-
tás mellett mikor tanul?

– Éjszaka, nappal, ahogy tu-
dok. Emellett a házi vizsgákra
is készülök.

– Az erõmûnél tartot-
tunk...

– Itt komoly és felelõsségtel-
jes munkák vannak. Megpá-
lyáztam az állást, a kazánfûtõ-
it. Ez télen volt, szeptember-
ben indult egy itteni tanfo-
lyam. Addig kellett kideríteni -
vizsgákkal -, képes vagyok-e
ellátni a feladatokat. Érdekes
volt, papíron minden kazán
egyforma, a gyakorlatban a
legkevésbé sem. Idõsebb kol-
léga tanított a saját munkája
mellett. Azóta már én is taní-
tottam, mérnököket is. A vizs-
gán a rendszer egészétõl kezd-
ve a legkisebb csavarig kikér-
deznek, ilyenkor jelen van a
kalorikus üzemvezetõ, a he-
lyettese, a fõmûszakvezetõ, a
fõgépész és esetleg a turbina-
fõgépész. Tudnak keresztkér-
déseket feltenni. De büszkén
mondhatom, elõtte hat évig
nem volt kiváló eredménnyel
végzett tanuló és azóta sem.

– Milyen három mûszak-
ban dolgozni?

– Nem megszokni, elviselni
lehet. Egy parodistánk szavait
idézve, - amivel nem foglalko-
zol, az elvi síkra kerül. Szeren-
csére éjszakai bagoly vagyok

és a tevékenységek is változ-
nak. Ha odafigyelsz és van
hozzá türelmed, olyan feladat
nincs, amit ne tudnál elvégez-
ni. Különbözõ típusú kazánok
mind másképp viselkednek:
teherbírás, a járulékos beren-
dezések, kísérõ központi gép
fõnyomása, emellett a Fõtáv
víz és hõfok rendelése is válto-
zik, de ezzel igazán nem aka-
rom fárasztani.

– Jelenleg mik a feladatai?
– Hallottam, indul egy tur-

binagépész-képzés. „Megfû-
töttem” három kazánost,
ugyan jöjjenek õk is, ezzel
csak nyerhetnek. A tanulta-
kat a gyakorlatban lehet csak
alkalmazni, a gép nincs tisz-
tában azzal, mi van a papíron.
Most villamosmûvi gáz-
turbinagépész vagyok. Jól
döntöttem a továbblépést ille-
tõen. Mikor öt-hat évvel ez-
elõtt erõteljesen megfogyat-
kozott a dolgozói létszám, ak-
kor gondolkodtam el a nyelv-
tanulás komolyabb folytatá-
sán. Felkészültem akkoriban
mindenre, itt dolgoztam 11
évet és ennyi…

Most szerencsére itt va-
gyok, körülbelül harminchat
fõvel irányítjuk az egész üze-
met. Természetesen bizonyos
létszám alá nem lehet menni,
mert a biztonságos mûködte-

téshez kell egy limit. Az itte-
niek nagyon jó szakemberek.

– Úgy értesültem, hogy ön
egy igazi közösségi ember…

– Jó közösség alakult ki ná-
lunk, összetartók, akiknek az
érdekeit védeni kell. Én is tag-
ja vagyok ismét az erõmû
szakszervezetének, amióta
Nagy Zoli az elnök.

– Családja nem hiányolja
sokszor?

– Egy kezemen meg tudnám
számolni, mennyi ünnepet
töltöttem otthon. Úgy  idõzít-
jük, hogy  a fiam és a lányom
minél kevésbé érezze hátrá-
nyát. Tizenöt év alatt nem sok-
szor voltunk nyaralni. Aztán
mikor egyszer több mint 100
méter magasan megcsúsztam
és lógtam a levegõben, rájöt-
tem, nem csak a vég nélküli
hajtás az ember élete. Sok
mindent szeretnék kipróbálni,
a világot megismerni és pihen-
ni idõközönként. Ez sokat szá-
mít. A fejlõdés is mindig szük-
séges, az erõmû támogatja, ha
valaki tanulni akar. Jól döntöt-
tem, azóta voltunk itthon is és
külföldön - például Afrikában -
is nyaralni, együtt, a család.

(Még sokáig hallgattam vol-
na, de hívta a kötelesség, az éj-
szakai mûszak.)

Györki E.

A Paksi Atomerõmû Zrt. Kör-
nyezetellenõrzõ Laborjában
idén nyáron 19 középiskolás
diák tett gyakorlati vizsgát az
Országos Képzés Jegyzék
(OKJ) elõírása alapján. A su-
gárvédelmi osztály irányítása
alá tartozó és az erõmû lakó-
telepén lévõ laborban az Ener-
getikai Szakközépiskola
(ESZI) 13. G osztályos kör-
nyezeti technikusai most
nukleáris energetikusi szak-
irányon bizonyították gyakor-
lati tudásukat.

Mint ahogy Manga László
laborvezetõ elmondta, a la-
bornak több évre visszame-
nõen szoros kapcsolata van a
szakközépiskolával. A labor a
tavalyi évben kapott felkérést
az iskola oktatásszervezõjé-
tõl, Nagy Jánostól a képzés és
a vizsga lebonyolítására. 

- Az ESZI és PA Zrt. érintett
vezetõinek egyeztetése után
született meg a megállapodás
a diákok 2008 szeptemberétõl
történõ fogadására. A gyakor-
lat lefolytatását kisebb nehéz-
ségek árán sikerült csak meg-
valósítani - mesélte Manga
László laborvezetõ -, hiszen a
laboratórium nem oktatási
célokra van berendezve, ki-

alakítva. A diákok két cso-
portban heti egy alkalommal
két órát töltöttek nálunk.
Megjegyezném, hogy a labo-
runkban többször fordulnak
meg nyári gyakorlatosok, fõ-
iskolai valamint egyetemi dip-
lomázók. Ebben az évben is
hárman készítették nálunk
szakdolgozatukat. Örülünk
annak, hogy sokan kívánják
munkájukon keresztül bemu-
tatni az erõmû pozitív oldalát
nukleáris környezetvédelmi
szempontból. Az ESZI-s tanu-
lókat is örömmel fogadtuk, és
igyekeztünk mindent megten-
ni, hogy minél magasabb
szintû ismeretet és gyakorlati
tudást, tapasztalatot szerez-
zenek nálunk.

A középiskolás diákok kép-
zése, a labor személyzetének
többletmunkát jelentett. Pél-
dául: plusz minták biztosítá-
sa, labormunkák begyakorol-
tatása, jegyzetek készítése,
vizsgatételek kidolgozása. A
magas diáklétszám, a szûkös
hely és a mûszerek korláto-
zott rendelkezésre állása mi-
att átszervezték a labor min-
dennapos és idõszakos mun-
kaprogramját. A diákok tevé-
kenysége mintavételre, min-

tafeldolgozásra és méréstech-
nikára (gamma-sugárzó és
béta-sugárzó izotópok kimu-
tatására) terjedt ki. A gyakor-
lat lebonyolításának nagy ré-
szét mérnök kollégájával
együtt végezte, és egyben a
méréstechnikai részt is õk
maguk bonyolították le. A la-
boránsok feladata a mintavé-
tel és mintafeldolgozás bemu-
tatását ölelte fel. Másfél kilo-
méteres körzetben mutatták
be a mintavevõ-állomásokat,
és végeztek talaj-, iszap-, fû-
és vízmintavételt. A minta fel-
dolgozása a laborban történt,
ahol a laboránsok a minta mi-
nél hatékonyabb és veszteség
nélküli feldolgozásával ismer-
tették meg a tanulókat. A kézi
mûszeres mérések során a di-
ákok gamma-dózis, felületi-
szennyezettség mérést, vala-
mint dörzsmintázást is végez-
tek.

A gyakorlati vizsga június
2-án 8 órától 17.30 óráig tar-
tott a Környezetellenõrzõ La-
borban, ahol az atomerõmû
részérõl vizsgabiztosi minõ-
ségében jelen volt dr. Pintér
Tamás vegyészeti ellenõrzési
osztályvezetõ. A gyakorlati
vizsgán - amit írásbeli elõ-

zött meg és június közepén
szóbeli követett - bizonyos
fokú elméleti ismeretrõl is
számot kellett adni a diákok-
nak. A gyakorlati képzés biz-
tosításában és a vizsga lefoly-
tatásában külön kihívást je-
lentett a labor számára a kör-

nyezeti technikusi oklevél
kompetencia vizsgálatokon
történõ országos egységesí-
tése, ezen felül a nukleáris
energetikus szakirány speci-
fikus volta.

A szép eredményeket mu-
tató, sikeres gyakorlati vizsga

alapján Nagy János oktatás-
szervezõ Manga Lászlónak je-
lezte, hogy a gyakorlati kép-
zés tekintetében a késõbbiek-
ben is számítanak a környe-
zetellenõrzõ labor közremû-
ködésére. 

Lovásziné Anna

AAAA     PPPP EEEE RRRR CCCC ---- rrrr õõõõ llll
Megalakult a Szakszervezetek 

Pán-Európai Regionális Tanácsának 
(PERC) Ifjúsági Tagozata 

Az elsõ PERC Ifjúsági Konferenciát július 9-10-én rendezték
meg Brüsszelben. Magyarországról két konföderáció, az
MSZOSZ és a LIGA Szakszervezetek ifjúsági tagozata képvisel-
tette magát. A konferencián szó esett a válságról és a szakszer-
vezetek szerepérõl, az ifjúsági tagozatok megerõsítésérõl, vala-
mint olyan kreatív akciókról, melyek segítségével növelhetjük
a szakszervezetek és a szakszervezeti ifjúsági tagozatok nép-
szerûségét és társadalmi folyamatokra gyakorolt hatását.  

Az alakuló konferencián közel 50 szervezet képviseltette
magát szinte a régió összes államából. A Fiatalok Ligáját két al-
elnöke, Szilágyi Veronika és Szabó Imre képviselte. 

A megválasztott elnökség összetétele:
A tagozat elnökévé Daniela Aleksievát (KNSB, Bulgária) vá-

lasztották.
A Bizottság többi tagja:
Benoit Constant, CSC (Belgium), Hans Richard Schmidt-

Nielsen, AC (Dánia), Kovács László (Magyarország), Andrea
Mone, CISL (Olaszország), Ilze Mikhailova, LBAS (Litvánia),
Ivana Prnjat, CTUM (Montenegró), Aleksey Slyazin, FNPR
(Oroszország), Tugba Balci, HAK-IS (Törökország).

További információk:
http://perc.ituc-csi.org/spip.php?article262

(Forrás: liganet)

„Tulajdonképpen a rendszer részei vagyunk”

Oláh József a vezénylõben

DDDD iiii áááá kkkkooookkkk     aaaa     llllaaaa bbbboooo rrrr bbbb aaaannnn
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Sport, jó hangulat és tájjelleg
a 6. E.ON Délibáb Sportnapon

1600-an gyûltek össze a Hortobágyi Nemzeti Parkban
július 6-án a nagyon sikeres és jó hangulatban telt 6.
E.ON Délibáb Sportnapon - köztük 135 kollégánk és
családtagjaik. 

A rendezvénynek a Mátai Ménes bemutató lo-
vaspályája adott otthont, innen vágtak neki a résztve-
võk a különbözõ távoknak: Futás, kerékpározás és
gyalogtúra várta a mozogni vágyókat. 

A délelõtt folyamán elsõként a kerékpártúrázók raj-
toltak, õk két távon indulhattak. A kellemes tekerést
választók 28,5 km-t tehettek meg a Hortobágyi Nem-
zeti Park máskor nem látogatható területén, míg a vál-
lalkozó szellemûekre 56,8 km várt, amely szintén a
csodálatos tájon kanyargott. A bringások után a telje-
sítménytúrázók startja következett, õk 22,7 km-en át
gyönyörködhettek a Hortobágy egyedülálló állat- és
növényvilágában,  közben a versenyközpontban a
résztvevõk egy csikósbemutatót is láthattak. 

Délután a futás vette át a fõszerepet, a résztvevõk
nagy része - így kollégáink többsége is, 1300 ember
e sportág mellett voksolt. Õk három távon indulhattak,
7,8 km, 13,7 km, és 21,5 km volt a repertoárban. Ter-
mészetesen a futótávok útvonala sem szûkölködött lát-
nivalókban, és a futók sem mindennapi látványt nyúj-
tottak a pusztában,  futócipõjük felvert porával. Külön
gratulálunk a futótávokat bevállaló kollégáinknak, õk a
legnagyobb melegben, délután 2 órakor indultak el a
távokon. 

A futás alatt a Hortobágy annak rendje és módja sze-
rint „bemutatkozott" a résztvevõk-nek: a kánikulát köve-

tõen hirtelen hatalmas fe-
kete felhõk gyûltek az
égen, a szél heves port
kavart, és esni kezdett az
esõ. Ez a közjáték azon-
ban mintegy negyedóráig
tartott, majd ismét kisütött
a nap, így köszöntve a
célba érkezõ futókat.

A nap programját az
eredményhirdetés, majd
az ajándékok sorsolása
zárta. 

A TIVISZ bevállalós
tagjai a 7,8 km-es gya-

loglást választottuk Nordic Walking módszerrel, azaz
a botos gyaloglást, a többiek a 21,5 km-es gyalogol-
ták le.

Mindenki jól érezte magát a visszajelzések szerint,
melyet fotók bizonyítanak.

Munkavédelmi Érdekképviseleti
Felelõsök Találkozója

Pinczés Ernõ TIVISZ elnök és Göndöc József, az
E.ON Központi Munkavédelmi Testületi elnök kezde-
ményezésére 2009. június 30-tól július 1-jéig a Mun-
kavédelmi Érdekképviseleti Felelõsök - tiszántúli terü-
letrõl -  találkozón vettek részt.

Kötetlen napirendi pontok nélkül a találkozó célja a
jelenlegi helyzet értékelése, munkavédelmi problémák
megbeszélése, a jövõbeni feladatok meghatározása
volt.

Elsõdleges célunk a balesetek, foglalkoztatási ártal-
mak kialakulásának megelõzése. Ennek érdekében
aktívan részt kívánunk venni a munkavédelmi megbí-
zottak választásában, valamint munkájukat hatéko-
nyan segíteni kívánjuk. Ezen túl hangsúlyt fektetünk
arra, hogy a munkavédelmi célokra a társaságok üzle-
ti terveiben megfelelõ forrás legyen biztosítva.

A találkozón téma volt többek között  a munkaruha,
a rehabilitációs gyógykezelés, foglalkoztatás egész-
ségügy, az együttmûködés problémái.

Váradiné Oláh Zsuzsa, TIVISZ

59. VOTT Vácott
2009. július 3. és 5. között Vác adott otthont az 59.
Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Talál-
kozónak (VOTT).

Az idei rendezvény házigazdája, fõrendezõje, a
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító ZRt. A rendezõ társaság az idén ünnepli az
egységes magyar villamosenergia-rendszer létrejötté-
nek hatvanadik évfordulóját.

- A központi helyszínül szolgáló Vác a Dunakanyar
szíveként ismert település, Pest megye negyedik leg-
nagyobb lélekszámmal rendelkezõ városa, melynek
900 éves történelme, gazdag kulturális élete, nemkü-
lönben helytörténeti, irodalmi, mûvészeti, természeti
és gasztronómiai értékei vonzó célpontjai voltak a ta-
lálkozó résztvevõinek - a találkozó megnyitóján Tari
Gábor, a MAVIR Zrt. vezérigazgatója ezen szavakkal
üdvözölte a versenyzõket.

Dr. Báth János polgármester köszöntõjében kifej-
tette, hogy a történelem során magyar és német város
született, melynek polgárai élénk kereskedelmi és
messzire ható szellemi és mûvészeti centrumot terem-
tettek. A történelem során iparvárossá, iskolavárossá
és a térség egyházi, kereskedelmi, kulturális és
egészségügyi központjává vált.

Oroszki Lajos, a MAVIR SE elnöke jó versenyzést
kívánt a megjelenteknek.

A hagyományoknak megfelelõen két fõ versenyen
mértük össze az erõinket az ország többi részérõl
odasereglett iparág természetjáróival. Pénteken dél-
után a hagyományokhoz híven a tájfutó és veterán ver-
seny került lebonyolításra.

Szombaton kora reggeli indulással a terepverseny
résztvevõi a helyszínnek szolgáló Naszály-hegyen, a
Gyadai tanösvény térségében rótták az erdõt. A ver-
seny a szokásoknak megfelelõen egy hosszabb távú
középszintû kategóriának felelt meg. Ugyanezen idõ
alatt a kétfõs városi csapatok kószáltak a városban, ol-
dották meg feladataikat és ismerték meg Vác múltját,
jelenét, nevezetességeit.

A versenyek után a rendezõk lehetõséget teremtet-
tek pénteken délután a gödi alállomás megtekintésé-
re. Szombaton délután az érdeklõdõk hajókirándulá-
son vehettek részt - az éppen magas vízállású Dunán
- a Visegrádi várig és vissza.

Szombaton este gálavacsora várta a résztvevõket a
helyi sportcsarnokban, melyet mûsoros est követett.
Az esten többek között Edit Piaf sanzonjait hallgathat-
tuk, fellépett Makray Pál zenés mûsorral, a Füzes
táncegyüttes, AGRA hastáncosnõi, Kovács András
Péter humorista és Hevesi Tamás. Kora hajnalig tartó
turistabálon a Hanti Band szolgáltatta a zenét.

Az eredmények a vasárnapi eredményhirdetésen
derültek ki. Idén a Paksi Atomerõmû férficsapata volt
igazán sikeres. Megnyerték a terepversenyt, a városi
versenyt és így az összetettben is aranyérmesek let-
tek. 

Találkozunk a 60. VOTT-on, Székesfehérváron!

Szöveg és fotó: Wollner Pál

VOTT 2009.
Az idei év egyik legnagyobb villamosipari ágazati sport-
rendezvénye, az 59. VOTT  zajlott le Vácott július 3-5-
ig, melynek fõrendezõje a MAVIR ZRt . volt. Egyedülál-
ló hagyománya van az iparágban ennek a nagy ese-
ménynek. A résztvevõk létszáma kb. 450 fõ volt, 3 kol-
légiumot, 3 ebédlõt, 1 sportcsarnokot, s számtalan
rendezõt vett igénybe. TIVISZ területérõl is több csapat
képviseltette magát. Ilyen a több éve részt vevõ E.ON
EÜT csapatai is (Nyíregyháza, Debrecen), akik biza-

kodva indultak neki az idei találkozónak is. Megismer-
hették a résztvevõk a  barokk kisváros szépségeit, ne-
vezetességeit. Az idõjárás rendkívül meleg volt, de a fi-
úk - lányok kitettek magukért mind a terepversenyen a
Naszály emelkedõin, mind a város forró aszfaltján. Vá-
rosismereti versenyben a 7. helyet sikerült megcsípni a
98 - ból. Kellemes, jó hangulatú mûsorok gondoskod-
tak arról, hogy emlékezetünkben megmaradjon ez a
barátságos, kapcsolatépítõ találkozó. Köszönet érte a
rendezõknek, akik ezt lehetõvé tették.  Jövõre remél-
jük „folytatása következik'' Székesfehérváron, melynek
fõrendezõje az E.ON lesz. (V. O. Zs.)

Az EÜT csapata

Szép volt ovitosok…
A XXVII. Villamosenergia-ipari horgásztalálkozó Ajkán
került megrendezésre, melyen az OVIT két csapata in-
dult, és szép eredményt értek el.

Az OVIT II. csapata a II. osztály versenyében I. he-
lyezést ért el, név szerint Csizmadia István, aki egyé-
niben 2. helyet, Tóth Péter 9. helyet, és Sinai Berta-
lan 17. helyet ért
el.

Az OVIT I. csa-
pat az I. osztály
versenyében VIII.
helyezést ért el,
név szerint Ko-
vács Róbert, aki
egyéniben 8. he-
lyen, Suszter Imre
27. helyen, és Mi-
halik Zsolt 30. he-
lyen végzett.

A társaságok
közötti verseny-
ben a Paksi Atom-
erõmû mögött az
OVIT a II. helye-
zést érte el.

Skuczi Ágnes

Felhívtam egy ismerõsömet:
- És hogy telik a nyaralásotok? - kér-

deztem.
- Itt a Balaton mellett prímán, sajnos

már csak egy hetünk van.
- Például mivel töltitek az estéket?
- Sétálunk, fagyizunk..
- Kártyáztok is néha?
- Milyen kártyára gondolsz?
(Na, itt csütörtököt mondtam, nem fag-

gatóztam tovább, mert úgyis fölösleges, mi-
re elmondom, hogy milyen kártyajátékok
vannak… Szóval máshol próbálkoztam.)

P. Tibiék baráti társasága nagy kár-

tyapartit szokott rendezni. A 4-5-6 fõs
kis csapat mindig - egy-két havonta - va-
lamelyiküknél összejön és a fiúk kár-
tyáznak, a „lányok" a finomabbnál fino-
mabb ételekkel, no meg a jóízû borok-
kal, sörökkel kedveskednek. 

- Hogy zajlik nálatok egy ulti-parti?
Mert többnyire ezt játszátok, ugye?

- Valóban, ezt szeretjük, úgy hajnal
kettõig. Közben megy a duma, ajaj.

- Tudtad, hogy Puskás Öcsi megtaní-
totta a spanyolokat ultizni?

- Nem tudtam, de én mindkettõt ked-
velem.

B. Lehel nagy játékos hírében
áll. Ha iparági rendezvényen al-
kalmas társaság jön össze, órá-
kig járnak a lapok, verik a blat-
tot.

- Az ulti a legkreatívabb, a
szellemet legjobban megmozga-
tó kártyajáték szerintem - mond-
ja.

- Mondj egy abszurd helyzetet!
- Ha valaki az ulti bemondása

után kijön az adu hetessel, vagy
betlinél elsõként az ásszal…  

❖❖❖

Jedlik Ányos-díj
szódavízgyártásért

Jedlik Ányos, a dinamó feltalálójának
munkásságát nagyon sokan ismerik. A
mûszaki életben nevét viselõ díjat is ki-
adnak. (Az EVDSZ Szövetségi Vezetõ-
ség üléseit Budapesten, a Szentendrei
úti székház Jedlik termében szokták

tartani.) Azt kevesen tudják, hogy a
szódavizet is õ találta fel és napjainkban
a kiváló minõségû szódavízgyártókat
Jedlik Ányos-díjjal jutalmazzák. (f.)

NNNN yyyy áááá rrrr ,,,,     pppp iiii hhhh eeee nnnn éééé ssss ,,,,     ssss zzzz óóóó rrrr aaaa kkkk oooo zzzz áááá ssss

A magyar kártyát (Ausztriában Doppeldeutsche néven ismerik és legalább olyan
népszerû, mint nálunk) tucatnyi játékhoz használják Közép-Európában. Magyarorszá-
gon talán a legnépszerûbb játék ezzel a típussal - akár a szellemi sport rangjára is emel-
hetõ - a magyarok nemzeti kártyajátékaként tisztelt ulti. Korábban a snapszli, az alsós
(vannak) és a ferbli uralta a játékok népszerûségi listáját…

A magyar kártyát elsõ alkalommal Pesten készítették a biedermeier ízlést és divatot szol-
gálva Schneider József és Chwalowsky Ödön kártyafestõk mûhelyében. Elõbbi mester há-
zánál ma is emléktábla hirdeti ezt. Budapest, VII. Kazinczy u 55 sz.…

Bölcsességek: A magyar kártyával játszott hazárdjátékok egykori népszerûsége má-
ra megkopott, átvették helyüket a modern kaszinójátékok. Pedig a ferbli színesebb és
izgalmasabb a pókernél, a huszonegy sem marad alul a Black Jack-kel történõ össze-
hasonlításban…

Jó tanácsokból: Játék elõtt és közben nem fogyasztunk alkoholt! Idegenekkel és höl-
gyekkel nem ülünk le egy asztalhoz játszani! Rossz lapjárás ellen nincs orvosság! Nyer-
ni keveset is lehet! Hozomra (tartozásra) nem játszunk! (Jánoska Antal: Szerencsejá-
tékok, 1999.)

Százhatvan éve
ismerjük a fröccsöt

Kevesen ismerik a fröccs elnevezésének
történetét. A jeles esemény 1842 októbe-
rében, Fáy András présházában történt,
mely közkedvelt találkozóhelye volt a kor
szellemi elitjének. Az irodalmi életben is
ismert bankár meghívta többek között
Vörösmarty Mihályt és Jedlik Ányost a
szüreti mulatságra. Ez utóbbi a dinamó
mellett a szódavíz feltalálója is. Jedlik el-
vitte ide a világ elsõ szódásüvegét és a
vendégek nagy csodálatára annak tartal-
mából a kitöltött borba fröccsentett. Ek-
kor jött be a képbe Vörösmarty, aki
fröccsnek nevezte el az új italt.

Azóta tovább bõvült a lista: kisfröccs
(1 dl bor, 1 dl szóda), nagyfröccs (2 dl
bor, 1 dl szóda), hosszúlépés (2 dl szó-
da, 1 dl bor), házmester (3 dl bor, 2 dl
szóda), háziúr (4 dl bor, 1 dl szóda), tá-
volugrás (1 dl bor, 9 dl szóda), góré-
fröccs (kis pohár bor, annyi szódával,
amennyi a pohárba belefér). (M. I.)
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Folytatódott a hagyomány,
július 10-12. között immá-
ron negyvenhatodszor
rendezték meg az ÉMÁSZ-
ELMÛ Sportnapokat,
amelyre ezúttal a festõi
szépségû Sárospatakon,
vagy ahogyan újabban so-
kan nevezik, a Bodrog-par-
ti Amszterdamban került
sor. 

„Amikor 2008 júliusában a szá-
munkra sikeres egri sportnapok
záróünnepségén átvettük a stafé-
tabotot és bejelentettük, hogy
mindenkit hívunk és várunk Sá-
rospatakra, akkor még nem sejtet-
tük: 2009 a válság éve lesz. Ez új
helyzetet, nagy próbatételt jelen-
tett és a buktatókon csak tökéletes
csapatmunkával tudtunk úrrá len-
ni" - jelentette ki Kovács Gábor, az
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Sárospata-
ki Régiójának vezetõje, aki a versenyek elõtt azt kí-
vánta, hogy a rendezvény „kis szigetfesztivál" le-
gyen. 

Mindenki gyõztes
A régióvezetõnek igaza lett, és a szervezõk által
kreált szlogen - itt mindenki gyõztes, mi barátok
vagyunk, Sárospatak városában együtt vigadunk -
is telitalálatnak bizonyult. A háromnapos esemény
fõvédnöki tisztét Emmerich Endresz, az ELMÛ-
ÉMÁSZ Nyrt. Igazgatóságának elnöke töltötte be, a
megnyitó ünnepségen pedig dr. Marie-Theres
Thiell, a társaságcsoport igazgatóságának tagja és
dr. Hörcsik Richárd, Sárospatak polgármestere is
részt vett. 

A versenyekre tíz csapat képviseletében csak-
nem ötszázan neveztek. Az asztaliteniszezõk és a
sakkozók az Árvay Gyakorló Általános Iskolában,
a lábteniszezõk az Árpád vezér Gimnáziumban, az
atléták, a kispályás labdarúgók és az öregfiúk a Sá-
rospataki Torna Club sporttelepén, a céllövészek a
városi lõtéren, a tájfutók pedig Rudabányácskán
küzdöttek a helyezésekért. 

Nagyszerû volt az idõ, remekül sikerültek a
kulturális programok - a város látnivalói önma-
gukat kínálták -, a sportnapok résztvevõi így elé-
gedetten utazhattak haza. Ami pedig az összesí-
tett csapatversenyt illeti, meglepetés nem történt,
az évek óta uralkodó sárospatakiak ezúttal is ma-
gabiztosan utasították maguk mögé a mezõnyt.
Kovács Gábor így kettõs minõségében, fõszerve-
zõként és régióvezetõként is fogadhatta a gratu-
lációkat.   Kép és szöveg: Gyõri István

Az EVDSZ Ifjúsági Tago-
zat programjának kereté-
ben július 4-én Pakson,
az Atomerõmû Sport
Egyesület pályáján a
PADOSZ IT rendezte meg
az I. EVDSZ Focikupát ki-
lenc csapat részvételével. 

A négy hazai - a két PADOSZ, a
MÉSZ és az üzemi tanács - labda-
rúgói mellett a TIVISZ, a DUVISZ,
DÉMÁSZ és két LIGÁ-s csapat -
Rendvédelmi Szakszervezet illet-
ve a Honvédelmi Szakszervezet
csapata - harcolt a vándorkupáért.

A rendezvény védnöke az EVD-
SZ nevében dr. Szilágyi József
EVDSZ elnökhelyettes, illetve a
rendezõk nevében Lõrincz László
PADOSZ elnök nyitotta meg a játé-
kot. Mivel elsõ alkalommal került

megrendezésre ez a program, a
csapatok meghívás alapján vettek
részt a rendezvényen. Nagyon ko-
moly csatákat vívtak a pályán, min-
den elismerésünk az övéké. Volt
olyan csapat, aki kis szünetekkel 3-
4 meccset is játszott egymás után.

Az idõjárásra nem lehet pana-
szunk, hiszen esõs idõszak volt
éppen és környékünkön is nagy
záporok voltak, mi mégis végig
napsütésben sütkérezhettünk. Ép-
pen csak egy ötperces frissítõ zá-
por volt, ami kellett is.

Szeretnénk, ha ez a rendez-
vény hagyományteremtõ lenne és
a vándorkupa „tovább vándorol-
na", hiszen elértük célunkat; ez a
program - néhány idõsebb, illetve
tapasztaltabb szakszervezeti
tag/játékos mellett a fiatalokat
mozdította meg. 

Gratulálunk mindenkinek, aki
részt vett és játszott!

Jövõre találkozunk!
Hanol Zsuzsa
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46. ÉMÁSZ-ELMÛ Sportnapok Sárospatakon

Összesített csapatverseny: 1. Sárospatak 89, 2. Bu-
dapest 66, 3. Rt. Központ 64, 4. Eger 56, 5. Gyöngyös
54, 6. SAG 53, 7. Salgótarján 50, 8. Miskolc 44, 9. ISC
43, 10. GA 38. 
Atlétika, csapatban: 1. Sárospatak 156, 2. Eger 154,
3. Rt. Központ 150. 
Atlétika, egyéniben, 100 m: 1. Kaknics László (Eger)
12.59, 2. Matyóka Márió (Salgótarján) 12.64, 3.
Izményi László (ISC) 12.91. 800 m: 1. Kelemen Patrik
(Eger) 2:28,52, 2. Jékli Szabolcs (Eger) 2:31.31, 3.
Beimli Ákos (Sárospatak) 2:32.04. Súlylökés: 1.
Kántor Károly (Sárospatak) 10.37, 2. Pintér László
(Salgótarján) 9.96, 3. Karanyicz Balázs (ISC) 9.90.
Gránátdobás: 1. Gyöngyösi Attila (Sárospatak)
58.25, 2. Fekete Vilmos (SAG) 56.05, 3. Hegyi István
(Miskolc) 54.78. Magasugrás: 1. Sisa Dániel (Eger)
161, 2. Kovács Zoltán (SAG) 155, 3. ifj. Kaposvári Ist-
ván (Rt. Központ) 150. Távolugrás: 1. ifj. Kaknics
László (Eger) 535, 2. Kovács Zoltán (SAG) 535, 3. Ke-
lemen Patrik (Eger) 523. 
Asztalitenisz, férfi egyes: 1. Gyöngyösi Géza (Sáros-
patak), 2. Planéta Lajos (Miskolc), 3. Marics László
(GA) és Balás Zoltán (ISC). Nõi egyes: 1. Tóvaj Anita
(SAG), 2. Mócsány Erzsébet (GA), 3. Novák Lászlóné
(Salgótarján) és Leskó Zsoltné (Rt. Központ). Nõi csa-
patban: 1. SAG, 2. Budapest, 3. Sárospatak. Férfi csa-
patban: 1. Miskolc, 2. Sárospatak, 3. Rt. Központ. 
Céllövészet, nõi egyéni: 1. Orosz Tiborné (Gyön-
gyös) 268, 2. Szentpéteri Andrea (Salgótarján) 265, 3.
Greskó Józsefné (Sárospatak) 261. Nõi csapatban: 1.
Sárospatak (Greskó Józsefné, Németh Lászlóné,

Miglécz Józsefné, Paksi Enikõ) 736, 2. Eger (Kozma
Klára, Tóth Kitti, Pásztor Gabriella) 708, 3. Salgótar-
ján (Szentpéteri Andrea, Kovácsikné Kun Ágnes, Lás-
zlóné Kurucz Mendi, Szeberényi Judit) 704. Férfi
egyéni: 1. Simon Zsolt (Salgótarján) 282, 2. Holló
Zsolt (Gyöngyös) 273, 3. Deák Ferenc (Gyöngyös)
272. Férfi csapatban: 1. Gyöngyös (Holló Zsolt, De-
ák Ferenc, Bakondi Tamás, Barcai József) 803, 2. Sá-
rospatak (Preszoly András, Miglécz Tamás, Kovács
Gábor, Marczi Zoltán) 778, 3. Salgótarján (Simon
Zsolt, Tóth Richárd, Kárász Sándor, Pádár József)
768.  
Tájékozódási futás, nõi csapatban: 1. Rt. Központ
(Csonka Ágnes Kitti, Molnárné Tornai Gabriella)
81.57, 2. Miskolc (Balázs Szilvia, Nemesházi Lás-
zlóné) 85.13, 3. ISC (Babos Karolina, Marton Adrien)
89.19. Férfi csapatban: 1. Sárospatak (Ulicny János,
Jármy Zoltán, Rák Miklós, Tokár Béla) 220.8, 2. Bu-
dapest (Nemesházi László, Gálcsik Gyula, Kiss Ist-
ván) 232.5, 3. ISC (Kosztolányi Tamás, Czinege Ist-
ván, Forrai Imre) 254.2. Férfi egyéni: 1. Nemesházi
László (Budapest) 53.05, 2. Nagy Zsolt (GA) 54.1, 3.
Tokár Béla (Sárospatak) 66.25. 
Sakk, csapatban: 1. Budapest 23,5, 2. ISC 18,5, 3. Sá-
rospatak 17. Egyéniben: 1. Guba Ákos (Budapest) 8,
2. Sütõ Gábor (ISC) 8, 3. Kaló József 7. 
Lábtenisz, csapatban: 1. Budapest, 2. SAG, 3. Salgó-
tarján. 
Kispályás labdarúgás: 1. Sárospatak, 2. Eger, 3. GA.
Gólkirály: Kovács József. Legjobb mezõnyjátékos:
Beimli Zsolt. Legjobb kapus: Sipos József.

Munkában az atlétikai versenybíróságMit lépjek?

Részletes eredmények

Eredmények:   
I. helyezett: TIVISZ
II. helyezett: Honvédelmi 

Szakszervezet 
(LIGA)

III. helyezett: PADOSZ II.

Legjobb góllövõ: Aradi Gábor
(PADOSZ 2)

Legjobb játékos: Porga István 
(PADOSZ)

Legjobb kapus: Harmath Péter
(DUVISZ)

Fair play csapat: DUVISZ

II..  EEVVDDSSZZ  FFOOCCIIKKUUPPAA  --  PPaakkss
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2009. július 3-5. között
került megrendezésre az
59. Villamosenergia-ipari
Országos Természetbarát
Találkozó. A rendezvény-
nek a Dunakanyar szívé-
nek is nevezett Vác váro-
sa adott otthont, az idei
összejövetel házigazdája
a MAVIR ZRt. volt. 

A majd' hat évtizede megren-
dezésre kerülõ esemény iránti
érdeklõdés változatlanul hatal-
mas volt:  445 versenyzõ 21 ipar-
ági cég képviseletében vett részt
a találkozón. 

A városismereti versenyben
71, a terepversenyen 68 csapat
vetélkedett egymással.

A nagy létszám elhelyezése
csak a város különbözõ pontján
lévõ négy kollégiumban volt le-
hetséges. Külön szervezést igé-
nyelt a versenyzõk és résztvevõk
szállítása a versenyek helyszí-
nei, a szállások, valamint a prog-
ramoknak otthont adó sportcsar-
nok között.

A szervezõk már tavaly õsszel
megkezdték az elõmunkálato-
kat, melyben nagy segítséget
kaptunk a váci önkormányzat
dolgozóitól. Vác polgármestere,
dr. Bóth János vállalta a verseny
fõvédnökségét.

Pénteken került megrende-
zésre a veterán- és tájfutó ver-
seny, szombaton pedig a város-
ismereti- és terepverseny. A kü-
lönbözõ versenyeken elért ered-
ményeket a MAVIR SE honlap-
ján (www.mavirse.hu) lehet
megtekinteni. 

Pénteken, a versenyeket köve-

tõen fakultatív kirándulást szer-
veztünk a gödi alállomáshoz. Ko-
ra este a Városi Sportcsarnokban
kezdõdött az ünnepélyes meg-
nyitó, ahol Oroszki Lajos, a
MAVIR SE elnöke és dr. Bóth Já-
nos polgármester üdvözölte a
résztvevõket. A szívélyes köszön-
tés után kezdõdtek a mûsorok,
láthattuk a Mazsorett csoportot, a
No Comment Hip-hop Táncisko-
la képviselõit és hallgathattuk a
MAKÁM Music zenekart.

Másnap, azaz szombaton haj-
nalban kezdõdtek a terepverse-
nyek, kora reggel pedig a váro-
sismereti verseny. Ezt követõen
hajókirándulást szerveztünk a
Dunán, Vác-Visegrád-Vác útvo-
nalon, melyet szerencsére az ár-
víz nem mosott el. Este a sport-
csarnokban Hatvani György, a
MAVIR ZRt. elnöke köszöntötte
a résztvevõket, majd kezdetét
vette a svédasztalos vacsorával
egybekötött gálamûsor, ahol
Nemcsák Károly színmûvész
konferált. Hallgathattuk Edit Piaf
sanzonjait Varga Klára és Rusz
Milán elõadásában, majd
Makray Pál zenés mûsorát. Lát-
hattuk továbbá a Füzes Tánc-
együttest és nem utolsó sorban
Agra hastáncosnõt és tanítvá-
nyait. Õket Kovács András Péter
humorista és Hevesi Tamás éne-
kes követte. Akiknek még ekkor
is maradt erejük a hajnali ébre-
dés után, azoknak a Hanti Band
húzta a talpalávalót egészen haj-
nalig.

Vasárnap reggel újra a sport-
csarnokban gyûltünk össze,
ahol Tari Gábor, a MAVIR ZRt.
vezérigazgatója - aki a verseny

egész ideje alatt jelen volt a ren-
dezvényen - adta át a „jól megér-
demelt" díjakat, okleveleket, ér-
méket, kupákat. A több évtizede
tartó versenynek köszönhetõen
a városismereti verseny vándor-
díján már nem volt hely az új
nyerteseknek, ezért a MAVIR
ZRt. új dísztárgyat ajánlott fel. A
régit, mint az eddig legeredmé-
nyesebb társaság, a DÉMÁSZ
sportolói vehették át.

Bacsó Nándor, mindannyiunk
Nándi bácsija elsõként kapta
meg az Iparági Sportbizottság
különdíját, az elmúlt harminc év
aktív VOTT-részvételéért.

Legvégül Albert Zoltán fontos
bejelentést tett. Jövõre az E.ON
lesz a házigazdája a 60. Villa-
mosenergia-ipari Országos Ter-

mészetbarát Találkozónak, ami-
nek Székesfehérvár, Fejér megye
székhelye ad majd otthont.

Az eredményhirdetés után
Színészválogatott - VOTT-váloga-
tott labdarúgó mérkõzés került
megrendezésre, amelyen a szí-
nészeknek sikerült több gólt
rúgni a „mi" válogatottunk háló-
jába. Mindenki nagyon élvezte a
barátságos mérkõzést.

Délutánra olyan „hol méz, hol
áfonya" érzés lett úrrá rajtunk:
egyrészt örültünk, hogy sikeres
rendezvény van a hátunk mö-
gött, másrészt furcsa volt az a tu-
dat, hogy hétfõtõl nem a VOTT
szervezése fogja „uralni" napja-
inkat.

Felbán Edina, a MAVIR SE 
ügyvezetõ elnökhelyettese

2009. július 3-5-ig, Ajkán, a
Bakonyi Erõmû Zrt. szerve-
zésében került megrende-
zésre a XXVII. Villamos-
energia-iparági Horgászta-
lálkozó. A találkozón 23 tár-
saság képviseltette magát
42 csapattal.

A rendezvény a szokásos re-
gisztrációt és a szálláshelyek
elfoglalását követõen július 3-
án este 19 órakor az Ajkai Va-
sas Mûvelõdési Központban
kezdõdött, ahol Németh Fri-
gyes vezérigazgató köszöntötte
a jelenlévõket és kívánt jó ver-
senyzést, kellemes idõtöltést a
következõ két napra. A találko-
zó hivatalos megnyitását köve-
tõen Nagy Károly fõrendezõ tá-
jékoztatta a versenyzõket és a
kísérõket a részletes program-
ról. Tájékoztatójában többször
is hangsúlyozta, hogy a ren-
dezvénynek „Hor-
gásztalálkozó” a
megnevezése és bí-
zik abban, hogy ez a
megnevezés érvé-
nyesülni is fog a ver-
seny ideje alatt. A
megnyitót követõen
elfogyasztott finom
vacsora jó alapot biz-
tosított a hatékony éj-
szakába nyúló tech-
nikai értekezletnek.
A versennyel és hor-
gászszabályzattal
kapcsolatos megbe-
szélésen felül újból
meg kellett választani
a sportági bizottság
tagjait is. Az ötfõs je-
löltlistáról a korábbi
háromfõs bizottság
lett újra megválaszt-

va. A bizalmat a jelenlévõ csa-
patvezetõktõl továbbra is: An-
tal Lajos (Paks), Nagy Károly
(Ajka) és Tokovicz Ervin
(E.ON ÉDÁSZ) kapta meg. 

Másnap reggel 7 órakor a
Lõrintei-tó partján került sor az
egyéni ill. csapatversenyek elsõ
fordulójának sorsolására. A ver-
seny 9.00-12.00 óráig zajlott, 3
szektorban. Annak ellenére,
hogy egy intenzíven telepített
tavon folyt a verseny, csak né-
hány horgásznak sikerült pon-
tyot fogni. Akadt, aki 16 kg fö-
lött teljesített, de elõfordult nul-
lás eredmény is. A horgászok a
komoly felszerelések mellett
mindenféle csalit és fortélyt be-
vetettek, hogy megmutassák,
ki az úr a parton. A délutáni pi-
henõt kiadós vacsora követte.
A gasztronómiai élvezeteken
túl szórakoztató programmal is
hozzájárultunk a jó hangulat-

hoz borkóstolóval, és Éles Ist-
ván parodista, elõadómûvész
színes mûsorával. 

Vasárnap reggel a verseny-
zõk kissé fáradtan, de lelkesen
kezdték a második forduló rajt-
ját. Ismerve az elõzõ nap fogá-
si eredményeit, igyekeztek
„bebiztosítani”, vagy éppen ja-
vítani saját pozíciójukat. A ver-
senyt követõen, nem kis mun-
kát kaptak a mérlegelésben
részt vevõk. Volt, ahol a nagy
súly okozott gondot, de volt,
ahol a ceruza vastagságú 1-2
grammos hal megmérése oko-
zott fejfájást a pályabíróknak.

Az eredményhirdetésre, va-
lamint a verseny zárására 14
órakor került sor. 

Gratulálunk a helyezést elért
horgásztársaknak!

Találkozzunk jövõre is!
Nagy Károly

fõrendezõ

VVOOTT 2009 a rTT 2009 a renenddezõk szemévezõk szemévelel
Az 59. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó élménybeszámolója

A VOTT szervezõgárdája

Közel a segítség

XXVII. Villamosenergia-iparági

HHHHOOOORRRRGGGGÁÁÁÁSSSSZZZZ TTTTAAAALLLLÁÁÁÁLLLLKKKKOOOOZZZZÓÓÓÓ

A jó hangulatú versenyen, az új barátságokon felül, az alábbi eredmények születtek:
Egyéni: I osztály

I. TÓTH FERENC EED 1. (E.ON Észak-dunántúli Á. Zrt.) 2,0 helyezési számmal
II. TUMPEK ISTVÁN PA ZRT. II. (Paksi Atomerõmû Zrt.) 4,0 helyezési számmal 
III. BOHNER JÓZSEF DÉMÁSZ I. 4,0 helyezési számmal
IV. IFJ. RÁCZ ISTVÁN PA ZRT. I. (Paksi Atomerõmû Zrt.) 5,0 helyezési számmal
V. NAGY LÁSZLÓ PA ZRT. I. (Paksi Atomerõmû Zrt.)  6,0 helyezési számmal
VI. HORVÁTH KÁROLY PA ZRT. III. (Paksi Atomerõmû Zrt.) 6,0 helyezési számmal

Egyéni: II. osztály

I. KOMÁR ISTVÁN MÁTRAI ERÕMÛ ZRT. II. 2,0 helyezési számmal
II. CSIZMADIA ISTVÁN OVIT II. 3,0 helyezési számmal 
III. SAFRANKA BÉLA MÁTRAI ERÕMÛ ZRT. II. 5,0 helyezési számmal
IV. BELLA PÉTER MAVIR I. 7,0 helyezési számmal
V. SÁROSI GÁBOR ELMÛ I. 9,0 helyezési számmal
VI. BEREY ISTVÁN BUDAPESTI ERÕMÛ ZRT. II. 9,0 helyezési számmal

Csapat: I osztály

I. PA ZRT. I. (Paksi Atomerõmû Zrt.) 21,0 helyezési számmal
II. EED 1. (E.ON Észak-dunántúli Á.  Zrt.) 22,0 helyezési számmal
III. PA ZRT. II. (Paksi Atomerõmû Zrt.) 24,0 helyezési számmal

Csapat: II. osztály

I. OVIT II. 33,0 helyezési számmal
II. ELMÛ I. 39,0 helyezési számmal
III. MÁTRAI ERÕMÛ ZRT. II. 40,0 helyezési számmal

Legeredményesebb társaság: PAKSI ATOMERÕMÛ ZRT., akik elnyerték a Villamosenergia-ipari Sport-
bizottsága által alapított vándorserleget.A legeredményesebb

társaság, a paksi csapat

Nagy Károly a díjakkal
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A lap ingyenes. Egy példány a szakszervezetnek 81 forintba kerül

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének lapja.

Kiadja az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége 

és az Axel Springer Magyarország Kft.

Tolna Megyei Irodája

A kiadásért felel: Gál Rezsõ elnök
és Lengyel János irodavezetõ

Szerkesztõségvezetõ: Major Gábor
Fõszerkesztõ: Fábián Erzsébet 

Szerkesztõ: Lóczy Erzsébet
A szerkesztõség címe: EVDSZ 1031 Budapest, 

Szentendtei út 207-209. Telefon: 304-2408, telefax: 202-1534
E-mail: efabian@mvm.hu, internet: www.vd.hu

A kiadó címe: Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.
Nyomdai elõállítás: AS-Nyomda Kft. Déli Üzem

Pécs, Engel J. u. 8. Felelõs vezetõ: Futó Imre

A Nyugdíjasok Országok Képviselete (NYOK) 2009.
június 24-én tanácsülést tartott a LIGA Szakszerve-
zet székházában.

A megnyitó és az elnöki tájékoztató után az  Intézkedések a
NYOK szolgáltató jellegének erõsítésére c. anyag került tár-
gyalásra. A társadalmi és gazdasági körülmények és feltételek
szigorodása miatt szükségessé vált a szolgáltatás jellegû cé-
lok, feladatok erõsítése a NYOK munkájában, ily módon is fo-
kozva a NYOK és tagszervezetei hatékonyságát, szervezeti
egységük erõsödését, a nyugdíjas társadalom szükségleteinek
gyorsabb, teljeskörûbb kiszolgálását.
Néhány kiemelt téma a szolgáltató jelleg erõsítésére:

● Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a meghirdetett
pályázatokat, a témakörnek megfelelõen bevonni a pá-
lyázatkészítésbe az illetékes munkabizottságokat.

● Tagszervezeteink részére - idõpont egyeztetés alapján
- tájékoztató elõadásokat kell tartani aktuális nyugdíj-
szakmai kérdésekrõl.

● Kedvezményes számítógépes oktatás, vásárlás felkuta-
tása, megteremtése, népszerûsítése.

● Vizsgálatot kell végezni a nyugdíjasok betegszállítása,
a gyógyszerfelírás ésszerû alkalmazásának helyzeté-
rõl.

● A már érdeklõdést tanúsított szervezeteink körében
rendszeressé kell tenni, a további szervezetekben pe-
dig beindítani a fogyasztóvédelmi tanácsadást.

● A tagszervezetek alakítsanak ki térítésmentes jogse-

gélyszolgálatot a helyi lehetõségek figyelembevételé-
vel.

● Azon tagszervezeteink mellé, amelyek az elvárható
színvonal alatt teljesítenek,  ún. patronálót  célszervû
delegálni a SZAB tagjaiból, illetve a NYOK illetékes bi-
zottságaiból.

● Továbbra is fel kell használni a Pallas Pá-
holy elõadásait a NYOK tagszervezeté-
nek tájékoztatására, ezzel is szolgálta-
tást nyújtva a nyugdíjasoknak.

● Erõsíteni kell a NYOK tagszervezeteinek
mûvelõdési, hagyományõrzési tevékeny-
ségét, határon túli kapcsolatok létesítését.

● A nyugdíjasok értelmes szabadidõ-eltöltéséhez ta-
nácsadás, akciók, lehetõségek ismertetése.

● A NYOK szorgalmazza további „Együttmûködési meg-
állapodások" megkötését önkormányzatokkal, minisz-
tériumokkal, egyéb szolgáltatásokat nyújtó társadalmi
szervezetekkel.

● Javaslat készítendõ „nyugdíjas kártya" bevezetésére,
melyet alapvetõ szükségleti cikkek vásárlására lehetne
felhasználni.

A fenti tevékenységekkel együtt erõsíteni kell az új mód-
szerek és formák bevezetését és végrehajtását. 

Továbbiakban a testület elfogadta a 2009. évi II. féléves
munkatervet.

Polgár Tibor
EVDSZ Nyugdíjas Bizottság Elnök

Mély megrendüléssel tudat-
juk, hogy Somogyi István, az
OVIT ZRt. volt vezérigazga-
tója, az Igazgatóság tagja
2009. június 15-én, hosszú,
súlyos betegség után el-
hunyt.

Somogyi István 1946. novem-
ber 20-án Monoron született.
A Miskolci Nehézipari Mûsza-
ki Egyetemen kitüntetéssel
szerzett okleveles gépészmér-
nöki diplomát, melyet követõ-
en az OVIT-nál fõmûvezetõ-
ként dolgozó édesapja útját
járva 1970. október 1-jén lépett
be az OVIT-hoz. Az Üzemvite-
li Fõosztályon önálló mérnök-
ként kezdett dolgozni, majd
1971-tõl 1979-ig mûvezetõként
tevékenykedett az Alállomás
Szerelési és Fenntartási Osztá-
lyon. Irányítási készsége és ké-
pessége alapján hamar a válla-
lat középvezetõi közé emelke-
dett, és 1979. december 10-én
megbízást kapott a Szállítási
és Gépjármû Osztály vezetésé-
re. E minõségében újjászer-
vezte az OVIT nehézszállítási
tevékenységét és eszközstruk-
túráját, alkalmassá téve a kül-
sõ piaci vállalkozásoknak való
megfelelésre is. 1985. augusz-
tus 1-tõl 1993. október 1-ig a
Távvezeték Szerelési Fõosztály
vezetõjeként tevékenykedett.
Pályájának ebben a szakaszá-
ban fokozatosan az õ irányítá-
sa alá került a távvezeték üzlet-
ág mellett a speciális nehéz-
szállítás, a nagyfeszültségû
transzformátorállomás-létesí-
tés, és az acélszerkezet-gyártás
is. 1993. október 1-jén az idõ-
közben részvénytársasággá
alakult OVIT újonnan létreho-
zott Létesítési Igazgatóságának
vezetésére kapott megbízást.
2006 áprilisában választották
meg az OVIT ZRt. vezérigazga-
tójává, mintegy megkoronázva
a cégért végzett áldozatos tevé-
kenységét, szakmai és vezetõi
hozzáértését. 2008. április 15-
ig irányította vezérigazgató-
ként az OVIT-ot. Ezt követõen
vezérigazgatói tanácsadóként
támogatta az új vezérigazgató
munkáját.

Egész pályafutását a nagy lép-
tékû átalakítások lehetetlent
nem ismerõ kezdeményezése,
irányítása jellemezte. Munká-
ját hatalmas erõbedobással,
akadályt nem ismerve végezte.

A rendszerváltáshoz közeled-
vén, majd azt követõen is tevé-
kenysége fókuszát egyre in-
kább az OVIT mûködésének a
változó piaci körülményekhez
való igazítása jelentette. A Táv-
vezeték Szerelési Fõosztály ve-
zetõjeként 1985-tõl ennek szel-
lemében kezdte meg a szakte-
rület átszervezését, az egyre
inkább piacosodó környezet
kihívásainak való megfelelteté-
sét. Az általa irányított terüle-
tek egyre inkább stratégiai üz-
letágakká fejlõdtek, miközben
irányítása mellett egységes
szellemiségû, piacorientált, a
vevõi kör felé nyitott egységek-
ké váltak. Ennek, és benne So-
mogyi István munkájának is
köszönhetõ, hogy a villamos-
energia-ipar átszervezése, az
OVIT részvénytársasággá ala-
kítása a 90-es évek elején zök-
kenõk nélkül történhetett meg.

Létesítési igazgatóként válto-
zatlan létszám mellett több
mint tízszeresére növelte az
OVIT létesítési üzletág árbevé-
telét. Ugyanakkor az OVIT
megõrizte a magyarországi át-
viteli hálózat - nemzetközi
összehasonlításban is kiváló -
üzembiztonságát. Létesítési
igazgatói tevékenységének
idõszakában Gödön exportter-
melésre is alkalmas, korszerû,
automatizált acélszerkezeti és
korrózióvédelmi üzem jött lét-
re, amely napjainkban évente
több ezer tonna acélszerkeze-
tet gyárt az európai piacra. En-
nek az idõszaknak a végére 
esett az a jelentõs átalakulás,
amikor a tulajdonos döntése
alapján 2006. január 1-jével az
Üzemviteli Igazgatóság közel
500 fõs állománya a MAVIR
ZRt.-hez került. Az OVIT-ot
azonban ez a változás sem ráz-
ta meg, üzemeltetési tevékeny-
ségét nyertes pályázat útján a
MOL DUFI-n belül folytatta,
ezzel az üzemvitel kiesõ árbe-
vételét pótolni tudta.

A mindvégig nehéz, folyton
változó gazdasági, politikai vi-
szonyok közepette Somogyi
István vezérigazgató úr stabil,
folyamatosan gyarapodó, erõ-
södõ céget adhatott át utódjá-
nak.

Innovatív egyéniségére jellem-
zõen számos, nagy jelentõsé-
gû mûszaki fejlesztés kezde-
ményezõje és részese, gyakor-
lati alkalmazásának ösztönzõ-
je volt. Ezek közül néhány pél-
da:
- a nagyfeszültségû távvezeté-
kek nyomvonalán telepített op-
tikai hálózatok létesítésének
technológiája,
- ideiglenes távvezetékoszlop-
család kifejlesztése és gyártá-
sa,
- MIR-KIR-MEBIR rendszerek
bevezetése és mûködtetése,
- 0,4 kV-os egyen- és vál-
takozóáramú segédüzemi be-
rendezések sorozatgyártása,
- különféle környezetkímélõ
technológiák alkalmazása léte-
sítésnél, felújításnál és karban-
tartásnál.

Szakmai tevékenységének el-
ismerését a pályafutása alatt
neki ítélt számos kitüntetés
minõsíti: 
- Kiváló dolgozó több alkalom-
mal, 
- Nehézipar Kiváló Dolgozója
(1983), 
- Magyar Villamosenergia-ipar
Megújításáért Emlékérem
(1994), 
- Zeusz Díj (1995), 
- MVM Emlékérem (1999), 
- Gábor Dénes-díj (2004).

Több évtizedes megfeszített
munka után nyugdíjas éveit
családi körben szerette volna
eltölteni. Sok-sok programot
tervezett feleségével, gyerme-
keivel, unokáival. Ezek megva-
lósítására, sajnos, már nem
volt lehetõsége…

Somogyi Istvánra az OVIT
meghatározó vezetõjeként, a
magyarországi villamosener-
gia-ipar meghatározó alakja-
ként emlékezünk.

Emlékét megõrizzük!

Tudatjuk, hogy 

Dr. Németh Ferencné
az ÉDÁSZ nyugalmazott gazdasági 

fõigazgató-helyettese életének 85. évében,

2009. július 10-én földi életét befejezte.

Somogyi Istvánra emlékezünk NNNN YYYY OOOO KKKK     tttt aaaa nnnn áááá cccc ssss üüüü llll éééé ssss
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Aki idén az Elektrotechnikai
Múzeum tájékán sétált, vagy
oda vonzották a meghirdetett
elõadások, az megismerked-
hetett a MAVIR madárvédelmi
programjával is. 
A délutáni órákban kezdõdött
a gyerekeknek szóló interaktív
elõadás, ami szemléletesen, a
gyerekek segítségével mutatta
be a programot. Volt, aki fész-
ket rajzolt, voltak olyanok,
akik képeket raktak össze és
úgy ismerték fel védenceinket,
de a legnagyobb sikere a mûfé-
szek telepítésnek volt. A nebu-
lók a feszültség alatti munka-
végzés védõruhájába öltözve,
sisakban végezték a mûfészek
telepítését, a fészek kialakítá-
sát és a (természetesen csak
kitömött) kerecsensólyom fé-
szekbe helyezését. A gyerekek

szívesen kipróbálták a túzok-
eltérítõ Fire-fly szerelvények
felhelyezését is a múzeumban
kihelyezett és megcsodált 700
kV-os vezetékdarabra. A krea-
tív szórakozás, játék és mû-
vészkedés során a gyerek meg-
tanulták, hogy amikor a
MAVIR nevet hallják, akkor
gondoljanak a vadmadarak vé-
delmére is.
A felnõtteknek szóló, éjszaká-
ba nyúló madárvédelmi elõ-
adáson az érdeklõdõk megis-
merkedhettek cégünk átviteli
hálózat mentén folytatott ma-
dárvédelmi tevékenységével
és a rendszerirányítás 60 éves
történelmével. A résztvevõk
már tudják, hogy az átviteli
hálózat nagyfeszültségû oszlo-
pain él az ország kerecsensó-
lyom állományának nagy ré-

sze - de mûfészkeink még szá-
mos vadmadár faj számára is
otthont biztosítanak. Tudják
azt is, hogy mennyire fontos
számunkra, hogy a tájvédelmi
körzetekben a túzokok elke-
rülhessék a vezetékeinkkel va-
ló ütközést. A MAVIR-os film-
vetítés mellett lehetõséget kap-
tak a résztvevõk a teremben
rögtönzött kitömött madárki-
állításból kiválasztani véden-
ceinket (elcsodálkozva óriás
madarunkon, a túzokon), ér-
dekes kísérleteket nézhettek
végig, és testközelbõl is megis-
merkedhettek a mûfészkekkel,
madáreltérítõkkel.
Az elmúlt évhez hasonlóan az
elõadások mindegyikén meg-
teltek a pótszékek és az állóhe-
lyek is. Ennek nyomán a mú-
zeum úgy döntött, hogy felké-
ri a MAVIR ZRt.-t további elõ-
adások megtartására is az õsz
folyamán, amelyek a madár-
védelmi, rendszerirányítási is-
meretek mellett hasznos szó-
rakozást nyújtanak (és nem
utolsó sorban a MAVIR ZRt. jó
hírét is öregbítik).

Bíró György

IIII dddd éééé nnnn     iiii ssss     tttt eeee llll tttt hhhh áááá zzzz aaaa ssss     vvvv oooo llll tttt …………
A MAVIR madárvédelmi bemutatója a Múzeumok Éjszakáján

Szociális háló... Jogsegély-szolgálat

Folytatódik a kedvezményes 
vásárlás EVDSZ-tagoknak

Értesítjük Önöket, hogy az egész ország terüle-
tén levõ PRAKTIKER üzleteinkben kedvezmé-
nyesen vásárolhatnak augusztus 8-9-én és
szeptember 12-13-án EDC tagkártya felmutatá-
sával. A kedvezményes vásárlási lehetõség to-
vábbi idõpontjairól folyamatosan értesítjük az
olvasókat.
A kedvezmény mértéke (10%) és igénybevétele
(minden termék, beleértve az akciós terméke-
ket is, kivéve dohányáru, élelmiszer, tégla és
cserép) nem változik.

PRAKTIKER

Szent Iván éj idején, a nyári napfordulón nem csak Ma-
gyarországon, hanem Európa-szerte egész éjszaka nyit-
va tartják a múzeumokat, ahol - kedvezményes áron - az
érdeklõdõk egész éjszaka tárlatokat nézhetnek, elõadá-
sokat hallgathatnak érdekes témakörökrõl. Az idén is el-
indultak a múzeumok vándorai Budapesten és vidéken
is, hogy megnézzék a legérdekesebb tárlatokat és meg-
hallgassák a már rég betervezett elõadásokat.

Népszerû volt a bemutató

Pinczés Viktóriának hívnak, 2009. március 4-én születtem
Debrecenben (3,69 kg és 51 cm). Anyukám Alíz, akivel
együtt töltöm napjaim. Eszem, alszom, s ha fent vagyok, mo-
solygok a világra. Testvéreim: Balázs (3 éves ) szeptembertõl
indul az óvodába, Zsuzsanna (12 éves) és Péter (16 éves) Bu-
dapesten járnak gimnáziumba. Apukám Pinczés Ernõ, debre-
ceni erõmûves, jelenleg a TIVISZ elnöke. 

Nyíri Fruzsina 2008. szeptember 10-én született Gyöngyösön.
A nagypapa, Bencsik János a Mátrai Erõmû ZRt. dolgozója.
Fruzsina jókedélyû, vidám kislány.

A jövõ A jövõ 
rreménységeieménységei

Utolérhetetlen
Amióta kikapcsolom lefekvés
elõtt a mobilom, azóta utolérhe-
tetlen vagyok az ágyban.

Változások
Régen a férfinak meg kellett öl-
nie a sárkányt, hogy elvehesse a
szüzet. Ma már nincsenek szü-
zek, és a sárkányt kell elvenni... 

Gyógyszer
- Doktor Úr! Írjon má’ fel a bi-
kámnak még eccer abból a fickó-
sító gyógyszerbõl, mert megint
nem hágja a tehenet úgy, ahogy
köllene! 
- Milyen gyógyszert írtam elõzõ-
leg? - kérdi az állatorvos. 
- Hát tuggya! Azt a nagy kerek,
fehér, savanykás tablettát... 

Párbeszéd
A: Mi volt a maga apja?
B: Tüdõbeteg.
A: Jó, jó, de mit csinált?
B: Köhögött.
A: Ember, abból nem lehet meg-
élni!
B: Meg is halt szegény.

Kutyabaj
Béla bácsi igen éhezett, megette
a kutyáját. Miközben jóllakottan
heverészik, szomorún nézegeti
a csontokat:
- Ej, ej, Morzsi, de örülnél te
most ennek...

Pályaválasztás
- Pistike, mi akarsz lenni, ha
nagy leszel?
- Télen medve, nyáron tanár. 

Válóok
- Miért akar elválni?
- Azért, mert a feleségem min-
den este a város kocsmáit járja.
- Eszerint alkoholista a felesége?
- Nem, engem keres.

Bátorság
Áll a székely a nagy hidegben a
falu fõterén, sapka nélkül. Oda-
megy a komája, és megkérdi:
- Oszt kend miért áll ebben a
nagy hidegben itt hajadonfõtt?
- Tudja, az elõbb egy kissé rend-
beraktam az asszonyt, oszt most
kéne egy bátor ember, aki kihoz-
za a sapkámat.

Értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk következõ száma szeptemberben jelenik meg


