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Május 1-jén a munkavállalók-
nak nincs okuk az ünneplés-
re. Legfeljebb azok örülhet-
nek, akiknek van munkahe-
lye, munkabére.

Idén a LIGA Szakszervezetek
nem szervezett demonstrációt,
tüntetést és vezetõi a Városliget-
ben nem tárgyaltak a leendõ kor-
mány képviselõivel.

A Kossuth téren viszont felépí-
tették a munkavállalói terhek pi-
ramisát.

– Május elseje mindig a mun-
kavállalók akciónapja volt, most
ugyanakkor kevésbé van ok az
ünneplésre - mondta Gaskó Ist-
ván, a LIGA Szakszervezetek el-
nöke a sajtó képviselõinek -, mi-
vel az elmúlt négy év nagyon sú-
lyos megpróbáltatást jelentett a
munkavállalók számára, akik egy
sor jogot és jövedelmet elvesztet-
tek a köz- és a versenyszférában
egyaránt.

A LIGA Szakszervezetek a vá-
lasztások elõtt tizenhárom pont-
ban foglalta össze elvárásait az új
kormánnyal szemben. Ezek kö-
zül Gaskó István kiemelte; leg-
fontosabbnak a válságból való ki-
lábalást tartja, mivel a munkavál-
lalók helyzetét nagyban megke-
seríti, hogy az elmúlt 16 évben
nem volt ilyen magas a munka-
nélküliségi ráta Magyarorszá-
gon, mint most. 

A közszférában a reálkeresetek
az elmúlt négy évben a 2002-es
szintre estek vissza, a verseny-
szférában pedig rengeteg munka-
hely szûnt meg az utóbbi évek-
ben. A LIGA szerint új alapokra
kell helyezni a közoktatást, az
egészségügyet, a nyugdíjellátást.

A foglalkoztatás gyors növelése
érdekében az új kormánynak a
magyar erõforrásokra épülõ gaz-
daságpolitikát kell folytatnia, ez

legyen a következõ idõszak leg-
fontosabb célkitûzése. 

Gaskó István hangsúlyozta, a
LIGA Szakszervezetek azt is várja
az új kormánytól, hogy a társa-
dalmi párbeszéd a jövõben ne
formális legyen, hanem a munka
világára tartozó kérdéseket ér-
demben tárgyalják meg a szociá-
lis partnerekkel.

Az akcióban többek között
részt vettek a LIGA Szakszerveze-

tekhez tartozó villamosenergia-
ipariak, egészségügyiek, pedagó-
gusok, kereskedelmi dolgozók,
rendõrök, vegyipari munkaválla-
lók, vasutasok, légiközlekedési
dolgozók, BKV-sok, postások.

A munka ünnepe, maA munka ünnepe, ma

Gaskó István a „forró drót”
kérdésére, mely szerint
ugyanolyan harcosak lesznek
majd az új kormánnyal szem-
ben, mint korábban? - el-
mondta: Természetesen. Sem-
mi nem indokolja, hogy ne le-
gyünk azok, ha a munkaválla-
lók jogos érdekvédelmérõl van
szó. Ebben számítunk minden
tagszervezetünkre, köztük a
villamosenergia-ipariakra is.

Nemzetközi konferencia

AA  kkoolllleekkttíívv  sszzeerrzzõõddééss  
vvééddeelleemm  aa  ddoollggoozzóónnaakk
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33..  oollddaall

A Vértesi Erõmû jelenlegi és to-
vábbi mûködésével kapcsolatban
kialakult váratlan és megmagya-
rázhatatlan helyzet, az erõmû
bezárásának elõzetes hírei, több
ezer család veszélybe kerülése
miatt tiltakoznak a szakszerve-
zetek. Az érdekképviseletek ve-
zetõi május 14-én a BDSZ szék-
házában sajtótájékoztatót tartot-
tak, hogy objektíven tájékoztas-
sák a közvéleményt a villamos-
energia-iparban kialakult vész-
helyzetrõl. Gál Rezsõ, az EVDSZ
elnöke szerint bizarr helyzet ala-
kult ki a Vértesi Erõmûvel kap-
csolatos döntések körül, hiszen a
jelenlegi hazai politikai történé-
sek, a kormányváltás következté-

ben az érdekképviseleteknek már
nincs és még nincs kivel érdem-
ben tárgyalniuk a megfelelõ ren-
dezés ügyében.

Mint ismeretes, több mint egy
éve döntés született arról, hogy a
Vértesi Erõmû mûködése, mûköd-
tetése legalább 2014-ig tart. Az ad-

dig tartó idõszak alatt megfontolt és
indokolt elõkészítési folyamat zajlik
majd az üzem további helyzetét il-
letõen, ennek megfelelõen az erõ-
mû helyi vezetése, illetve a tulajdo-
nos Magyar Villamos Mûvek részé-
rõl olyan dokumentumok érkeztek
a szakszervezethez és a munkavál-
lalókhoz, hogy az erõmû mûködése
szükséges és további felszámolásá-
nak nincs megalapozott indoka. 

– A szakszervezetek tudomásá-
ra jutott, hogy az elõzetes bejelen-
tések ellenére az MVM május 17-re
rendkívüli közgyûlést hívott össze,
melynek 7. napirendi pontja sze-
rint csõdeljárást kezdeményez a
tulajdonos a Vértesi Erõmûben.

(Folytatás a 2. oldalon)

Vészhelyzet a Vértesi Erõmûben



ESKÜT TETTEK
A képviselõk eskütételével május 14-én megala-
kult az új Országgyûlés. A választások eredménye
alapján Sólyom László köztársasági elnök hivatalo-
san is felkérte Orbán Viktort, a Fidesz elnökét mi-
niszterelnöknek. Beszédet mondott Bajnai Gordon
leköszönt miniszterelnök, ügyvezetõ kormányfõ
valamint Orbán Viktor, aki felszólalása végén politi-
kai nyilatkozatot tett Nemzeti Együttmûködés Nyi-
latkozata címmel. A parlament megalakulása után
döntött a tisztségviselõkrõl, házelnökké választotta
Schmitt Pált és az elõzetes egyezségen változtatva
döntöttek a parlamenti bizottsági rendszerrõl.
Az új országgyûlés május 17-én kezdi meg érde-
mi munkáját.

VÁRHATÓ KORMÁNYLISTA
az írott és elektronikus sajtóban megjelentek alapján

Miniszterelnök: Orbán Viktor
Miniszterelnök-helyettes: Navracsics Tibor (kan-
cellária)
Kabinetfõnök: Varga Mihály
Miniszterelnök-helyettes: Semjén Zsolt (nemzet-
politika, egyházügyek)
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium:
Miniszter: Navracsics Tibor
Parlamenti államtitkár: Rétvári Bence
Közigazgatási államtitkár: Gál András Levente
Államtitkárok: Répássy Róbert (igazságügy), Ba-
logh Zoltán (romaintegráció, kisebbségek), Ko-
vács Zoltán (kormányzati kommunikáció)

Nemzeti Erõforrások Minisztériuma (a tárca
neve még változhat):
Miniszter: Réthelyi Miklós
Parlamenti államtitkár: Halász János
Közigazgatási államtitkár: Jávor András
Államtitkárok: Szócska Miklós (egészségügy),
Soltész Miklós (szociális terület), Hoffmann Ró-
zsa (oktatás), Szõcs Géza (kultúra)

Földmûvelésügyi Minisztérium:
Miniszter: Fazekas Sándor
Parlamenti államtitkár: Ángyán József
Közigazgatási államtitkár: Farkas Imre
Államtitkár: Czerván György

Külügyminisztérium:
Miniszter: Martonyi János
Parlamenti államtitkár: Németh Zsolt
Közigazgatási államtitkár: Bába Iván
Államtitkár: Gyõri Enikõ (uniós ügyek)

Nemzeti Gazdaságfejlesztési Minisztérium: (a
tárca neve még változhat)
Miniszter: Matolcsy György
Parlamenti államtitkár: Domonkos László
Közigazgatási államtitkár: Nagy Róza
Államtitkár: Cséfalvay Zoltán (gazdasági stratégia)
Belügyminisztérium:
Miniszter: Pintér Sándor
Parlamenti államtitkár: ?
Közigazgatási államtitkár: Felkai László
Államtitkár: ?
Honvédelmi minisztérium:
Miniszter: Hende Csaba
Parlamenti államtitkár: Simicskó István
Közigazgatási államtitkár: ?
Államtitkár: Fodor Lajos
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a tárca neve
még változhat):
Miniszter: Fellegi Tamás
Parlamenti államtitkár: Fónagy János
Közigazgatási államtitkár: Vízkelety Mariann
Államtitkárok: Bencsik János (energetika), Nyit-
rai Zsolt (informatika)

ALKOTMÁNYELLENES
Az Alkotmánybíróság az 51/2010. (IV.28.) AB hatá-
rozatában döntött; a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
2009. évi CXX. Törvény hatálybalépésérõl és végre-
hajtásáról szóló 2010. évi XV. Törvény 1.§ (1) bekez-
dése, valamint 208. §-a alkotmányellenes, ezért azo-
kat a határozat közzétételének napjával (2010. április
26.) megsemmisítette. Az indoklás szerint „Az új
Ptk. elsõ két könyve a jogalanyok széles körének
alapvetõ, mindennapi viszonyait szabályozó jogsza-
bály. Ezen új szabályokra való felkészüléshez - a jog-
szabályok egésze, valamint a részletszabályok nem
csak teljes körû megismerése, hanem azok megérté-
se és alkalmazásuk elsajátítására is - biztosított hat-
van napos idõtartam olyan kirívóan rövid, hogy az a
jogbiztonságot súlyosan veszélyezteti." 
A határozat teljes szövege a Magyar Közlöny
2010. évi 63. számában jelent meg.

KSH-ADATOK
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) április 28-i
jelentése szerint a munkanélküliségi ráta 2010 ja-
nuárja és 2010 márciusa között 11,8 százalék volt,
ezzel a mutató 16 éves csúcsra emelkedett. A 15-
74 éves foglalkoztatottak száma 3 millió 719 ezer,
a munkanélkülieké 498 ezer volt az elsõ negyed-
évben, melybõl minden negyedik állástalan fiatal.

2. OLDAL
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Az elmúlt négy év gyakorlatával szemben érdemi
tárgyalásokra számít a LIGA Szakszervezetek a
társadalmi érdekegyeztetés során, valamint arra,
hogy a Fidesz a következõ parlamenti ciklusban
az általa meghirdetett nemzeti együttmûködés el-
ve mentén kormányoz majd. A LIGA Szakszerve-
zetek bízik abban, hogy a kétharmados többség
megszerzését lehetõvé tévõ támogatottsága mel-
lett az ezzel járó óriási felelõsséget is kellõen átér-
zi a Fidesz. 

Az elmúlt években a konvergenciaprogram és a
válságkezelõ csomag mind a munkavállalókat súj-
tották, adóforintjaik és megrövidített fizetésük fi-
nanszírozta azokat. Elvárható tehát, hogy az új
kormány - választási ígéreteihez híven - elsõsorban
az õ helyzetükön javítson. 

A LIGA Szakszervezetek ezért kész a tárgyalá-
sok mielõbbi megkezdésére az Országos Érdek-
egyeztetõ Tanácsban (OÉT), a Fidesznek levélben
megküldött 13 pont alapján. (forrás liganet.hu)

A LIGA kész megkezdeni a tárgyalásokat az OÉT-ben az új kormánnyal

Az EVDSZ kibõvített szövet-
ségi vezetõségi ülést tart a
Heves megyei Poroszlón,
2010. június 2-3-án.

Napirendi pontok között szere-
pel - többek között - az EVDSZ
oktatási tervének tárgyalása, a
helyi kollektív szerzõdések tar-
talmának, az ágazat szociális jut-
tatások helyzetének értékelése,
megvitatása.

Tájékoztató hangzik el a kö-
zelmúlt drámainak nevezhetõ
eseményeirõl is. A Vértesi Erõmû
ZRt. és az ott dolgozó közel két-

ezer dolgozó jövõbeni sorsának
alakulásáról Téglás József DU-
VISZ elnök tájékoztat. A Mátrai
Erõmû Zrt.-nek - ezáltal az ott
dolgozóknak - a CO2 kvótakibo-
csátás, az azzal való „sáfárkodás”
okoz fejtörést. Ezekrõl Medvecz-
ki Zsolt fog tájékoztatni.

Az EVDSZ meghívásának ele-
get téve  tiszteletét teszi a legna-
gyobb német szakszervezeti
konföderáció, a VERDI két veze-
tõ tisztségviselõje Sven Bergelin
és Susanne Senica.

Az elõadók tájékoztatójából a
résztvevõk az eddigieknél részle-

tesebben ismerhetik meg a VER-
DI szakszervezetet; szervezeti
struktúráját, tevékenységi terüle-
teit, kapcsolatrendszerét és az ér-
dekérvényesítés struktúráját.

Ezek után kerül sor a német és
a magyar iparágakban mûködõ
kollektív szerzõdések összeha-
sonlítására, különös tekintettel a
munkaviszonyra és a munkaidõ-
re vonatkoztatva dr. Kiss Mihály
munkaügyi szakértõ elõadásá-
ban.

Az elõadásokat és általában az
adott témát fórum keretében tár-
gyalják meg.

Az EVDSZ Szövetségi Vezetõség április 22-én tar-
totta soron következõ ülését Budapesten. Napi-
rendi pontokként tárgyalták az elõzõ ülés jegyzõ-
könyvét, az EVDSZ 2009. gazdasági évrõl szóló
pénzügyi beszámolóját és a 2010. évi pénzügyi
tervét, a VDSZ-EVDSZ közötti együttmûködési
megállapodását, illetve tájékoztató hangzott el az
elõzõ VÁPB-n elhangzottakról.

Levezetõ elnök Réffi Péter, az ÉVISZ SZT elnöke volt.
Az elsõ napirendi pontot a vezetõség egyhangúlag el-
fogadta, majd második napirendi pontként sor került
az EVDSZ 2009. gazdasági évrõl szóló pénzügyi be-
számolójának és a 2010. évi pénzügyi tervének - má-
sodik alkalommal történõ - megvitatására. Az elõzõ
év pénzügyi beszámolójával kapcsolatban Gál Rezsõ
EVDSZ elnök kitért arra, hogy az EVDSZ Állandó Bi-
zottsága a beszámolót elõzõleg már megvizsgálta és
a szövetség felé elfogadásra továbbította. A gazdasá-
gi ellenõrzõ bizottság (GEB) a helyszíni ellenõrzés
során jelentést készített az eljárásról. 

A pénzügyi beszámolót Árkovics István, az EVDSZ
gazdasági igazgatója szóban egészítette ki, majd dr.
Szilágyi József, az EVDSZ elnökhelyettese tért ki a
szövetség néhány tagszervezetének még meglévõ
tartozására és felkérte az érintetteket ezek rendezé-
sére. A szavazás során az EVDSZ 2009. évi pénzügyi
beszámolóját a szövetségi vezetõség egyhangúlag el-
fogadta és határozatot hozott egy kiegészítéssel, mi-
szerint felkérte az érintett tagszakszervezeteket,
hogy a még meglévõ tartozásokat mielõbb rendezze.
(33/2010. sz. határozat)

A második napirendi pont keretében tárgyalták az
EVDSZ 2010. évi pénzügyi tervét, melyet a szövetsé-
gi vezetõségi tagok már elõzõleg írásban megkaptak.
A tervhez szóbeli kiegészítést fûzött Gál Rezsõ, dr.
Szilágyi József, Árkovics István. A hozzászólások so-
rán Pinczés Ernõ TIVISZ elnök felvetette, hogy ör-
vendetes lenne, ha a VÜTFÓ és VIMFÓ is rendelkez-
ne évi költségtervvel, mely kiegészítené az EVDSZ
pénzügyi tervét. Nagy Zoltán BESZ elnök véleménye
szerint az említett szervezetek költségeinek rendezé-
sét a munkaadók feladatának kellene tekinteni. Med-
veczki Zsolt MEVISZ titkár erre reflektálva emlékezte-
tett, hogy a munkáltatói szervezetek csak a megindo-
kolt költségeket térítik meg, ennek érdekében egy ki-
dolgozott pénzügyi struktúra kialakítását javasolta a
szervezeteket illetõen. 

Az üzemi tanácsok fórumát és a munkavédelmi
fórumot érintõ hozzászólásokra való tekintettel rész-
szavazásokra került sor, mely során egyhangú szava-
zással határozat született a VÜTFÓ és VIMFÓ költ-
ségvetésének kialakításáról. (34/2010. sz. határozat).
Ezt követõen határozott a szövetségi vezetõség az
EVDSZ Ifjúsági Tagozatának 2010. évi költségvetés-
ének elfogadásáról, melynek tervezetét a szövetségi
vezetõség már elõzõleg megtárgyalta. 

A végszavazás során a vezetõség egyöntetûen
megszavazta és elfogadta a 36/2010. sz. határozatban
az EVDSZ 2010. évi pénzügyi tervét nyílt szavazással. 

A szövetség harmadik napirendi pontként tárgyal-
ta a VDSZ-EVDSZ együttmûködési megállapodást,
mely kifejezi és magában foglalja a más iparágakkal
való kapcsolatot. A VDSZ döntéshozó testülete elõzõ-
ekben már jóváhagyta a megállapodást, ezt követõen
a szövetségi vezetõség a 37/2010. sz. határozattal
egyhangúlag elfogadta azt a villamosenergia-ipari
szakszervezetek részérõl is. A megállapodás azért is
jött létre, hogy a villamosenergia-ipari és a vegyipari,

energiaipari és rokon szakmákban dolgozók érdek-
képviseleti szövetsége „a munkavállalók hatéko-
nyabb érdekképviselete érdekében ágazati szinten
együttmûködnek” a továbbiakban, mely szerint köl-
csönösen tájékoztatást adnak saját tevékenységük-
rõl, rendezvényeikrõl, akcióikról, céljaikról és szoli-
dárisak egymással. Kiemelten kezelendõ a megálla-
podás szerint az Ágazati Párbeszéd Bizottságban fo-
lyó munka, „különös tekintettel a szakképzés és fog-
lalkoztatás terén” végzett tevékenységre, illetve
ugyancsak  kiemelten figyelik a bizottságban folyó
munkát, de  az ország ipari fejlõdésével, energiapoli-
tikájával és szabályozásával kapcsolatos véleménye-
zést, befolyásolási lehetõségeket is.

Negyedik napirendi pontban Gál Rezsõ és dr. 
Szilágyi József tájékoztatta a szövetségi vezetõséget
a 2010. április 14-én tartott Villamosenergia-ipari
Alágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) ülésérõl és az
ott hozott határozatokról. 

A VÁPB résztvevõi  megegyeztek egy szakértõ bi-
zottság felállításában a bértarifa rendszer további
részletes kialakításához. A bizottság létrejötte elõtt a
munkáltatói szövetség szakértõk véleményezését
kéri. A munkavállalói oldalt a tervezett szakértõi bi-
zottságban Rabi Ferenc, Gál Rezsõ, dr. Szilágyi Jó-
zsef, Nagy Sándor, Pinczés Ernõ, Téglás József,
Egyed Ferenc, Medveczki Zsolt, Gembiczki Tibor,
Lõrincz László képviselik majd. 

Az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége a 38/2010. sz.
határozattal elfogadta és megerõsítette a szövetség
tárgyalódelegációjának munkáját a VÁPB-n belül, il-
letve általános elvként döntött arról, hogy abban az
esetben, ha az éves bér- és szociális megállapodások
során a tagszakszervezetek bármelyike az ágazati
bérmegállapodásban rögzített ajánlott átlagkereset-
színvonal alá kényszerül, akkor kérése esetén a szö-
vetség minden segítséget megad neki. 

Egyebek napirendi pont keretében dr. Szilágyi Jó-
zsef tájékoztatta a szövetségi vezetõséget az április
13-14-én lezajlott VÜTFÓ találkozóról és ismertette
az ott elhangzottakat. Az említett plénumon megál-
lapodás született a VÜTFÓ-EVDSZ együttmûködés-
rõl, melyet dokumentumban rögzítettek a felek és a
szövetségi vezetõség a 39/2010. sz. határozatban
egyhangúlag elfogadta a VÜTFÓ-EVDSZ Megállapo-
dást. Az együttmûködés tartalmazza többek között,
hogy a szövetség és a fórum kiemelten kezeli „az
iparágban a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos
szabályozások létrejöttét, az egységes elvek kialakítá-
sát, az üzemi tanácsok érdekkörébe tartozó területen
az iparági szintû, egységes mûködési elvek megalko-
tását”, illetve az EVDSZ az országos érdekegyeztetési
tevékenysége során, annak keretében az üzemi taná-
csok érdekkörébe tartozó kérdésekben a VÜTFÓ
szakmai véleményét fogja képviselni. Mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy tágabb terû együttmû-
ködés alakuljon ki a munkáltatói és munkavállalói ol-
dal között az üzemi tanácsok érdekkörébe tartozó te-
rületeket is figyelembe véve.

A 40/2010. sz. határozatban a szövetségi vezetõ-
ség egyhangú döntést hozott, hogy a testület tagjai a
továbbiakban egy negyven órás akkreditált Az Euró-
pai Unió gyakorlati ismerete tárgykörben tartott kép-
zési programon, míg az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának
képviselõi Kommunikációs képességek fejlesztése
témában indított továbbképzésen vesznek részt a
TÁMOP keretén belül.

A továbbiakban Pinczés Ernõ TIVISZ elnök hívta
fel a tagszakszervezetek figyelmét a június 26-án sor-
ra kerülõ EVDSZ II. Focikupára, valamint Lõrincz
László PADOSZ elnök az EVDSZ Sportnap jelentke-
zési határidejére figyelmeztette a tagokat. Berkes
Sándor, a MÉSZ elnöke tájékoztatott arról a program-
ról, mely a mûszakos dolgozók kiemelt érdekvédel-
mét irányozza elõ, a részletek a késõbbiekben lesz-
nek kidolgozva. Kaposvári Tiborné a Schneider Elec-
tric Hungária Villamossági Zrt. Szakszervezeténél
tartott teljes körû szakszervezeti választásokról adott
hírt, melynek folyamán ismét neki szavazott bizal-
mat a tagság a következõ öt évre. (Interjú az 5.
oldalon - a szerk.)

Ezt követõen az EVDSZ Nyugdíjas Tagozat el-
nöke, Polgár Tibor tájékoztatta a szövetséget arról,
hogy a Nyugdíjasok Országos Képviselete március
31-én tartott jubileumi konferenciáján a tagozat
alapító tagja, korábbi elnöke, Boros László, illetve je-
lenlegi elnöke emlékplakettet és díszoklevelet kaptak
eddigi eredményes munkájukért, illetve az EVDSZ
Nyugdíjas Tagozatnak a Nyugdíjasok Szolgálataiért
díszoklevelet ítéltek oda. (L.E.)

(Bõvebben a vd.hu honlapon!)
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Április végi szövetségi vezetõségi ülés

Árkovics István 
gazdasági igazgató 
jó beszámolót 
és költségvetést 
készített

(Folytatás az 1. oldalról)
A szociális partnerekhez a tulajdonosi jogokat gya-
korlók, illetve a VÉRT vezérigazgatója felõl ezzel a
szándékkal teljesen ellentétes dokumentum érke-
zett, mely tartalmazza, hogy „jelenleg nem indo-
kolható a csõdeljárás, jogutód nélküli megszünte-
tés, felszámolás elindítása". A bezárásról való dön-
tésrõl nem érkezett hivatalos értesítés az érdekkép-
viseletek felé,  amit pedig a Munkatörvénykönyv
határozottan elõír, ezenkívül az erõmû nincs csõd-
helyzetben, mely indokolná ezt a döntést. Ameny-
nyiben az MVM május 17-i közgyûlése a munkahe-
lyek százainak megszüntetését vetíti elõre és a
csõdeljárás azonnali megkezdésérõl dönt, az ener-
giaipari szakszervezetek demonstrációval fejezik
ki tiltakozásukat május 18-án Bokodon, melyhez
csatlakoznak az üzemi tanácsok is, továbbá az ér-
dekképviseletek bírósághoz fordulnak jogorvoslat-
ért - jelentette ki Gál Rezsõ.

Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke ismertetést adott ar-
ról, hogy nincs megalapozott szakmai indoklás a
bezárásra, az üzemi tanácsok nem kaptak tájékoz-
tatást  az ilyen irányú, az erõmûvet és az egyetlen
hazai mélymûvelésû bányát érintõ tervekrõl. A ki-
alakult megdöbbentõ és érthetetlen helyzetre való
tekintettel az érdekképviseletek szükségesnek tart-
ják értesíteni a nyilvánosságot. 

– Ragaszkodunk az ütemezett eljáráshoz, teljes
mértékben elfogadhatatlan a munkavállalók egyik
napról a másikra történõ utcára kerülése a gazdasá-
gilag sem megalapozott döntés következtében. Til-
takozunk az indokolatlan, szociális vészhelyzetet,
több település lakosságának életét bizonytalanná
tevõ döntés ellen. Továbbá elfogadhatatlan, hogy
egy olyan erõmû, mely mûködõképes, likviditása

biztosított, a hitelekbõl megvalósított retrofit prog-
ram következtében az uniós elõírásoknak megfele-
lõ környezetvédelmi szabályokat betartva azért le-
gyen bezárásra ítélve, mert a magyarországi im-
port olyan feketeárammal van kiegészítve, mely
minden európai szabályozást megszegõ erõmû-
vektõl érkezik. A tulajdonos nem támogatja milli-
árdokkal az erõmûvet. Kijelentjük, a villanyszerelõ
és a vájár, akik az üzemekben dolgoznak, nem te-
hetnek arról, hogy a tulajdonos által kinevezett
ügyvezetõ nem gondozta megfelelõen a mûködést,
olyan áramvásárlási szerzõdéseket kötött, melyek
hatalmas, 12 milliárdos veszteségeket okoztak.

– Mi, a Vértesi Erõmû munkavállalói soha nem ke-
restük a tulajdonos felelõsségét - vette át a szót Tég-
lás József, a DUVISZ elnöke. Az emberek nem azért
dolgoznak, hogy biztosítsák a tulajdonvezetés magas
fizetését. A tulajdonos a többi, milliárdos beruházás
mellett nem tett semmilyen lépést az üzemek fejlesz-
téséért, nekünk nem voltak hosszú távú áramvásár-
lási szerzõdéseink, most pedig az erõmûvet egy kör-
nyezetszennyezõ módon elõállított, fekete árammal
kívánják versenyeztetni. A technológia nem örökre
szól, ezt mindannyian tudjuk, de a beruházásoknak
nem csupán az importfüggõséget növelõ gázbázisú
üzemeket kellene erõltetnie, vannak más megoldá-
sok is, ezek közé tartozik a tisztaszén technológia is.
Ezenkívül nem igaz, hogy a szénfillér miatt drágább
az áram, ez teljesen téves, légbõl kapott elmélet.
Több ezer ember életérõl, több település lakosságá-
ról, családok fennmaradásáról van szó. Nem hagy-
hatjuk õket magukra, tiltakozunk a gazdaságilag is
megalapozatlan, embertelen eljárás ellen és mindent
megteszünk, hogy ez ne történhessen meg. L. E.

(Kapcsolódó cikkek az 5., 7. oldalon)

Vészhelyzet a Vértesi Erõmûben



3. OLDAL

2010. MÁJUS

A magyar és a szomszédos or-
szágok ágazati kollektív szerzõ-
déseinek megismerése és ösz-
szehasonlítása volt a témája an-
nak a nemzetközi konferenciá-
nak, mely az EVDSZ szervezé-
sében, a Társadalmi Megújulás
Program (TÁMOP) keretében
jött létre április második felé-
ben Budapesten. A részt vevõ
képviselõk Szlovákiából, Cseh-
országból, Szlovéniából érkez-
tek, meghívott elõadók voltak
Jan Willem Goudriaan, az EPSU
fõtitkár-helyettese és Jozef 
Krejbych, a PSI regionális kép-
viselõje. A plénum fõelõadója
dr. Kiss Mihály, az EVDSZ mun-
kajogi szakértõje volt. 

Részt vett a konferencián Gaskó
István, a LIGA Szakszervezetek
elnöke, Pápis László, a BDSZ alel-
nöke, a VTMSZ-t képviselõk, Ha-
lasy Károly, a VKDSZ titkára, a
VÜTFÓ, VIMFÓ tisztségviselõje
és nagy számban az EVDSZ tag-
szervezetek képviselõi is.

A visegrádi konferenciát meg-
nyitotta és köszöntötte a jelenle-
võket Gál Rezsõ, az EVDSZ elnö-
ke. Ismertette a részletes progra-
mot, majd határozott célt fogal-
mazott meg a fórumnak: „A kol-
lektív szerzõdések tartalmának
elemzése és vizsgálata abban se-
gít, hogy határozottabb és kedve-
zõbb feltételeket teremthessen a
villamosenergia-ipari és energia-
ipari szakszervezet a munkaválla-
lók számára. Az összehasonlítá-
sok során a kedvezõbb tartalma-
kat igyekszünk felhasználni  saját
tárgyalásainkon és elérni, hogy
hasznos feltételekkel bõvülhessen
a magyar ágazati kollektív szerzõ-
dés”. 

Mivel a magyar villamosener-
gia-piacon erõs részesedéssel van-
nak jelen német érdekeltségû vál-
lalkozások, ennek érdekében egy
következõ konferencia fog külön
fókuszálni a német kollektív szer-
zõdés tartalmára. A német szak-

elõadók és iparági képviselõk
részvételével tartandó konferenci-
ára június 2-án kerül sor -  tájé-
koztatott az elnök. 

A konferencia egész ideje alatt
élénk érdeklõdés övezte mind a
kollektív szerzõdésekre, mind a
kollektív szerzõdések javadalma-
zására vonatkozó témakört. A
résztvevõknek egy-egy elõadás
után lehetõségük volt konzultáci-
óra, hozzászólásra. 

– Miért fontos, hogy a szak-
szervezetek határokon túl is
együttmûködjenek? - tette fel a
kérdést Jan Willem Goudriaan.
Mivel az európai uniós jogalko-
tás, a gazdaságpolitika, a vállalko-
zások humán erõforrás menedzs-
mentje, a piaci részesedésrõl való
megállapodások sem tekintik az
országhatárokat, a szociális pár-
beszédnek, igazodva a változá-
sokhoz, szintén távolabbra kell te-
kintenie,  a régiókon túl is. Az
egységes európai villamosener-
gia-ipari hálózati rendszer való-
sággá vált, az energia áramlása
elõtt nincsen akadály és a transz-
nacionális cégek nagyobb terüle-
tekben és vállalatokban gondol-
kodnak, ehhez igazítva a munka-
vállalókkal való bánásmódot és
szervezeti rendszert. A szakszer-
vezetek folyamatos párbeszéde, a
tapasztalatok megosztása, a tár-
gyalási lehetõségek közös fellelése
együttes fellépést biztosít az ér-
dekvédelem számára is. Ne csak a
tulajdonosi oldal, hanem a mun-
kavállalók munkakörülményei-
nek színvonala, a bérrendszer, a
munka elismerése is hasonlatos

legyen. Mindezt a kollektív szer-
zõdések összehasonlítása nagy-
ban elõsegíti. A transzparencia
közös nyelvet hoz létre, mely
megteremtheti az érdekazonossá-
got és a kölcsönös segítségnyújtás
lehetõségét is. Ha az egyik uniós
tagállam iparági szakszervezete
jól ismeri a másik állam szakszer-
vezetének technikáit, vívmányait
és az eredményeket a munka vilá-
gában, könnyebben tud érvelni és
bizonyítani, akár a bérharcok fo-
lyamán is. El kell érnünk, hogy ne
csupán a villamosenergia-rend-
szer hálózati szintjén legyen egy-
ség, hanem a munkavállalók érde-
kei és kedvezményei, elbírálásuk
is összhangba kerüljenek - jelen-
tette ki a fõtitkárhelyettes. A to-
vábbiakban tájékoztatott arról az
elemzésrõl, melyet az EPSU vég-
zett a tagországokban megjelenõ

ágazati bérek tekintetében. Ennek
tanulsága az, hogy a munkaválla-
lói bérek aránya a vállalkozói nye-
reségekhez képest egyre kiseb-
bek lettek. Ez a vizsgált államok
mindegyikére igaz, miként az is,
hogy a cégeken belül mind job-
ban egységesedik a munkahelyi
biztonság megszervezése és biz-
tosításának módja, felügyelete, a
pénzügyi jelentések kialakítása,
az emberi erõforrás kezelése. 

A szakszervezeteknek együtt
kell mûködniük, folytatta Jan
Willem Goudriaan, mert nem en-
gedhetik meg maguknak a nega-
tív koordinációt, a kapcsolatok el-
hanyagolását. Az egységesülõ pi-
ac mellett a banki világ is megha-
tározóbb lett az európai országok-
ban, a hitelezõk diktálnak, kihasz-
nálva a gazdasági válságot is. Ez
történt Magyarországon, de Gö-
rögországban is a bérek befa-
gyasztására, vagy csökkentésére
készülnek, illetve nagy elbocsátá-
sok várhatók a privatizáció meg-
fontolása mellett. Negatív tenden-
ciának lehetünk tanúi, éppen
ezért fontos, hogy az Európai
Üzemi Tanácsok, a munkavédel-
mi képviselõk és a szakszerveze-
tek folyamatosan tájékoztassák
egymást a történésekrõl, célkitû-
zésekrõl, egymás támogatása
mellett. Nem hagyhatjuk, hogy
csak úgy sodródjunk az árral, ha
látjuk, a nyereség folyamatosan
nõ, nem nézhetjük tétlenül a bé-
rek folyamatos csökkentését. 

A fõtitkárhelyettes kitért az ég-
hajlatváltozás figyelemmel kíséré-
sére is, hiszen a tendencia szerint

a CO2-kibocsátás miatt inkább a
megújuló energiaforrások kerül-
nek elõtérbe. A fosszilis erõmû-
vek munkavállalóira nehéz évek
jönnek, de a megújuló erõforrá-
sokra támaszkodó erõmûvek
munkahelyeket teremtenek majd,
miként az atomerõmû-építések is,
- ebben a folyamatban az átképzé-
sekre és továbbképzésekre is na-
gyobb hangsúly helyezhetõ.

Tehát, mivel a villamosenergia-
piac egységes, az iparágban levõ
munkavállalók helyzetét, bértari-
fáit, munkakörülményeit is egy-
ségesen kell kezelnünk, melyet a
szakszervezetek egymással való
koordinációja segítheti elõ - ösz-
szegzett a fõtitkárhelyettes. 

Az elõadást követõen Medvecz-
ki Zsolt, a MEVISZ titkára tett hoz-
zászólást a hazai kapacitáskihasz-
nálást illetõen, és megemlítette a
hazánknak kedvezõtlen villamos-
energia-export és import arányát.
A feketeáram befolyása igen nega-
tív a rendszerben, a magyar szén-
bázisú erõmûvek szén-dioxid ki-
bocsátása nem oly mértékû, hogy
az  üvegházhatás erõsödésével
okolni lehessen. Dr. Szilágyi Jó-
zsef, az EVDSZ elnökhelyettese az
egyes államokban megjelenõ kol-
lektív szerzõdések tartalmának
összehangolására kérdezett rá,
mit lehet tenni a közös irányvonal
és alkalmazások egységesítésére.
A válaszban elhangzott, fontos,
hogy az iparági szövetségekben
minden iparági munkahely érdek-
védelme részt vegyen, így erõsítve
a kollektív szerzõdéseket, mely-
nek következõ azonosságkeresõ
szintje a tagállamok kollektív szer-
zõdése lehet. 

Néhány uniós tagország villa-
mosenergia-ipari ágazati kollektív
szerzõdésének összehasonlítása a
munkaidõ-szervezés és a díjazá-
sok tekintetében volt a témája dr.
Kiss Mihály elõadásának. A vizs-
gált államok - többek között -
Ausztria, Németország, Francia-
ország, Olaszország, Szlovákia,
Magyarország. A tájékoztatás egy
mély elemzés eredményeit össze-

gezte a heti munkaidõ, az éjsza-
kai munkavégzés, a túlóra, a
rendkívüli munkavégzés alkal-
mazásait illetõen, melyben külön-
külön megjelent a tagállamok
gyakorlata. A sajátosságok megis-
merése más megközelítéseket
tesz lehetõvé a kollektív szerzõdé-
sek gyakorlatában. 

A szomszédos országok ven-
dégelõadói ismertették ezt köve-
tõen saját tapasztalataikat a villa-
mosenergia-ipari munkavállalás-
sal és az érdekvédelemmel kap-
csolatban. Franz Dolar, a szlovén
SDE elnöke az emberi érték pusz-
ta bérköltséggé válásának folya-
matáról beszélt, majd kapcsolód-
va a nyereség/bérek fordított ará-
nyára, kijelentette, az érdekvéde-
lemnek egyenlõ tárgyalópartner-
nek kell lennie az iparágban folyó
tárgyalásokban, az energiapoliti-
ka kialakításában állami és uniós
szinten. A szén-dioxid kibocsátás

kárának felnagyítása folyik, ami
azt teszi lehetõvé, hogy az ener-
giapolitika nem évtizedekre, ha-
nem néhány évre elõre építkez-
hessen csak. Két évtizede az
ózonréteg volt a káros, most a
CO2 van soron. Közös párbeszéd-
del logikus irányt vehetne a tagor-
szágok együttes politikája, hiszen
a villamosenergia-rendszer is kö-
zös - mondta az SDE elnöke. 

Marian Bananka, az ECHOZ
képviselõje a munkaidõ-csökken-
tés vagy növelés dilemmáját emlí-
tette meg hozzászólásában. El-

mondta, hogy a szlovák munka-
vállalók nem támogatják a mun-
kaidõ csökkentésének tervét, hi-
szen a túlórák elismertetésével
jobban járnak. Ezt követõen rész-
letesebben ismertette az egyenle-
tes munkaidõ és az éjszakai mû-
szak Szlovákiában alkalmazott
módszereit. 

Jozef Kopinja, az SDE elnökhe-
lyettese vetítettképes elõadása so-
rán a szlovén ágazati kollektív szer-
zõdés tartalmából emelte ki a mun-
kaidõ-keret meghatározást, a mun-
kaidõ-átcsoportosítást, a túlóra dí-
jazását és a rugalmas munkaidõ
kereteit. A szlovén iparági munka-
vállalónak a havi többletmunkáért
nem fizetnek külön túlóradíjat, ha-
nem kiegyenlítést kell véghez vinni
hat hónapon belül irányában, tehát
a szabályozás elég rugalmasan ke-
zeli ezt a kérdést. Az elnökhelyettes
felajánlotta, hogy magyarra fordítja
a szlovén ágazati kollektív szerzõ-

dést, ezzel is segítve az összeha-
sonlító munkát. 

Babiczki Imre (ÉMÁSZ Szak-
szervezet tagja, a gyöngyösi üze-
mi bizottság elnöke) elismerõen
szólt a kollektív szerzõdések ösz-
szehasonlításáról. Problémát je-
lent, hogy a munkaügyi környeze-
tek eltérõek az országokat tekint-
ve. Nem hagyható figyelmen kívül
a tagszervezés feladata, hogy az
egyes eredményeket a fiatalabb
generáció is folytatni tudja. 

Pinczés Ernõ, a TIVISZ elnöke
kijelentette, hogy az említett elem-
zés reális képet mutat az uniós or-
szágokban levõ munkaügyi hely-
zetrõl iparágon belül. A vizsgála-
tok további iránya lehetne a ké-
szenléti és ügyeletben töltött idõ
rendszere, illetve annak elbírálá-
sa/méltánylása: Nem mindegy, a
nyugdíj mértékének megállapítá-
sakor figyelembe veszi-e a szabá-
lyozó a készenlétben töltött  idõt.

Szilágyi József szerint a mun-
kaidõ eltérõ volta a keleti és nyu-
gati országokban arra vezet, hogy
a kelet-európai munkavállalók
több munkaórát dolgoznak bérü-
kért, élettartamuk rövidebb. A ten-
dencia az, hogy az ugyanarra az
egységidõre fizetett munkabér ke-
vesebb lett a kelet-európai régió-
ban. A tanulság; el kell érni, hogy
a munkavállalók a megélhetésük-
höz szükséges bér megkeresése
érdekében a legkevesebb leterhelt-
séggel dolgozhassanak nyugodt és
magas színvonalú körülmények
között. Ehhez meg kell keresni
azokat a kollektív szerzõdéses
gyakorlatokat, melyek érdemesek
az EU szintû egységesítésben való
részvételre és javaslatként elvek-
ben megfogalmazhatóak. 

Kiss Mihály egyetértett azzal,
hogy a javaslatokat mindenképpen
az uniós egységesítés irányába kell
megtenni. Ilyen például, hogy az
olasz munkavállaló a túlóra esetén
nem százalékok alapján, hanem
órabér alapján kapja az ellenszol-
gáltatást a túlmunkáért. A konfe-
rencia következõ részében a mun-
kaügyi szakértõ részletes tájékoz-
tatást adott a kollektív szerzõdések
javadalmazásra vonatkozó rendel-
kezéseirõl. Ausztriát, a Cseh Köz-
társaságot, Szlovákiát, Szlovéniát
illetõen rendkívül vegyes kép ala-
kult ki pl. a bérrendszert vagy a
bérpótlékot vizsgálva. E tényt
megerõsítették a külföldi vendég-
elõadók ismertetõi is.

Gál Rezsõ zárszavában hasz-
nosnak és eredményesnek érté-
kelte a konferenciát, amely méltó-
képpen betöltötte szerepét. A ren-
dezvényt egyfajta pillanatfelvétel-
nek, egy fényképnek is tekinthet-
jük, amely rögzítette a mostani ál-
lapotokat. Az elõadások és a kon-
zultációk bizonyították, helyes,
hogy a munka világának egyik
fontos - ha nem a legfontosabb -
szegmensét a kollektív szerzõdé-
seket vették vizsgálat alá. Az el-
nök úr hangsúlyozta, hogy a jó
kollektív szerzõdés megkötése ér-
dekében együtt kell mûködniük a
munkaadói szövetséggel, és a tõ-
ke nemzetközivé válásával állan-
dó és szoros együttmûködés
szükséges a környezõ országok
érdekképviseleteivel.

Lóczy E.

A kollektív szerzõdés védelem a dolgozónak

FÕBB GONDOLATOK 
dr. Kiss Mihály elõadásából a kollektív
szerzõdések összehasonlításával kapcso-
latban. 

A vizsgálat annak érdekében készült,
hogy átlátható legyen az egyes uniós tagor-
szágok ágazati kollektív szerzõdéseinek ren-
delkezései, illetve azokat  össze lehessen ha-
sonlítani az európai uniós szinten  meghatá-
rozott irányelvekkel. 

Az Európa Tanács 1993-ban elfogadott
93/104/EK irányelve olyan szabályokat ír elõ a
tagországok számára, mely a munkaszerve-
zést a munkavállalóhoz igazítja és megfelelõ
belsõ szabályozást követel meg. 

Az említett irányelv különös figyelmet
szentel a pihenõidõ szabályozásának. Ez
megállapítja, hogy a napi pihenõidõ 24 órás
idõtartamonként 11 egymást követõ órából
kell álljon. 

A tagállamok sorában Szlovákiában kiala-
kult szabályozás érdekessége, hogy a mun-

kaidõ részét képezi a munkavégzés utáni
tisztálkodási idõ is. A 93/104/EK irányelv az
éjszakai munkavégzés tekintetében nagy te-
ret szentel a garanciák meglé-
tének és meghatározza az éjszakai idõ fogal-
mát: Az éjszaki idõ hét óránál nem rövidebb
és magában foglalja az éjfélt, illetve a reggel
öt órát.  

A szakértõ következõ elõadásának témá-
ja kitért a több mûszak, az éjszakai mûszak,
illetve a rendkívüli munkavégzés díjazására
a hat uniós tagországban, melyet az adott
kollektív szerzõdések tartalmaznak. 

Túlóra tekintetében kétszeres díjazást álla-
pít meg egyes kollektív szerzõdés, amennyi-
ben a túlmunka este hét és reggel hat óra kö-
zött történik (Ausztriában), de van olyan pél-
da, ahol a az órák növekedésével a túlmunka
díjazásának százaléka is emelkedik (Német-
országban). Az utóbbi iparági gyakorlatban
érdekességként említette meg a szakértõ,
hogy különös tekintettel vannak a karácsony-
kor a  szentestére, illetve a szilveszter estére,

hiszen a díjazás akár százötven százalék is le-
het - ez a gyakorlat érvényes Szlovákia kollek-
tív szerzõdésére is. 

Ezt követõen került sor az éjszakai munka-
végzés - rendkívüli éjszakai munkavégzés -
ünnepnapokon teljesített munkavégzésnek
az ismertetésére a tagorszá-
gok gyakorlata tekintetében. 

Összességében megállapítható, hogy van-
nak eltérések az egyes gyakorlatok között, hi-
szen hazánkban inkább a munkabér bizo-
nyos százalékával számolnak a rendkívüli
munkavégzések, éjszakai munka, azaz a
rendkívüli munka végzése esetén, míg egyes
országok az óradíjak megállapítását tartják
elõnyösebbnek a százalékos megállapítások-
kal vegyesen megállapítva. A gyakorlatok
elemzése lehetõvé teszi a szakszervezetek
egyeztetését ebben az ügyben, kiindulópontja
lehet egy egységesülõ, már uniós szinten ke-
zelhetõ kollektív szerzõdések kialakításának,
mely érdekében közösen lehet fellépni a to-
vábbiakban. 
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A VÜTFÓ 2010. április
13-14-án tartotta legutób-
bi ülését Gyulán, a D-
Hotelben.

Az ülés fõ témája a VÜTFÓ
munkájának, struktúrájának
felülvizsgálata, megújítása,
valamint az EVDSZ-szel kö-
tendõ együttmûködési megál-
lapodás megvitatása.

A VÜTFÓ áttekintette az
eddigi tevékenységét, munka-
módszerét, szervezeti felépí-
tését és hosszas, átfogó és kö-
rültekintõ vita után elhatároz-
ta, hogy ezen túl kissé kötöt-
tebb formában, dokumentál-
tabban kíván dolgozni az
iparág munkavállalóinak ér-
dekében. Ehhez viszont telje-
sen más struktúrában kell a
munkáját végeznie, amihez
szükséges a mûködési szabá-

lyok írásba foglalása (pl. SZM-
SZ). Ez egy merõben új
együttmûködési keretet ad az
eddigiekhez képest és ennek
kidolgozása igen sok egyezte-
tést és munkát kívánó feladat.
Az EVDSZ-szel kötendõ
együttmûködési megállapo-
dás és az ebbõl követezõ fel-
adatok viszont megkívánják
az átalakulást. Ehhez szüksé-
günk lesz a VÜTFÓ tagok és
az EVDSZ vezetõségi tagok e
témát érintõ gondolkodásá-
nak változására. Tisztázni
kell az együttmûködés kerete-
it, a felek kompetenciáit és a
jogkörök határait. Amennyi-
ben ezt sikerül jól megoldani,
akkor egy megújult és hatéko-
nyabb,  jól mûködõ VÜTFÓ
képviselheti a munkavállaló-
inkat. Az iparágban az idei
évben sok helyen lesznek ÜT

választások, ami után az újjá
alakult ÜT-k képviselõi már a
megújult VÜTFÓ munkáiba
kapcsolódnak be.

Ezen kívül áttekintettük
még a legutóbbi ülés óta eltelt
eseményeket. Megosztottuk
egymással az azóta eltelt idõ-
szak otthoni eseményeit.

Kihasználva a sajtó nyilvá-
nosságát, ezúton is kérem az
iparág azon üzemi tanácsai-
nak vezetõit, akik nem képvi-
seltetik magukat a VÜTFÓ-
ban, hogy kapcsolódjanak be
a  munkába, és rendszeresen
vegyenek részt az üléseinken.
A kapcsolatfelvétel elõsegíté-
se érdekében a vd.hu honla-
punkon a VÜTFÓ saját olda-
lán az elérhetõségeink megta-
lálhatók. 

Nagy Sándor 
VÜTFÓ koordinátor

Mint az iparágban sok vállalatnál, az EDF
DÉMÁSZ Társaságcsoport gazdasági
társaságainál is 2010 az üzemi tanács
választások éve - tájékoztatott érdek-
lõdésünkre Nagy Sándor üt-elnök. 

- A jelöltállítás idõszakában a hi-
vatalban lévõ üzemi tanácsok és a
szakszervezet egyeztetése után a je-
löltek valamennyien a szakszervezet
jelöltjei közül kerültek ki, így érvé-
nyes választás esetén biztosak lehet-
tünk az iparági reprezentativitás
szempontjából is fontos a 100%-
os eredmény elérésében. 

2010. május 6-án történt  a
választás a társaságcsoport
mind a négy cégénél, egy na-
pon, 15 településen, kb. 20 te-
lephelyen, 34 választási kör-
zetben. A részvételi arány
62% és 78% között változott
annak ellenére, hogy a sza-
vazatszedésre
sok helyen csak
5 óra állt rendel-
kezésre. A vá-
lasztás érvé-
nyes és eredmé-
nyes volt. 

Május 18-án lesznek az alakuló ülések, ame-
lyeken megválasztásra kerülnek az üt-k

tisztségviselõi, valamint a társaságcso-
port szintû üzemi tanács tagjai, majd kö-
zülük a TÜT tisztségviselõi. A választá-
sok során törekedtünk a munka folya-
matosságának biztosítására és ezt pró-
báljuk majd a tisztségviselõk választá-
sakor is figyelembe venni. Ugyanakkor

szempont a hiányossá-
gok feltárása és a
fejlõdés lehetõségé-
nek biztosítása is.
Erre jó alkalom egy
ilyen választási cik-
lus vége és egy új
kezdete. A válasz-
tások után minden
bizonnyal ismét
szervezni fogunk
képzést is, hogy a
megválasztott ta-
gok minél felké-
szültebben láthas-
sák el feladataikat.
Ehhez kívánok ma-
gunknak jó egész-
séget, sok sikert és
kitartást!

A Villamosenergia-ipari
Munkavédelmi Képviselõk
Fóruma (VIMFÓ) április
21-22-én Siófokon, a Hotel
Vértesben tartotta soron
következõ harmadik  ülé-
sét. 

A fórum megrendezését a hagyo-
mány szerint mindig egy-egy
munkáltató támogatja az ágazat-
ból. Ennek a fórumnak az MVM
Zrt. volt a házigazdája. A rendez-
vényre érkezõ munkavédelmi kép-
viselõk elsõsorban az elõzõ fórum
döntéseinek értelmében készült
dokumentumok megvitatására és
elfogadására érkeztek. A fórumon
két fõ témakör került kifejtésre. A
kockázatértékelés és a munkabal-
esetek kivizsgálásának tapasztala-
tai a munkáltatónál és a munkavé-
delmi képviselõ részvétele ezek-
ben a folyamatokban. A folyó
munkavédelmi tevékenység ága-
zati szintû koordinálásához kap-
csolódóan az OÉT mellett mûkö-
dõ Munkavédelmi Bizottság mun-
kaadói és munkavállalói oldal ügy-
vivõit kérte fel a fórum egy-egy
elõadásra és konzultációra. A vil-
lamosenergia-iparág munkáltatói-
nál elõforduló balesetek statiszti-
kai adatainak begyûjtésére és
összegzésére, valamint a tanulsá-
gok közreadására vonatkozó
szakmai anyag elkészítését május
15-ig teljesíti a dokumentum
összeállításával megbízott munka-
védelmi szakember.

A III. VIMFÓ programja az
elõzetesen megküldött napi-
rendek szerint folyt. 

Szabó Béla VIMFÓ elnök is-
mertette a folyamatot, amely a
VIMFÓ és az EVDSZ együtt-
mûködési megállapodás meg-
kötéséhez, illetve annak jóvá-
hagyásához vezetett. A
megállapodástervezetet elõze-
tesen az EVDSZ Szövetségi Ve-
zetõsége több alkalommal tár-
gyalta és elfogadásra javasolta.
Az együttmûködési megálla-
podásban foglaltakat a fórum
szavazatával egyhangúan elfo-
gadta és aláírásra javasolta.

Elõadást tartott a munkálta-
tói és a munkavállalói oldal
OÉT-ben történõ együttmûkö-
désérõl Mandrik István, az
OÉT mellett mûködõ Munka-
védelmi Bizottság munkáltatói
és Borhidi Gábor, a munkavál-
lalói oldal ügyvivõje. A késõb-
biekben az ügyvivõk egy-egy
témához is hozzászóltak és
hasznos javaslatokat tettek. 

Mandrik István bátorította a
munkavédelmi képviselõket,
hogy bármilyen probléma ese-

tén álljanak ki jogaikért és a
munkavállalókért. A munkál-
tatóknak és a munkavállalók-
nak egyaránt fontos a munka-
védelem megfelelõ szintû
megvalósulása a munkahelye-
ken. Egy kérdésre válaszolva
Mandrik úr elmondta, hogy
közismert az alvállalkozók ki-
szolgáltatott helyzete és a kör-
betartozások problémája a
munka világában. Ezek nagy-
ban rontják a munkavédelem
helyzetét a munkahelyeken. A
munkáltatók részérõl koráb-
ban készült egy olyan javaslat,
mely javíthatna a helyzeten.
Sajnos a javaslat tárgyalása
nem került napirendre.   

Kovács János, a VIMFÓ társ-
elnöke a Fõcze Lajos Munka-
védelmi Képviselõkért Alapít-
vánnyal történt kapcsolatfelvé-
telrõl szólt. Az alapítvány hon-
lapján (www.mvkepviselo.hu)
közzétették a munkavédelmi
képviselõk számára hasznos
információkat. A társelnök a
munkavédelmi képviselõk és a
hatóság kapcsolatáról is tájé-
koztatott.

A Munkavédelmi Képvise-
lõk Konzultatív Fórumáról
Göndöc József, a VIMFÓ társ-
elnöke tájékoztatott. Elmond-
ta, hogy a munkavédelmi kép-
viselõk elfogadottsága nem
egységes. Megítélésük pozitív,

hogyha a munkavédelmi kép-
viselõt a hatóság partnerként
kezeli.

Borhidi Gábor megemléke-
zett a Munkavédelmi Bizott-
ság közelmúltban elhunyt két
tagjáról, Barabás Viktorról, a
Fõcze Lajos Alapítvány a
Munkavédelmi Képviselõkért
Konzultatív Fórumának elnö-
kérõl és Dr. Varga Lászlóról, az
OMMF Jogi, Igazgatási és Ko-
ordinációs Fõosztályának ve-
zetõjérõl. Tájékoztatott  a
munkában megrokkantak és
elhunytak emlékére tervezett
emlékmûrõl, amelynek felállí-
tásához anyagi támogatókat
várnak. A fórum résztvevõi
egyperces néma fõhajtással
emlékeztek meg a munkahelyi
balesetben  elhunytakra és a
súlyos balesetet szenvedettek-
re. A fórum megtiszteltetésnek
tartja Borhidi úr szóbeli kije-
lentését, hogy az OÉT Munka-
védelmi Bizottságának ülésén
javaslatot tesz a fórum egy tag-
jának felvételére.

A VIMFÓ elnöke tájékozta-
tott az ágazatban folyó munka-
védelmi tevékenység ágazati
szintû koordinálására vonatko-
zó elõterjesztésrõl. Ennek a do-
kumentumnak az  elõzetes
egyeztetése megtörtént az
EVDSZ vezetésével. A doku-
mentum szerint az EVDSZ és a
VIMFÓ kezdeményezi, hogy a
munkavédelem területén az
ágazati szintû együttmûködés
jöjjön létre egy, a munkaadók
és a munkavédelmi képviselõk
között. Az ágazati együttmû-

ködés elõkészítésére Göndöc
Józsefet, az E.ON Hungária tár-
saságcsoport munkavédelmi
képviselõk Központi Munkavé-
delmi Tanács elnökét, Kovács
Jánost, az EDF DÉMÁSZ cso-
port Munkavédelmi Képvise-
lõk Bizottságának elnökét, Né-
meth Lajost, az ELMÛ/ÉMÁSZ
társaságcsoport Központi
Munkavédelmi Bizottság elnö-
két kérték fel.

Borhidi Gábor jó ötletnek és
hasznosnak tartotta az ágazati
szintû együttmûködést a mun-
káltatók és a munkavédelmi
képviselõk között a szakszer-
vezet támogatásával, de fontos
a munkáltatói oldal támogatá-
sa is. Az együttmûködés, egy
ágazati szintû bizottság létre-
hozása példaértékû lenne  Ma-
gyarországon és hatást gyako-
rolhat majd más ágazatra is.
Mûködésének finanszírozási
kérdését már a létrehozásakor
fontos tisztázni.

A témához hozzá szólók
megemlítették, hogy ha egy
bizottság létrehozása akadály-
ba ütközne, úgy  egy konzul-
tatív fórum mûködtetésével le-
hetne pótolni.

Vargáné Stöckler Ágnes fõ-
munkatárs ismertette az MVM
Zrt. és az általa irányított  tár-
saságcsoport jövõképét a biz-
tonsági, környezet- és a mun-
kavédelem szempontjából.

Szalai Györgyné (MVM Zrt.)
hozzászólásában elmondta,
szerinte a legfõbb probléma
az, hogy a munkavédelmi kép-
viselõ szakmai szempontból

nem tárgyaló partnere a mun-
kavédelmi szakembernek,
ezért a képzésre nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni.

A második napot két iparági
munkavédelemért felelõs ve-
zetõ elõadása nyitotta meg a
munkavédelmi képviselõk
szerepérõl és közremûködésé-
rõl a munkahelyi kockázatér-
tékelésben, valamint a munka-
balesetek kivizsgálásában.

Gráfel Sándor, az E.ON
Hungária Zrt. munkavédelmi
területi referense bemutatta a
társaság munkavédelmi szer-
vezetét. A balesetvizsgálatok
rendszerének ismertetése so-
rán elmondta, hogy már a bal-
eset bejelentésekor értesíti a
munkavédelemi vezetõ a
munkavédelmi képviselõt, aki
hatósági bejelentésre kötele-
zett, valamint olyan balesetek
kivizsgálásában vesz részt,
melyet a baleset kivizsgálása
céljából létrehozott bizottság
vizsgál. A kockázatértékelés-
ben a kérdéslisták kitöltésével
vesznek részt.  „Számunkra a
biztonságos munkavégzés a
legfontosabb” - hangsúlyozta
a munkavédelmi referens.

Forisek István, a Vértesi Erõ-
mû ZRt. biztonságtechnika,
környezetvédelem és minõ-
ségirányítás területének veze-
tõje elõadásában kiemelte a
bányászati és a külszíni tevé-
kenység eltéréseit a jogi szabá-
lyozásban,  a hatósági felügye-
letben a munkavédelem vonat-
kozásában. Ismertette a mun-
kavédelmi képviselõk részvé-

telét a munkahelyi kockázatér-
tékelésben és a munkabalese-
tek kivizsgálásában.

Kovács János bemutatta az
EDF DÉMÁSZ Társaságcso-
portnál mûködõ együttmûkö-
dést és érdekegyeztetést a
munkavédelemben. A társa-
ságcsoportnál kihasználják a
MEBIR lehetõségeit. A bizton-
ságtechnika célja a felelõsség-
érzet és a kockázatfelismerõ
képesség fejlesztése. A paritá-
sos testület a törvényi elõírá-
soknak megfelelõen mûködik.
A munkavédelmi bizottságok
lehetõséget kapnak az intranet
szerkesztésében is.

Az iparágban történt mun-
kabalesetek begyûjtésére, fel-
dolgozására és az információk
átadására vonatkozó szakmai
anyag kidolgozásának állásá-
ról Kiss József (MAVIR ZRt.)
munkavédelmi képviselõ tájé-
koztatott. 

Göndöc József és Csordás Je-
nõ javasolták, hogy a társasá-
gok munkavédelmi vezetõit a
fórum hívja meg a soron követ-
kezõ ülésre, ahol sor kerülne
egy ún. munkavédelmi szak-
emberek találkozójára is. A fó-
rum döntése értelmében az
õszi fórumra az elnök és a ko-
ordinátor személyes meghívót
küld a munkáltatók vezetõinek,
hogy biztosítsák a munkavédel-
mi szakemberek részvételét. 

Szabó Béla összefoglaló ér-
tékelésében jónak és eredmé-
nyesnek ítélte a fórum munká-
ját. A résztvevõknek megkö-
szönte az aktív részvételt.

A VIMFÓ kétnapos ülésén
elfogadott dokumentumok
és határozatok:
- Az EVDSZ és a VIMFÓ kö-
zött létrejött Együttmûködé-
si Megállapodás elfogadása.
- Elõterjesztés az ágazatban
folyó munkavédelmi tevé-
kenység ágazati szintû ko-
ordinálására. 
- A munkabaleseti adatok
gyûjtésére, feldolgozására
és az információk átadására
vonatkozó szakmai anyag
elkészítésének határidõs
meghatározása.
- A soron következõ fórum
ülésére kapjanak szemé-
lyes meghívást a munkálta-
tók munkavédelmi szakem-
berei, vezetõi.

A fórumról készült tudósítás
Szabó Béla elnök tájékoztatója
és Orova Piroska jegyzõkönyve
alapján készült.

F. E.
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Súlya van az üzemi tanácsoknak

Munkavédelmi együttmûködés ágazati szinten is

Szabó Béla
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Téglás József DUVISZ elnököt nehéz manap-
ság utolérni. A Vértesi Erõmû villamos szak-
szervezetének és központi üzemi tanácsá-
nak vezetõje tárgyalásokra, tájékozatókra,
ülésekre jár, polgármesterekkel, országgyûlé-
si képviselõkkel, politikusokkal, munkálta-
tókkal, társszervezetekkel, szakszervezeti
vezetõivel tárgyal, egyeztet. Egymás után ke-
resik meg az újságírók, tudósítók a megyei
laptól, a helyi tv-tõl. Oroszlány, a Komárom-
Esztergom megyei város, az erõmû a még
mûködõ bányájával az országos médiában
szinte naponta szerepel - az elnök szerint
„lassan a csapból is mi folyunk”.

Az erõmûvet be akarják zárni. A többségi
részvények kezelõje az MVM. 2009-ben már
kétszer nekirugaszkodott és kezdeményezte
a felszámolást, de az állam, mint a nemzeti
vagyon valódi tulajdonosa, ezt eddig nem
hagyta jóvá. A 2010. május 18-i Vértesi Erõ-
mû ZRt. közgyûlésének napirendi pontjai kö-
zött azonban már megint szerepel a társaság-
gal szembeni csõdeljárás - felszámolás - jog-
utód nélküli megszûnésének kezdeményezé-
se, ami valójában a bezárást jelenti az MVM
szándéka szerint, és a jelenlegi vezetés levál-
tását követõen már felszámoló biztos veszi át
az irányítást.

– Mi fáj a legjobban? - kérdezem az elnök
urat.

– Most úgy összességében minden -
mondja gondterhelten - a dolgozóink nem
felelõsek azért, hogy az erõmûvet magára
hagyták, nem volt igazi tulajdonosa, elma-
radtak az ígért komoly fejlesztések, nem volt
és ma sincs jövõképe a cégnek. Kilökték a
vadkapitalista piacra és másokkal szemben
nem kapott hosszú távú áramvásárlási szer-
zõdést, a cég nyereségérõl az állam lemon-
dott. Becsülettel fizettük az adóságainkat,
melybõl kéntelenítõt építettünk. Sajnos, 
ahogy mondani szokás, „szegény embert az
ág is húzza”, a gazdasági válság ezen okok
miatt talán bennünket érintett a legjobban.
A baj nem jár egyedül, míg más tulajdonos a
sajátját részesíti elõnyben, addig a magyar
„menedzserkapitalizmus” jeles képviselõi a
feketeáramot favorizálva gazdagszanak, a
magyar termék és munkaerõ ellenében.

Amennyiben, a Magyar Kormány az unió-
ban nem tartja fenn korábbi igényét a szén-
fillér vonatkozásában, akkor januártól az is
megszûnik és egy okkal több lesz, amivel in-
dokolni lehet a Vért jogos bezárását! Hogyan
kerüljük el a stresszt? Úton-útfélen adják a
tanácsokat… Az erõmû mintegy 1500 dolgo-
zójának, családtagjainak és a további 1500 fõ
külsõ foglalkoztatónál munkát találó munka-
vállalónak - beszállítók, szolgáltatók, fõ- és
alvállalkozók - vajon milyen tanácsot adha-
tunk? Mi megpróbálunk tanács helyett kalá-
csot adni - persze kis túlzással mondom ezt.
Én azt gondolom, hogy az igazi kérdés mit is
mondhatunk majd kb. 9000 családban élõ
embernek…

– Legutóbb hallani lehetett arról is, hogy a
Vért reorganizációja számos sikert hozott!
Akkor mi a gond?

– Jó kérdés! Mi sem igazán értjük ezt az el-
mebetegségnek nevezhetõ helyzetet! 800
ember humánus leépítését és számos haté-
konyságjavító intézkedést tettünk, hatására
85 euróról kb. 52 euró/MW-ra sikerült csök-
kenteni a vértesi mûködését. Úgy tûnik, ez
sem hatja meg a tulajt, neki csak a bezárás a
jó megoldás! Egyébként jelenleg a villa-
mosenergia-rendszerbe mi már csak 1%-nyi
villamos energiát termelünk, ami azt is jelen-
ti, hogy ha bezárunk, akkor sem fog változni
az energia ára. Mindig azzal etetik az embe-
reket - még a bumerángos fiúk is -, hogy a
szénfillér növeli az áramszámlát. Nekem is
van egy vicces hírem: Bocs-kor-társ, nem fog
csökkenni senkinek az áramszámlája, oszt
dudálunk egyet.

– Mi lehet kevésbé fájdalmas? A lassú vagy a
gyors halál?

– Azt is mondhatom inkább, hogy aki idõt
nyer, az életet nyer, de ezzel inkább csak ma-
gunkat biztatnánk összekapaszkodva. Min-
denesetre idõ kell az átképzésekre, a munka-
helyteremtéshez és ahhoz is, amíg a fizikai-
lag is megszûnõ szeretett erõmûvûnk enyé-
szetét el tudjuk viselni. Szakmakultúránk 50
éve a szívünkhöz nõtt. Nekünk érdekvédõk-
nek, a szakszervezetnek, az üzemi tanács-
nak ebben a történetben minden egyes em-
ber fontos, legyen az erõmûves, avagy bá-
nyász. Az utolsóig harcolni fogunk, hogy
egyik napról a másikra ne kerüljenek ki az
utcára csupaszon.

– Tapasztaljuk, hogy egyre többen és egyre
erõsebben emelik fel szavukat értetek.

– Az EVDSZ, a BDSZ vezetése, polgármes-
terek, politikusok és számos országos tekin-
télyû személyiségek érvelnek az erõmû to-
vább mûködtetése mellett.  Az erõmûben tes-
tületi üléseket tartunk, de fontolgatjuk a tilta-
kozásunk legkeményebb eszközének igény-
bevételét is.

Téglás József élete, munkája az Oroszlányi
Erõmûhöz kötõdik évtizedek óta. Családja,
gyermekei, rokonai, barátai igazán ott érzik
jól magukat. Azon a vidéken, ahol születtek.
Õ nem átkozódik, nem szitkozódik, nem
gyûlölködik, ez nem volt soha az õ kenyere.
De ismerjük õt bátor kiállásáról, elkötelezett-
ségérõl, harcosságáról és legfõképpen kiváló
szónoki és meggyõzõ képességérõl.

Kolosváry

(A Vértesi Erõmû ZRt.-vel kapcsolatos történé-
sekrõl naprakész cikkeket olvashatnak a
vd.hu-n.)

Kaposvári Tiborné régi-új elnökként folytatja a mun-
kavállalók érdekében végzett tevékenységét a Schnei-
der Electric Hungária Villamossági Zrt. Szakszerveze-
ténél. A választások március 5-én történtek a módo-
sult alapszabályuknak megfelelõen, egy új választási
szabályzat szerint. Az alulról való építkezés jegyében
a szakszervezeti tagok saját munkahelyük szerint
választottak bizalmit, fõbizalmit, akik együttesen al-
kotják a bizalmi testületet. A szakszervezeti bizalmi
testület az elõzetes jelöléseket figyelembe véve java-
solta ismét elnöknek Kaposvári Tibornét, aki a már
eltelt öt év tapasztalataiból merítve készült fel az ér-
dekvédelem elõtt álló feladatok teljesítésére.

– Milyen elõnyökkel jár a választások lebonyolítása ebben
a formában?

– Sokkal egyszerûbb a folyamat, hiszen a munkahelyi ki-
rendeltségek saját körükben választhatnak olyan személye-
ket, akiket alkalmasnak tartanak ennek a bizalmi feladat-
nak a betöltésére. A bizalmi és fõbizalmi tagokból álló vá-
lasztási bizottság már a döntéselõkészítés folyamatában
megismerheti azokat az elnöknek, elnökhelyettesnek java-
solt személyeket, akiket a tagság megfelelõnek javasol. Ter-
mészetesen a javasolt személyek nyilatkoznak részvételi
szándékukról. A másik elõnye, hogy a választások elõkészí-
tésekor a munkavállalók véleményt formálhatnak elsõként
saját munkahelyi kollektívájuk körében a szakszervezet ed-
dig végzett tevékenységérõl, eredményeirõl és megfogal-
mazhatják további javaslataikat és kívánalmaikat a leendõ
vezetés felé. Mindezek a vélemények már a választás elõtt
az esetleges fõbizalmik, elnökhelyettes és elnök birtokában
vannak. 

– Természetesnek tartottad a jelölés elfogadását?
– A munkavállalói vélemények megerõsítettek abban,

hogy továbbra is élvezem a bizalmukat, sok biztatást és tá-
mogatást kaptam a visszajelzések folyamán. Az elmúlt öt év
nehézségei ellenére úgy érzem, érdemes volt a tisztséget el-
vállalni, a befektetett energiánk nem volt hiába. Ahhoz ké-
pest, milyen helyzeteket, történéseket kellett átvészelnünk,
visszatekintve elmondható, nem kell szégyenkeznünk, az
eredményeink igazolnak bennünket. Számos alkalommal
elgondolkoztam az érdekvédelmi tevékenység nehézségein,
de mindig erõt adott, hogy nem csak a kudarcok, de nagyon
sok pozitív élmény részese is voltam. Azt gondolom, a kis lé-
pések megtétele ugyanolyan fontos, mint a nagyobbak, sem-
mit sem szabad alábecsülnünk. Nagy megerõsítést jelentett
egy korábbi szakszervezeti tag, majd vezetõ beosztásba ke-
rült személy véleménye is, aki már más cég munkavállalója-
ként ténylegesen objektíven tudta megítélni a szakszervezet
helyzetét. Õ azt mondta, nagyon nagy eredmény a Schnei-
der Szakszervezet léte és tevékenysége, munkavállalóink
nem is tudják, milyen fontos védõhálót jelent.  

– Kikkel tárgyal a szakszervezet a Schneidernél?
– A tárgyaló partner személye és hozzáállása döntõ té-

nyezõ a szociális párbeszéd folyamatában. Legfontosabb
kapcsolattartónk az egységeink HR vezetõi, a velük való
tárgyalások hangulata nagy mértékben befolyásolják a tár-
gyalások módját és menetét. Az elmúlt öt év folyamán az ál-
landó igazgatóváltásoknak köszönhetõen rengeteg energiát
emésztett fel annak az alaphelyzetnek az elismertetése,
hogy az érdekvédelmi szervezeteknek jogosítványai van-
nak, az együttmûködés mindkét fél számára a Munkatör-
vénykönyve által elõírt kötelezettség. Személyemben min-

den alkalommal a munkavállalók véleményét képviselem a
tárgyalások során, még abban az esetben is ragaszkodom
hozzá, ha személy szerint egy kicsit másképpen gondolom
az alternatívákat. Mindenesetre jelenleg már elmondhatom
- örömmel -, hogy a vezetés részérõl való megítélésünk po-
zitív irányban változott, nem a mindennapi harcokat kell
megvívnunk, hanem teljes mértékben foglalkozhatunk az
érdemi dolgokkal. 

– Mikre gondolsz?
– Megemlíthetem már az idei bértárgyalások folyamatát

is, mikor a találkozások és tárgyalások folyamán a tényleges
béralku körül folyt a vita, azaz arról tárgyaltunk, amirõl egy
bértárgyalás szól. Elérkeztünk arra a pontra, mikor már
mindkét fél tisztában van azzal, ez nem hatalmi harc, ha-
nem a munkavállalóink érdekében végzett munka. 

– A helyzet tisztázása után könnyebb feladat szakszervezeti
elnöknek lenni?

– Bár ilyen egyszerû lenne! A munkavállalók érdekében
végzett tevékenységnek nincs vége egy-egy eredmény el-
érésével, mindig vannak újabb célok és új helyzetek, új ki-
hívások és eltérõ válaszok. A válság negatív hatásait minden
munkahely megérezte, saját esetünkben is két csoportos
létszámleépítéssel kellett szembenéznünk. A munkáltató
eredeti elképzeléséhez képest azonban sikerült elérnünk,
hogy kevesebb munkavállalótól kelljen megválnunk a lehe-
tõ legkíméletesebb körülmények között. A legutóbbi év egy
másik nagy feladata volt a gyöngyösi telephely integrációja
után a munkavállalók helyzetének javítása, a juttatási szint-
jük egységesítése érdekében tett lépések. Az itt dolgozók
azonnal érzékelték a szakszervezeti tagság elõnyeit, a hoz-
zánk való csatlakozás után a munkavállalók hatvan százalé-
ka azonnal szakszervezetünk tagja lett. Sokat tettünk an-
nak érdekében, hogy a béren kívüli juttatásaik szintje elér-
je a zalaegerszegi, szigetszentmiklósi, budapesti telephe-
lyek  juttatási szintjét. Gyöngyösön nem volt egészségpénz-
tár, törzsgárda-jutalom, a nyugdíjba vonulók megajándéko-
zása, a mûszakpótlékok esetében is eltérések voltak. Még a
nyugdíjpénztári tagsággal vagyunk adósok itt, de reménye-
ink szerint ez is megvalósul majd. A fontosabb kérdések
tárgyalásánál, illetve a bértárgyalások esetében személye-
sen is részt veszek minden régióbeli egyeztetésnél. Mind-
ezek mellett nagy segítség számomra, hogy egy tapasztalt,
felelõsségteljes bizalmi testület áll mögöttem, akik önálló
döntésekre, tárgyalásokra is képesek helyileg, és birtoká-
ban vannak a munkavállalók közvetlen bizalmának.  Ez na-
gyon fontos, mivel nem vagyok teljesen függetlenített szak-
szervezeti vezetõ, ezért nem tudok mindig és mindenütt je-
len lenni. Munkám egyharmad része gazdasági jellegû, en-
nek megváltoztatásával több lehetõségem és idõm lenne az
érdekvédelmi tevékenységre. 

– Miként lehetséges ennek megvalósítása?
– A taglétszámunk növekedésével tulajdonképpen eljutot-

tunk abba a helyzetbe, hogy munkaidõ-kedvezményünk
ma már lehetõvé teszi a teljes függetlenítést. Könnyíti a dol-
gunkat, hogy áprilisban az egységek üzemi tanácsai meg-
alakították a központi üzemi tanácsot is, amelynek elnöké-
vé szintén megválasztottak. A két érdekképviseleti tevékeny-
ség munkaidõ-kedvezménye most már teljes biztonsággal
lehetõvé teszi a megnövekedett taglétszám még hatéko-
nyabb szolgálása érdekében a teljes függetlenített vezetõ lé-
tét. Ez mindenképp nagyobb lehetõség lenne, így kizárólag
a munkavállalók érdekében végezhetném munkámat. Errõl
most folynak a tárgyalások a munkáltató képviselõivel.

– Miként indul a következõ öt év?
– Terveink és elképzeléseink vannak. Sokat jelent a mö-

göttem lévõ több év tapasztalat és õszintén mondom, ren-
geteget tanultam a szövetségi vezetõség tagjaként. A kollé-
gákat hallgatva, a többi tagszakszervezet munkamódszerét
látva több alternatívát ismerhettem meg. A jövõben a meg-
szerzett tudást sokkal hatékonyabban, nyugodtabban és
tudatosabban használhatom. 

A tervekrõl annyit mondanék egyelõre, élesebb határvo-
nalat szeretnénk húzni a tagok és nem szervezett munka-
vállalók között az elõnyök tekintetében. Egyes munkaválla-
lói elõnyök csak azokat illessék meg, akik a szakszervezeti
szolidaritás részesei, illetve szeretnénk, hogy kialakuljon az
a határozott vélemény, mely szerint igenis jó szakszerveze-
ti tagnak lenni. lyv 

Az ELMÛ-ÉMÁSZ budapesti központjának tárgyalóter-
mében április 14-én megtartotta alakuló ülését az
alágazati párbeszéd bizottság. Az ülésen a munkaválla-
ló oldal részérõl részt vett Gál Rezsõ (EVDSZ), Rabi Fe-
renc (BDSZ), dr. Szilágyi József (EVDSZ), Medveczki
Zsolt (MEVISZ), Nagy Sándor (DÉMÁSZ Szakszerve-
zet), Pinczés Ernõ (TIVISZ), Németh Lajos (Elektromos
Szakszervezet), Árkovics István (EVDSZ). A munkálta-
tói oldalt dr. Janka Mária (VTMSZ), dr. Varga-Sabján
László (MVM Csoport), Hiezl József (EDF Démász),
Steványik Tamás (ELMÛ-ÉMÁSZ) és Várhelyi Géza
(VTMSZ) képviselte. 

A munkáltatói oldal szóvivõje dr. Janka Mária, a
munkavállalói oldalé Gál Rezsõ volt.

Az elsõ napirendi ponttal kapcsolatban (VKSZ IV.
fejezet 2.2.1. pont - Villamosenergia-ipari Bér- és Szo-
ciális Megállapodás tartalma) dr. Janka Mária javasol-
ta, hogy a munkavállalói oldal jegyzõkönyvi formában
erõsítse meg, ha a keresetnöveléssel kapcsolatban
ajánlás lesz, azt nem lehet minimumként értelmezni
helyi szinten. A szünetben a munkavállalói oldal ta-
nulmányozta a munkáltatói oldal javaslatát és azt elfo-
gadta. Megerõsítette: A keresetnövelési ajánlást helyi
szinten nem lehet kötelezõ minimumként értelmezni.
Dr. Szilágyi József ezzel kapcsolatban felhívta a figyel-

met arra, hogy a kiterjesztett VKSZ erre vo-
natkozó pontját jelen megállapodásnak
megfelelõen módosítani szükséges. (A
VKSZ IV. fejezet 2.2.1. pontja keretben ol-
vasható - a szerk.)

A VÁPB tárgyalások 2010. évi ütemezése
napirendi pontban kompromisszum szüle-
tett. A megállapodás szerint a sztrájkszabá-
lyozással kapcsolatos munkáltatói lista és el-
járásrend témát, valamint az elégséges szol-
gáltatásokról szóló végleges megállapodást együtt fog-
ják megvitatni, melynek határideje 2010. október 31.

A bértarifa-rendszerrel kapcsolatos munkavállalói
javaslatot a munkáltatói oldal áttekintette, véleményük
szerint további szakértõ bevonására lenne szükség. A
munkavállalói oldal elfogadta a munkáltatói oldal javas-
latát, mely szerint közösen - a VÁPB költségkerete ter-
hére - szakértõt kérnek fel, úgy ütemezve a megbízást,
hogy a november 30-i határidõt betarthassák.

A napirend 4. pontjában megtárgyalták a VÁPB
megalakulásáról szóló, elõzetesen egyeztetett 1. sz. ha-
tározatot és a VÁPB Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatot. A két dokumentumot az ÁPB munkáltatói és
munkavállalói oldala módosítással jóváhagyta. A té-
mában felszólalt a munkáltatói oldal szóvivõjén kívül

dr. Szilágyi József és Rabi Ferenc.
Megállapodtak a 6. pont és az ellent-
mondást jelentõ (2) alpont törlésé-
ben, valamint abban, hogy a határo-
zatképességhez - tekintettel a mun-
kaadói oldal létszámára - oldalanként
2-2 fõ részvétele is elégséges.

A következõ napirendi pontban a
VÁPB két oldala a 2010. február 17-én
megkötött Villamosenergia-ipari Bér

és Szociális Megállapodás megerõsítésérõl szóló 2. sz.
VÁPB határozatot hagyta jóvá. Megtárgyalták a VÁPB
2010. évi költségkeretének felhasználását is. Némi véle-
ménykülönbség után a tárgyaló felek megegyeztek ab-
ban, hogy a keretbõl a munkaadói oldal 3 millió forint
összeghatárig, a munkavállalói oldal 5 millió forintig
tesz programjavaslatot, utóbbinál tekintettel arra is,
hogy a szakszervezetnek számos nemzetközi kötele-
zettsége van az EU Szociális Párbeszéd fórumokon. 

Az alakuló ülés utolsó, napirenden szereplõ témájá-
ban a két oldal társelnöke, illetve az ÁPB-t alkotó szak-
szervezetek elnökei aláírták az 1. és 2. sz. VÁPB hatá-
rozatot. Az elfogadott módosítások átvezetése után a
VÁPB Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a társelnö-
kök külön írják alá.

Többévi tárgyalás eredménye
A szociális partnerek több éves tárgyalás és vita után

elfogadták a VKSZ IV. fejezet 2.2.1. pontját.
A 2.2.1 Tárgyalások tartalma
Az évenkénti bér- és szociális tárgyalások - megállapodás-
ra törekedve - az alábbi kérdésekre terjednek ki:
a) A villamosenergia-iparban a keresetszínvonal növe-

kedés mértékére vonatkozó ajánlás;
b) az ágazati bértarifa rendszer bértételeinek felülvizs-

gálata;
c) az iparágban alkalmazandó kötelezõ legkisebb

munkabér (minimálbér);
d) az iparágban alkalmazandó garantált és ajánlott bér-

minimumok a foglalkoztatottak azon csoportjainál,
amelyeknél országosan kötelezõ vagy ajánlott érté-
ket jogszabály elõír;

e) a jóléti-szociális juttatások 1 fõre jutó értékének kö-
telezõ minimuma;

f) a jóléti-szociális juttatások 1 fõre jutó értéke növelé-
sének ajánlott mértéke;

g) az inflációkezelés, vagy annak társasági hatáskörbe
való utalása.

A VÁPB szociális partnerei a fenti szövegben megálla-
podtak és kezdeményezik a kiterjesztett VKSZ-be való
bekerülését is. 

Öt év - visszatekintés és elõrejelzések
Szakszervezeti választások a Schenider Electric Hungária 

Villamossági Zrt.-nél

A mérkõzésnek még nincs vége…

MMEEGGTTAARRTTOOTTTTAA  AALLAAKKUULLÓÓ  ÜÜLLÉÉSSÉÉTT  AA  VVIILLLLAAMMOOSSEENNEERRGGIIAA--IIPPAARRII  AALLÁÁGGAAZZAATTII  PPÁÁRRBBEESSZZÉÉDD  BBIIZZOOTTTTSSÁÁGG
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Akadémiai
érem

A Magyar Tudományos Aka-
démia Vezetõ Kollégiuma
Wahrmann Mór-érmet adomá-
nyozott Hamvas Istvánnak, a
Paksi Atomerõmû Zrt. vezér-
igazgató-helyettesének. Ham-
vas István az érmet több évti-
zedes, az atomenergia terüle-
tén elért kiemelkedõ mûszaki-
tudományos teljesítményéért,
valamint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiával és intézete-
ivel kialakított eredményes
szakmai együttmûködés meg-
teremtéséért kapta.

Dr. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Ernst
Pfister, Baden-Würtenberg gazdasági minisztere nyitotta meg a Hungexpón
az Ipar Napjai kiállítást.

Az Industria, az ElectroSalon a Chemexpo és a Securex mellé az idén az ÖKOTECH
csatlakozott a HUNGEXPO Zrt. ipari kiállításaihoz, amelyeket az Ipar Napjai néven

egy idõben rendeztek a HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpontban. 

Május 4-tõl négy napon át tartott nyitva Ma-
gyarország legjelentõsebb ipari marketing-kom-
munikációs fóruma, amelyen ezúttal 16 ország
közel 500 kiállítója vett részt.

A kiállítások között a legnagyobb az Industria.
A most 16. alkalommal sorra kerülõ ipari szakki-
állításon gépgyártás - és hegesztéstechnikai,
energetikai, fluidtechnikai, beszállítóipari és lo-
gisztikai cégek mutatkoznak be. Kollektív nem-
zeti standon mutatkozik be Szlovákia és Baden-
Württenberg.

Az ElectroSalon - 4. Nemzetközi elektronikai,
elektrotechnikai és automatizálási szakkiállítás
évente jelentkezik az Ipar Napjain, mely az elekt-
rotechnika legjelentõsebb hazai szakkiállítása. Az
idén a kiállítók több mint harminc százaléka kül-
földi cég.  

AZ IPAR NAPJAI-hoz 25 konferencia csatlako-
zott. A konferenciákon kiemelt szerepet kapott a
környezetvédelem és az energiahatékonyság kér-
dése, a K+F lehetõségek, a válságkezelés és az in-
nováció. 

A szakmai elõadások mellett további érdekes-
ségeket jelentettek a kapcsolódó rendezvények.
Zöld iroda kiállítás, „Hulladékból termék” kiállí-
tás, ipari alpintechnikai bemutató, munkavédel-
mi filmszemle és kerekasztal beszélgetés, vala-
mint állásbörze és használtgép-börze is szerepelt
a négy nap programjában. Az öt kiállítást össze-
sen 33 szakmai szövetség és egyesület támogatta.

Valószínûleg az eddigi elõrejelzésekhez ké-
pest csak ötöde lesz a gáz- és széntüzelésû,
nagyerõmûvi kapacitások valós kiépítése az
országban. A két évvel ezelõtti tervek szerint
5672 megawatt kapacitás bõvítésre került
volna sor, ma azonban ez a szám lecsökkent
1199 megawattra, - miként az ETV-Erõterv
Mérnökiroda tanulmánya ismerteti, melyet
Stróbl Alajos fõmérnök állított össze. 

A hazai erõmûépítõket óvatossá tette a válság
miatt megcsappant áramigény és az, hogy nem
kellõen ismert az új kormány leendõ energiapo-
litikája. Annyi tudható a pártelnök nyilatkozata-
iból, hogy meg kell célozni az ország energiaim-
port-függetlenségét. Több út is vezet az energia-
önellátás felé, bár nem feltétlenül népszerû lépé-
seken keresztül. Gázigényünk például egybõl le-
csökkenne, ha a fogyasztóknak nem kellene tá-
mogatniuk az egyébként is nyereséges gázmo-
torok mûködtetését. „Szükség lenne - uniós
mintára - egy olyan tanácsra a csak jogkövetés-
re jogosult energiahivatal fölött, amely az erõ-
mû-beruházások végsõ engedélyérõl döntene,
egyedi szempontokat is figyelembe véve" -
mondták szakértõk a Világgazdaság c. lapnak.
2025-ig 6200 MW áramtermelõ kapacitást kell
létrehozni az addig lebontandó erõmûvek pótlá-
sára, illetve a többletigény kielégítésére. (Ebbõl
2000 megawatt lenne a többletigény, amelynek
a negyedét importból kellene kielégíteni.) A ter-
vezett, együtt 4402 megawatt kapacitású, gáztü-
zelésû erõmûvekbõl 2015-ig jó eséllyel csak az a
három épül meg, amelyhez már hozzáfogtak.
Ezek az E.ON Gönyûben létesülõ I-es blokkja, a
Dunamenti Erõmû G3-as blokkja és a Bakonyi
Erõmû két kisebb egysége, összesen 969 MW
kapacitással. Csúszhat viszont a Kárpát Energo
amúgy már épülõ vásárosnaményi erõmûve és
fel sem épül vagy a tervezettnél jóval késõbb a
gönyûi II-es, a Dunamenti Erõmû G4-es, a Cse-
peli Erõmû II-es, továbbá a MOL és a Tiszai Erõ-
mû két-két blokkja, végül a Dunaújvárosi Erõ-
mû. Az ETV-Erõterv tanulmányát összeállító
Stróbl Alajos fõmérnök a hosszú távú gázszállí-
tó nélküli EMFESZ Kft. 2520 megawattnyi, nyír-
tassi projektjével már nem is számolt. 

Nem lesz szenes boom sem, bár ezek a beru-
házások csökkentenék az ország energiaim-
port-függését. Pillanatnyilag csak a Mátrai Erõ-
mû 2015-2016 között felhúzandó lignit és bio-
massza-blokkja épül meg nagy valószínûséggel.
Közben várólistán maradhat a Mohácsi Erõmû
import-feketeszénre és a Borsodi Erõmû hazai
barnaszénre alapozott elképzelése. A mecseki
feketeszén-alapú, illetve nógrádi barnaszén-ala-
pú terveket Stróbl Alajos a „még irreálisabb" jel-
zõvel illette. 

A szakember elsõsorban piaci, piacszabályo-
zási okokat lát a háttérben. Azt mondja, ha az
állam piac helyett az energiaipart szabályozza,
az következik be, amit ma látunk: Magyarorszá-

gon mintegy ötven százalékkal drágább a támo-
gatott, szélerõmûvi áram, mint Ausztriában. „A
megújulóenergia-beruházásokra sem azért van
szüksége az országnak, mert ez a típusú ener-
giahordozó olcsó lenne, hanem mert a hozzá
szükséges berendezések gyártása piacot jelent,
bevételt hoz, munkahelyet teremthet. Most pél-
dául a hazai megújuló beruházásokkal a német-
országi napelem- és a spanyolországi szélturbi-
na-gyártók járnak jól" - fejtette ki Stróbl Alajos.

1989-ben az országnak 215 megawattonként
számolva hat erõmûvi egysége volt a Dunamen-
ti Erõmûben, három a Gagarinban, négy a Ti-
szai Erõmûben és nyolc Pakson. A privatizáció
után az új tulajdonosokkal kötött hosszú távú

áramvásárlási szerzõdések nem ösztönözték a
tulajdonosokat korszerûsítésekre. Amikor a kö-
zelmúltban, brüsszeli nyomásra e szerzõdések
megszûntek, az alacsony hatásfokú blokkok
versenyképtelennek bizonyultak. Igaz, fejlõdés
is volt az elmúlt években: Új, kombinált ciklusú
blokkot épített a Budapesti Erõmû és a Debrece-
ni Erõmû, a BC és a TVK.

Energiatanácsra lenne 
szüksége az országnak

Az energetika lassan olyan, mint a foci! Min-
denkinek van véleménye, de különösen min-
denki részesedni akar belõle. Az energetikai

piac mérete már jóval meghaladja a kétezer
milliárd forintot, ezáltal az ország egyik leg-
nagyobb piaca. A számlát nagyrészt a lakos-
ság fizeti. 

Nincs az országnak energiapolitikája. Ponto-
sabban van egy néhány oldalas kívánságlista,
hogy jó lenne sok megújuló meg tározós erõmû,
meg új szép atomerõmû, meg minden energia
legyen olcsó, adjunk az épületeinkre télikabátot,
a nyílászárókat pedig cseréljük le. Ez mind igaz,
de hogy konkrétan mit kell csinálni, az nincs
benne. Nem akarom védeni a szerzõket, de jó,
szakszerû, naprakész forgatókönyvet mint
energiapolitikát nagyon nehéz összeállítani. Az
energetikai tudomány fejlõdése gyorsul, s ki
gondolta volna, hogy az olaj világpiaci ára egy
hét alatt a harmadára esik? Pedig megtörtént
nemrégiben és csak úgy kapkodtuk a fejünket,
mennyi minden közvetlen következménye lett
nagyon gyorsan. 

Az írott stratégia kora véleményem szerint le-
járt. Most valami „gyors reagálású szürkeállo-
mány-koncentrátum” kellene, amely birtokolja
a bizalmat, van muníciója és képes olyan gyor-
san cselekedni, ahogy az események történnek.

A stratégia aprópénzre váltása pedig az, hogy
mit engedélyeznek és mit nem, minek mennyi
legyen a tarifája és hogyan ösztönözhetõk a pi-
ac egyes szereplõi. Ez a Magyar Energia Hivatal
feladata, amely jogalkalmazó. Ez azt jelenti,
hogy ami megfelel a törvénynek, az mehet, ami
nem, az nem. Ebben a felfogásban nagyon kicsi
a játéktere. A hivatalnak minden hatalmat bir-
tokló egyszemélyes vezetése van, ez nem köny-
nyíti meg a sokféle érdeket érintõ, bonyolult
mûszaki-gazdasági problémák hatékony megol-
dását. Ezért kellene egy döntési tanácsot, az em-
lített, gyors reagálású szürkeállomány-koncent-
rátumot helyezni a hivatal fölé, amely képviseli
az ország energiapolitikai érdekeit. 

Nem kell feltalálni a spanyolviaszt, mert erre
számos példa van. Hazánkban ilyen pozitív pél-
da az MNB monetáris tanácsa, a versenyhivata-
li versenytanács, vagy a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság tanácsa. Külföldön meg már minden nem-
zeti energiahivatalnak van döntési tanácsa. 

Színvonal
Ha megnézzük a mai energetikai „guruk”
végzettségét vagy elõképzettségét, gyakran
siralmas. Elõfordul, hogy a megszólaló „fõ-
guru” összetéveszti a kilowattórát a kilowat-
tal vagy a normálköbmétert a fajlagos fûtõ-
értékkel. Ezt a szakmát az egyetemen öt
évig tanítják és utána is folyamatos képzé-
sekkel lépést kell tartani a fejlõdéssel.

Pataki István

(Világgazdaság és az Erõmûfejlesztések 2010
konferencia nyomán.) 

-  k  - 
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A villamosenergia-ipari cégek standjait sokan látogatták

Divatbemutató hulladékanya-
gokból. Kartonból, papírból,
zsákból, nejlon szatyrokból ké-
szült ruhákat mutattak be

A piac, vagy egy tanács szabályozzon az energiaiparban?

ELMÛ - ÉMÁSZ - MÁSZ

A sorozat 
második
írása
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MÚLTUNK ENERGIÁI – JÖVÕNK ENERGIÁJA
A jövõ energiaforrása volt a témája annak a tudományos találko-
zónak és kiállításnak, amelyet május 14-én rendezett a Magyar
Mûszaki és Közlekedési Múzeum és a Paksi Atomerõmû Zrt. A
konferencián az elõadók arra keresték a választ, hogy mi ad a jö-
võben - az olaj utáni korszakban - energiát. A konferencia után a
paksi atomerõmû mozgó, kamionban berendezett kiállítását te-
kinthették meg az érdeklõdõk, amely átfogó képet nyújt a közel
harminc éve biztonságosan üzemelõ létesítményrõl, a keletke-
zett radioaktív hulladékok elhelyezésérõl és a tervezett bõvítés
részleteirõl. 

A MAGYAR TELEKOM BESZÁLL
Május 17-tõl villamos energiát és földgázt is kínál leendõ ügyfe-
leinek a Magyar Telekom Nyrt. Az áramot legfeljebb 5, a gázt 8
százalékos diszkonttal adja és a cég 3-5 éven belül 3-5 százalékos
energiapiaci részesedést kíván szerezni. A Telekom az áramot és
a gázt kizárólag az E.ON-tól veszi.

EU-SZABÁLYOZÁS VÁRHATÓ
Eurobarometer felmérése keretében 27 tagországban több, mint
26 ezer embert kérdeztek meg a radioaktív hulladékok kezelésé-
vel kapcsolatban. A felmérés alapján az európaiak 82 százaléka
szerint a nukleáris hulladékok kezelését az unió szintjén kellene
szabályozni. Az Európai Bizottság 2010 második felében javasla-
tot fog tenni a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos sza-
bályozásra.

FINN FONTOLGATÁS
A finn kormány közölte, fontolgatják két új atomerõmû építését.
A TVO az Olkiluoto atomerõmû telephelyén építene egy negye-
dik blokkot, míg a Fennovoima három lehetséges új telephely
egyikén építene egy vagy két blokkot. A Fortum 2008-ban készí-
tette el egy lehetséges harmadik, loviisai blokk környezeti hatás-
tanulmányát. A kabinet májusi döntését a finn parlamentnek is
jóvá kell hagynia.

EDF-SZERZÕDÉS KÍNÁBAN
Az Electricité de France (EDF) két megállapodást kötött Kínában
a Nemzeti Nukleáris Vállalattal (China National Nuclear Corpora-
tion - CNCN) és a Guandong Atomenergia Vállalattal (China
Guandong Nuclear Power Plant Corporation - CGNPC) az ország
ambiciózus atomprogramjának létrehozása érdekében.

HÁLÓZATRA KAPCSOLTÁK
Indiai Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) jelentése sze-
rint hálózatra kapcsolták az észak-indiai Rawatbhatában lévõ Ra-
jasthan atomerõmû 6. blokkját. A 202 MW teljesítményû nyo-
mottvizes reaktoron a biztonságot és megbízhatóságot célzó tesz-
tek elvégzése után fokozatosan növelik a teljesítményt a névleges
teljesítményig. Ekkor India beépített nukleáris kapacitása 4560
MW-ra emelkedik.

BILL GATES PARTNERT KERES
A részben Bill Gates (teljes nevén William Henry Gates) neves
amerikai üzletember, a Microsoft alapító-tulajdonosa által létreho-
zott TerraPower partnert keres 1000 MW-os mozgóhullámú reak-
tor (Travelling Wave Reactor - TWR) kifejlesztésére. Tárgyalások
folynak a japán Toshibával, mert a cégnek van olyan saját nátri-
umhûtésû, hosszú üzemidejû reaktorkoncepciója, amelynek szá-
mos TWR-hez hasonló eleme van.
A TWR koncepció egy, az 1951-es években kidolgozott terven ala-
pul, amely nem dúsított, vagy éppen szegényített uránt használ-
na nukleáris üzemanyagként tenyésztõ-égetõ reaktorokban, de-
flagráció segítségével. A TWR csak a szegényített uránzóna lánc-
reakciójának beindításához használ dúsított uránt.
A technológia a TerraPower szellemi terméke, és a 2020-as évek-
ben készülhetnek el az elsõ reaktorok.

AREVA ÉS SIEMENS
Areva és a Siemens Energy konzorciuma szállíthatja a szlovák
Mohi atomerõmû 3. és 4. blokkjába a digitális ellenõrzõ, védelmi
és irányító rendszereket. A VVER-440 típusú blokkokat az Areva
Teleperm XS biztonsági irányítástechnikai rendszerével és a Sie-
mens SPPA-T2000 üzemirányítás-technikai rendszerével látják
majd el. Az Areva szerint a Mohi-3. 2012 végén kezdheti meg
üzemszerû mûködését, a 4. blokk indulását 2013-ra tervezik. 

(Forrás: energiainfo.hu)

GÁZRENDSZEREK EGYESÍTÉSE
Vlamigyir Putyin orosz miniszterelnök elgondolása szerint egye-
síteni kellene a Gazprom és a Naftogaz állami gázipari társaságot.
A részvénycserék során kialakítandó új helyzetben lényegében
Oroszország ellenõrizné az ukrán gázrendszert, míg Ukrajna
oroszországi szénhidrogén-lelõhelyeken kapna munkát, részese-
dést. Ha megvalósul a terv, Oroszországnak igen erõs beleszólása
lesz az ukrajnai gázvezeték mûködésébe.

JUTALMAZOTT AZ EU
Többek között egy lett városi önkormányzat épülete, egy osztrák
irodaház és egy német iskola nyerte meg az Európai Unió 2009-es
GreenLight és GreenBouilding pályázatát, melyen az energiataka-
rékos épületek versengtek egymással. A több mint 700 pályázó
összesen 545 gigawattóra energiát spórolt meg egy év alatt, any-
nyit, amennyit két közepes méretû európai város éves energia-
szükségletét fedezné. (Energiainfó)

RRRR öööö vvvv iiii dddd eeee nnnn
Az MVM Zrt. - mint leg-
jelentõsebb részvényes
- igazgatóságának kez-
deményezésére május
18-ra rendkívüli köz-
gyûlés összehívására
került sor a Vértesi Erõ-
mû ZRt.-nél. A lépést a
közismerten nehéz gaz-
dálkodási helyzetben lé-
võ társaság mûködésé-
ben bekövetkezett to-
vábbi kedvezõtlen kö-
rülmények indokolták.

Az MVM vezetõ testületei az
elmúlt években számos alka-
lommal foglalkoztak a Vértesi
Erõmû ZRt. egyre romló gaz-
dálkodási helyzetével. Az
MVM Igazgatósága már két al-
kalommal foglalt állást a gaz-
dasági racionalitás szempont-
jaira figyelemmel a társaság
mûködésének megszüntetése
mellett, de az MVM tulajdono-
sa a továbbmûködtetésrõl ha-
tározott a Kormány döntését
kérve a VÉ ZRt. további jövõ-
jérõl. Mint ismeretes, 2009.
június 23-án a Magyar Köztár-
saság Kormánya határozatban az MVM fel-
adatául szabta a VÉ ZRt. jövõjével kapcsola-
tos teendõket. A Kormányhatározat a tulaj-
donos MVM Zrt. további erõfeszítéseit kérte
annak érdekében, hogy meghatározott ideig
biztosítsa a továbbmûködést. Ennek az
MVM Zrt. eleget tett.

Az MVM a határozat végrehajtásának ke-
retében tett számos intézkedés között a to-
vábbi lehetõségek feltárására független szak-
érõi elemzéseket készíttetett a VÉ ZRt. piaci
helyzetérõl és esélyeirõl az energetikában, és
a foglalkoztatáspolitikában betöltött szerepé-
rõl. A GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Regioná-
lis Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK)
által végzett elemzések lényegében egybe-
hangzó megállapításokat tesznek. A Vértes
András vezette GKI 2009 júliusában közzé-
tett tanulmánya megállapítja: „A Vértesi Erõ-
mû mûködési engedélye és élettartama 2020-
ban jár le, de a jelentõs veszteségek (és a
szénfillér támogatás) miatt a jelenlegi állapot
fenntartása aránytalanul drága. Az erõmû
által termelt áramra ráadásul jelenleg nincs
szüksége a nemzetgazdaságnak. A GKI javas-
lata szerint 2010-ben bezárna a jelentõs szén-
készleteket felhalmozó bánya, s ezt követõen
2020 végéig 2 blokkos erõmûvi üzem (rész-
ben biomasszára alapozva) mûködne to-
vább. Ez az államháztartás szempontjából
minimális kiadás fejében 11 évre biztosítja

többek között a kb. 400 megmaradó dolgozó
foglalkoztatását, az elbocsátottak és nyugdí-
jazottak számára fizetendõ átmeneti támo-
gatásokat. Az elbocsátottak munkaerõpiaci
reintegrációja célzott foglalkoztatási alappal
biztosítható. A bánya és az erõmû 2020-ig
történõ teljes üzemeltetése akár 100 milliárd
forintjába is kerülhet az államháztartás-
nak."

A Kaderják Péter vezette REKK 2009 no-
vemberében közzétett tanulmánya többek
között megállapítja: „Elemzésünk egyértel-
mûen arra az eredményre jutott tehát, hogy
tulajdonosi szempontból (állami támogatás
nélkül) az erõmû bezárása a gazdaságilag
racionális döntés. A Vértesi Erõmûvet mun-
kahelyenként hozzávetõlegesen 11,5 millió
forinttal kellene támogatni 5 év alatt ahhoz,
hogy gazdaságilag fenntartható módon le-
gyen képes áramot termelni. Ez az összeg leg-
alább tízszerese annak, mint amennyire az
állam központi pályázatokon keresztül egy-
egy munkahely megtartását értékeli… Ezek
alapján úgy látjuk, hogy a Vértesi Erõmû jö-
võbeli üzemeltetése társadalmi szempontból
is egyértelmûen veszteséges döntésnek minõ-
sül."

Az elemzésekbõl egyértelmûvé vált, hogy
a VÉ ZRt. által fenntartott foglalkoztatás
aránytalanul magas terhet jelentett a tulajdo-
nos, és a magyar áramfogyasztók számára,

becslések szerint 120 Mrd Ft-ot meghaladó
támogatást igényelve az elmúlt évtized so-
rán.

Az intézkedések eredményeként a kor-
mányhatározatban is elõírt, a társaság to-
vább-mûködtetésének egyik feltételéül sza-
bott hatékonyságnövelés terén a VÉ ZRt. je-
lentõs lépéseket tett. Az elmúlt idõszakban
azonban további, a Vértesi Erõmû ZRt. élet-
képességét alapjaiban befolyásoló tényezõk
merültek fel:

● A gazdasági válsággal összefüggésben ta-
pasztalható rendkívül nyomott villamos-
energia-árak ez év elején feltételezett
emelkedése, a régiós árampiac rendezõ-
dése a várakozásokkal ellentétben nem
következett be, a termelõknek továbbra is
rendkívül alacsony értékesítési árakkal
kell számolniuk.

● A VÉ ZRt. mûködésének finanszírozásá-
ban fontos szerepet játszó, állami támoga-
tást jelentõ szénfillér intézménye a jelen-
legi EU-szabályozás alapján ez év dec. 31-
vel megszûnik. Mivel az állami támogatá-
sok leépítésére törekvõ Unió illetékes tes-
tületei ez idáig a rendszer megtartásáról
nem foglaltak állást, így ezen támogatás
jövõbeli rendelkezésre állása erõsen kér-
déses.

● Az említett kormányhatározat a tulajdo-
nos MVM és a VÉ ZRt. részére elõírta,
hogy potenciális befektetõk és szakmai
partnerek felkutatásával, fel kell tárni a
külsõ források bevonásának lehetõségét.
Mindezen törekvések ez idáig nem vezet-
tek eredményre.

● Mint ismeretes, a VÉ ZRt. korábbi veze-
tése tulajdonosi felhatalmazás nélkül
2008 során több milliárd Ft volumenben
kötött áramvásárlási szerzõdést. A villa-
mosenergia-árak idõközben bekövetke-
zett esése és a vevõi elállás miatt piac-
képtelené vált szerzõdéseket a VÉ ZRt. -
túlmenõen az érdekei érvényesítése cél-
jából tett egyéb jogi lépéseken - kényte-
len volt felmondani. Emiatt azonban az
áramkereskedõk egy része pert indított.
Ez idáig egy bírósági döntés született,
mely az áramkereskedõ igényét már jo-
gosnak ismerte el.

Az ország jelenlegi nehéz, forráshiányos
gazdasági helyzetében, fenti körülményekre
tekintettel az MVM-nek a közeljövõben fele-
lõs, saját tulajdonosaival is egyeztetett dönté-
seket kell hoznia, melyek alapján rendezõdik
a társaság sorsa. Az MVM ugyanakkor hatá-
rozottan leszögezi, hogy mindent meg fog
tenni azért, hogy a Vértesi Erõmû jövõjére
vonatkozó döntések a legmesszebbmenõkig
figyelemmel legyenek a szociális szempon-
tokra, a munkavállalók érdekeire.

Paks város és az atomerõ-
mû vezetõi közös megbe-
szélésre gyûltek össze
2010. április 13-án. A
Prelátusban tartott találko-
zón az önkormányzat ve-
zetõi, képviselõtestülete
és a Paksi Atomerõmû
Zrt. vezetõi kölcsönösen
tájékozódtak egymás
munkájáról, a várost és az
erõmûvet érintõ esemé-
nyekrõl, a jövõbeli tervek-
rõl.

A megbeszélés elõtt Hajdú János
polgármester és Süli János vezér-
igazgató rövid tájékoztatást adott
a média, sajtó képviselõnek,
melybõl az alábbiakban közlünk
rövid összefoglalót.

Hajdú János polgármester el-
mondta, hogy erre a találkozóra
évek óta az erõmû kezdeménye-
zéseként kerül sor, de a mostani
alkalommal az önkormányzat a
vendéglátói szerepköre mellett a
város fejlõdését, az önkormány-
zat feladatát ismertetõ prezentá-
cióval is bemutatkozik az atom-
erõmû vezetése elõtt. A város
polgármestere fontosnak tartja,
hogy kölcsönösen informáltak le-

gyenek egymás helyzetérõl. En-
nek kapcsán említést tett arról,
hogy hétéves gazdasági program-
ban határozták meg céljaikat, és
az atomerõmû bõvítésének elõ-
készítésébõl adódóan a jövõben
új feladataik is lesznek. 

Süli János vezérigazgató meg-
látása szerint a bõvítés elõkészí-
tése ügyében számos olyan új
feladat adódik majd, amiben
együtt kell dolgoznia a polgár-
mesteri hivatalnak és az atom-
erõmûnek, kezdve a munkások
elhelyezésétõl az oktatás, képzés
beindításán át a lakópark és a
közlekedés szervezéséig. Süli Já-

nos kiemelte annak fontosságát,
hogy az itt mûködõ atomerõmû-
nek olyannak kell lennie, amely-
re az utódok büszkék lehetnek,
és ami azt igazolja vissza, hogy
jól dolgozott együtt a város és az
atomerõmû. 

A nyilatkozatokat követõen a
két vezetõ köszöntötte a találko-
zó résztvevõit, majd a város tör-
ténetérõl hangzott el visszaemlé-
kezés. A továbbiakban Hajdú Já-
nos polgármester prezentáció-
ban, régi képekkel illusztrálva az
atomerõmû építkezés megindu-
lásától mutatta be a város múltját
és fejlõdését. Említést tett a beru-

házásokról és az önkormányzati
munkákról. A gazdasági terület
jellemzõinek ismertetése mellett
beszámolt az utolsó nyolc évben
zajló fejlesztésekrõl, és kitért az
oktatási, egészségügyi, szociális,
közmûvelõdési és a sportot érin-
tõ kérdésekre. Dr. Blazsek Balázs
címzetes fõjegyzõ az önkor-
mányzat szervezeti felépítésérõl,
az egységek feladatkörérõl adott
tájékoztatást. 

Süli János vezérigazgató az
atomerõmû múlt évének ered-
ményes zárásáról, a teljesítmény-
növelés megvalósulásáról ismer-
tette a résztvevõket. Kiemelte az
atomerõmûnek a hazai villamos-
energia-termelésben betöltött
szerepét és a teljesítmény ki-
használási tényezõ javulásából
adódó termelésnövekedést. Töb-
bek között elmondta, hogy eddig
tizenkétezer látogatója volt az
erõmû mobil tájékoztatókamion-
jának, ami az elmúlt év októberé-
tõl járja a környéket, és ez év má-
jusáig 94 településre látogat el.
Süli János miután ismertetést
adott a bõvítésrõl, szólt a partner-
ségrõl, valamint a térség- és tele-
pülésfejlesztésrõl. 

Lovásziné Anna

RReennddkkíívvüüllii  kköözzggyyûûllééss  
a Vértesi Erõmû Zrt.-nél
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Az önkormányzat és az atomerõmû vezetõinek találkozója
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Az E.ON által az év elején meghirdetett online játék nyertesei ünne-
pélyes keretek között vehették át Budapesten a nyereményakció fõ-
díját, három Ford Fiesta személyautót. A szerencsés dunaújvárosi,
pécsi és székesfehérvári nyerteseknek Pál Norbert, az E.ON Ener-
giaszolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója gratulált a nyereményhez.

Az E.ON az év elején indított nyereményakciót, melynek keretében az online
ügyintézést népszerûsítette. A Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítõ Kft.-vel
együttmûködésben lebonyolított nyereményjáték ideje alatt 170%-kal nõtt a na-
pi online regisztráló ügyfelek száma és 30 ezer új felhasználó csatlakozott az
online ügyfélszolgálathoz (www.eon.hu). A korszerû internetes rendszer célja
könnyû, gyors és széleskörû ügyintézési lehetõség biztosítása, ami bárhol és
bármikor elérhetõ az ügyfelek számára.

„Társaságunk 2008 õszén vezette be a számlázási rendszerrel összekötött, így
egyedi és aktuális adatokat szolgáltató interaktív, online ügyintézési formáját.
Tapasztalataink alapján a rendszer használata nem okoz nehézséget ügyfeleink
számára, és egyre kedveltebb ügyintézési eszköz ez az internetes felület. Ezt bi-
zonyítják a számok is, hiszen míg 2009 elsõ felében 45 000 felhasználónk volt,
mára ez a szám meghaladta 200 ezret, és jelenleg az összes ügyfélszolgálati
megkeresés több mint 14%-a az interneten történik” - emelte ki Pál Norbert, az
E.ON Energiaszolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója.

A nyertesek egyetértettek abban, hogy a játékra való jelentkezés fõ motiváci-
ója a nyereményként meghirdetett személyautók voltak, de egyöntetû vélemé-
nyük, hogy az online ügyfélszolgálat használata nagyon egyszerû és legfõkép-
pen nagyon kényelmes, hiszen a nap 24 órájában intézhetik számláikkal kap-
csolatos ügyeiket - így jól döntöttek, amikor regisztráltak.

A szerencsés nyertesek:
Fülöp Gyõzõ - Pécs
Kovács Lukács - Dunaújváros
Nagy István - Székesfehérvár

Miért jó az ügyfélnek az online ügyintézés?
– Az összes számláját akár több évre visszamenõleg is megnézheti és ke-

resheti a rendszerben
– Bediktálhatja a mérõóra állását 
– Lekérdezheti számlaegyenlegét, illetve folyószámla egyenlegigazolást

tud letölteni
– Banki ügyleteket intézhet (például bankszámlaszám módosítása)
– Csoportos beszedés - a rendszer automatikusan kitölti a fogyasztó adata-

ival a szükséges nyomtatványt 
– Számlamásolatot és csekket igényelhet
– Egy belépéssel az összes partnerszám ügyét intézheti (önkormányzatok

esetében ez kiemelten hasznos - egy intézménynek több fogyasztási he-
lye van)

– Ügyfélcserét intézhet
– Közvilágítási hibát jelenthet be

Elismerés 
a régiós 

szerepvállalásért
Az atomerõmû anyagi se-
gítségnyújtásával meg-
újult Pécs turisztikai tábla-
rendszere. Ez az idegen-
forgalmi szempontból je-
lentõs és egységes útbaiga-
zító táblák, térképek és ki-
adványok egységes rend-
szerét jelenti, amely méltó
az Európa Kulturális Fõvá-
rosa címhez.

A rendszer átadását be-
harangozó sajtótájékozta-
tó április 15-én volt a Pécsi
Kulturális Központban,
ahol dr. Páva Zsolt, Pécs
polgármestere méltatta a
rendszer jelentõségét és
megköszönte az atomerõ-
mû segítõkészségét. Süli
János vezérigazgató az
atomerõmû régiós szerep-
vállalásából fakadó támo-
gatási szándékát hangsú-
lyozta, kiemelve, hogy
sok paksi diák élvezi és él-
vezte eddig is Pécs oktatá-
si és kulturális szolgáltatá-
sait.

Ezt követõen dr. Páva
Zsolt átadta Süli Jánosnak
a „Pécs Európa Kulturális
Fõvárosa 2010 turizmusá-
nak fõtámogatója” címet
elismerõ oklevelet.

HHáárroomm  FFoorrdd  FFiieessttáátt  kkaappttaakk  
aazz  EE..OONN  nnyyeerreemméénnyyjjááttéékk  nnyyeerrtteesseeii

Megduplázódott az online ügyintézést választó E.ON ügyfelek száma

Tengernyi program - Siófoki nyár 
Jobbnál jobb programok, nemzetközi hírû elõadók, kiváló musicalek, táncszínházi darabok és
koncertek várják Önt Siófokon, a nyár fõvárosában:

Siófoki Nyári Esték júliusban és augusztusban a legendás siófoki szabadtéri színpadon

A Balaton-parti, hangulatos létesítmény, amely az átépítés után teljesen megújulva várja a né-
zõket, országosan sikeres színházi produkcióknak és könnyûzenei koncerteknek ad otthont.
Siófok pezsgõ nyári életét tovább színesítik azok az elõadások, amelyek a belföldi és külföldi
vendégek érdeklõdésére egyaránt számot tarthatnak:

● 2010. július 17: Dolhai Attila Nyári Nagykoncertje
● 2010. július 21: A szerelmes dalok legnépszerûbb csillagai és a Vámpírok bálja sztárjai-

nak mûsora, Tabáni István fellépésével
● 2010.július 23: EDDA koncert
● 2010.július 30. Neoton koncert
● 2010.augusztus 1: Román Sándor ExperiDance Társulata Esszencia - A Ritmus Ünnepe
● 2010. augusztus 13: Mészáros Árpád Zsolt Szédült világ - Lemezbemutató koncert

VII. New Orleans Jazz fesztivál (2010. július 16-18.)

A déli zenék, a jazz, a ragtime és a dixieland segítségével júliusban Siófokra költözik New
Orleans pezsgõ hangulata. Az amerikai városból világhódító útjára induló muzsika, a vidám,
fülbemászó dallamok és a nemzetközi hírû elõadók háromnapos zenei ünnepet varázsolnak
Siófokra. Hetedik alkalommal gyûlnek össze a mûfaj szerelmesei, hogy részesei lehessenek a
hazai tradicionális jazzélet legnagyobb országos seregszemléjének. A koncertközpontot a Fõ
téren alakítják ki a szervezõk, ahol családias hangulatban élvezhetik végig az érdeklõdõk a
szabadtéri színpadon fellépõ együttesek mûsorát, köztük a helyi gyökerekkel bíró Hot Jazz
Band, és Apáti Dixieland Band elõadását. (Helyszín: Fõ tér, Siófok)

III. Siófolk Fesztivál (2010. július 23-25)

A Siófolk Fesztivál különleges lehetõséget nyújt a magyar és nemzetiségi népzenei hagyomá-
nyok megismerésére. A szervezõk a folklór tradicionális értékei mellett a népszerû világzenei
irányzatoknak is szeretnének teret adni. A rendezvény egyik napján a hagyományos magyar
népzenét autentikus elõadásmódban hallgathatja a közönség, sõt a nyáresti, szabadtéri tánc-
házban még néhány eredeti tánclépést is megtanulhatnak az érdeklõdõk. Másnap a hazai
nemzetiségek hagyományaiból kaphatunk ízelítõt, a hétvége utolsó napján pedig azok a ne-
ves elõadók állnak színpadra, akik új utat keresve, a folklórt más zenei stílussal ötvözve köz-
vetítik a ma embere felé. 
Gyermekelõadások, kicsiknek való népi játékok és foglakozások, kézmûves vásár és bemuta-
tók is színesítik a Siófolk Fesztivált. (Helyszín: Hajóállomás, Rózsakert)

Stefánia fesztivál (2010. augusztus 5-8.)

Második alkalommal rendezik meg Siófokon az Osztrák-Magyar Monarchia kultúráját megidé-
zõ Stefánia Fesztivált, melyre a budapesti Nyugati pályaudvarról korabeli nosztalgiavonaton
utazhatnak az érdeklõdõk. 
2010. augusztus 5. és 8. között átsétálhatunk a múltba, amikor az irodalmi és mûvészeti élet
magával ragadó és pezsgõ volt, nagy egyéniségek éltek és alkottak Magyarországon. A vendé-
gek megcsodálhatják a balatoni panorámát a nosztalgiahajóról, táncolhatnak a Monarchia bá-
lon, kellemesen érezhetik magukat a korabeli vurstliban vagy a színvonalas színházi estéken,
melyek közül kiemelkedik a Budapesti Operettszínház Elisabeth címû musicalje.
Hungarikumok udvara, táncház, kuplé-est, kosztümös szereplõk felvonulása, kiállítások, iro-
dalmi és történelmi elõadások fogadják a résztvevõket. Bárki beszélgethet Stefánia fõherceg-
nõvel, akit egy szerepjáték segítségével a Balaton-parti városba varázsolnak erre a hétvégére.
Egyedülálló produkciónak ígérkezik a fesztivál fényfestészeti attrakciója (raypainting). A le-
nyûgözõ, terekre és épületekre történõ monumentális vetítésnek mindenki részese lehet a Fõ
téren, a fesztivál minden estéjén. (Helyszínek: Hajóállomás, Rózsakert, Fõ tér, Kálmán Imre
Kulturális Központ, Kálmán Imre Szabadtéri Színpad, Siófok)

Élvezze a Siófoki nyár változatos programjait, eseményeit és pihenjen a Vértes**** Konfe-
rencia és Wellness Hotelben! 

A Vértes**** Konferencia és Wellness Hotel kedvezményes nyári ajánlatai:

NYÁRI HÉTKÖZNAPOK; SIÓFOKI NYARALÁS - Természetesen, nálunk...!

A csomag tartalma:

● szállás standard, franciaágyas, TV-vel, minibárral, telefonnal, hajszárítóval felszerelt,
klimatizált, zuhanyzós szobában

● félpanziós ellátás (20 fõ fölött büféasztalos rendszerben)
● wellness centerünk használata (termálvizes medence, finn szauna, jakuzzi, fitnesz-

terem) 
● Zárt parkoló használat 
● Korlátlan WIFI hozzáférés 
● Áfa

Az idegenforgalmi adó extra fizetendõ, melynek mértéke 370,- Ft/fõ/éj 18 éves kortól!

*minimum 2 éjszaka foglalása esetén érvényes ár; **minimum 7 éjszaka foglalása esetén érvényes ár

Étkezési utalványt, üdülési csekket elfogadunk!
Egészségpénztárakkal szerzõdéses kapcsolatban állunk!

Információ és szobafoglalás:
info@hotelvértes.hu; www.hotelvertes.hu; www.foglal.mvm.hu

H-8600 Siófok, Batthyány u. 24. Tel: +36 84 312 422; Fax: +36 84 310 457.

Kétágyas szobában 10.500,-Ft/fõ/éj* 14.500,- Ft/fõ/éj* 11.800,- Ft/fõ/éj**

Egyágyas felár 4.990,-Ft/fõ/éj* 4.990,-Ft/fõ/éj* 4.990,-Ft/fõ/éj**

Gyerekár 4 éves korig ingyenes ingyenes ingyenes

Gyerekár 4-10 éves korig 5.850,-Ft/fõ/éj* 8.900,-Ft/fõ/éj* 5.950,- Ft/fõ/éj**

Gyerekár 10-14 éves korig 7.550,-Ft/fõ/éj* 10.800,-Ft/fõ/éj* 8.250,- Ft/fõ/éj**

2010.06.01-2010.07.04.
2010.08.22-2010.09.05

vasárnaptól-péntekig

2010.06.01-2010.07.04.
2010.08.22-2010.09.05

péntektõl- vasárnapig

2010.07.04 - 2010.08.22.
**

vasárnaptól-vasárnapig



9. OLDAL

2010. MÁJUS

VOLT…
● Hogyan tovább Magyaror-
szág az Európai Unióban
2010-tõl? címû elõadás és vita-
sorozat. GTE rendezvény
2010. május 4. Hungexpo.

● 2010. május 10. Energiapoli-
tika hétfõ esték, Fenyves Iván,
Kacsó András: A dél-afrikai
villamosenergia-ipar helyzete
és fejlesztési irányai.

● 2010. május 3-5. Felü-
gyelõbizottságok munkaválla-
lói tagjainak XV. konferenciá-
ja, Bükfürdõ.

● Vinkler László festõmûvész
Az antikvitástól az automatiz-
musig címû emlékkiállítás.
EDF Galéria Szeged, Klauzál
tér 9. A kiállítás június 7-ig
hétköznap 9 órától 19 óráig lá-
togatható. 

● A Magyar Mûszaki Értelmi-
ség Napja, Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, 2010. május
13-14.

● Merre tartasz Magyaror-
szág? Befektetési mesterkur-
zus indul 2010. május 17-én.
Rendezõ DTF-Hungária.

LESZ…
● KPMG Globális Energetikai
konferencia 2010, USA Hous-
ton, 2010. május 25-26.

● 2010. június 14. Energiapoli-
tikai hétfõ esték, Mártha Imre:
A Lévai Projekt. 

● Be smart! Okos mérés és
okos hálózat Magyarországon.
A közeli vagy távoli jövõ? cí-
mû konferencia, Budapest,
2010. június 29-30.

● XXI. Energetikai világkong-
resszus (KPMG), Canada
Montreal, 2010. szeptember
12-16.

PPPP rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm oooo kkkk

Gyurkó István idézi fel egyetemi
éveit és a sikerekben gazdag pálya-
futásának állomásait 

Sok van, ami csodálatos. Évtizedekkel ez-
elõtt Vitray Tamás egyik emlékezetes tele-
víziós mûsorának ez volt a címe. Riportala-
nyomat hallgatva mindez így jutott eszem-
be: sok van, aki csodálatos. A miskolci dr.
Gyurkó István feltétlenül közéjük tartozik. 

- Mikor végzett a Budapesti Mûszaki Egyete-
men? 

- 1964-ben. 1959-ben kezdtem tanulmá-
nyaimat és a villamosmérnöki kar erõsára-
mú szakán öt gyönyörû évet töltöttem el.
Mindennek ötven esztendeje. Szépen elment
az idõ, ugye?

- Hogyan került oda? 
- Az általános iskola befejezése után a mis-

kolci Földes Ferenc Gimnáziumba iratkoz-
tam be, de az elsõ év után rájöttem, hogy a
gimi nem nekem való és ezért a különbözeti
vizsgák letétele után - immáron másodikos-
ként - az ugyancsak miskolci Bláthy Ottó Vil-
lamosenergiaipari Technikumban folytattam
a tanulást. A képesítõ vizsga után, mint kez-
dõ villamosipari technikus kezdtem el dol-
gozni. Csaknem másfél évi fizikai munka
után döbbentem rá, hogy többre vagyok ké-
pes és mint vállalati ösztöndíjas, eredményes
felvételi vizsgát tettem a Budapesti Mûszaki
Egyetemre. 

Szorgalmas volt
- Megkérdezhetem, hogy jól tanult-e? 

- Miért ne! Az én koromban már egyéb-
ként sem illik füllenteni, meg aztán szépíteni
sem fogom a történteket. Szóval nem voltam
kiváló tanuló, de rossz sem. Ennek bizonyíté-
ka, hogy a diplomámat 1964-ben jó ered-
ménnyel védtem meg. Szorgalmasan jártam
az elõadásokra - ez manapság nem jellemzõ
az egyetemi hallgatókra -, igyekeztem felké-
szülten megjelenni a vizsgákon, ennek elle-
nére két alkalommal utóvizsgáznom is kel-
lett... 

- Mindössze kétszer? Ha nem haragszik a fo-
galmazásért: húzza ki magát és legyen rá
büszke. De mondja csak, miért nem puská-
zott? 

- Errõl akkoriban az volt a véleményem,
hogy mire elkészítem azt a bizonyos puskát,

vagy mankót, addig meg is lehet tanulni az
anyagot. Ma már ezek csak szép emlékek, de
olyan jól esik róla mesélni, gondolataimat
másokkal megosztani. 

- Milyen emlékképek - talán foszlányok - ma-
radtak meg önben az egyetemrõl? 

- Óóóó, azok az egyetemi évek! Egyszerû-
en csodálatosak voltak! Ott éreztem magam
igazán szabadnak. A várban volt a kollégiu-
munk, ahol egész életre szóló barátságok ala-
kultak ki a kollégisták között. Sokat kellet ta-
nulnunk, nagyon sok éjszakát rajzoltunk át,
de ez volt a feladatunk! Szívesen emlékszem
vissza a tanárainkra, még arra is, akinél utó-
vizsgáznom kellett. Szabadidõnkben sokat
sportoltunk, a Dunára jártunk kajaktúrázni. 

- Nem bánta meg, hogy a mûszaki pályát
választotta? 

- „Klasszikus” választ adok: ha az életemet
még egyszer kezdhetném, akkor is ezt a pá-
lyát választanám. Az elhelyezkedésemmel
nem volt gond, mivel vállalati ösztöndíjas-
ként visszavártak. 

- Émászos volt, ugye? 
- Igen! A diploma megszerzése után az

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Válla-
latnál helyezkedtem el és egészen a nyugdí-
jazásomig, 2002. május 1-jéig ott dolgoztam
a tervezés és a fejlesztés területén. Elõször
1975-ben neveztek ki osztályvezetõnek és ez
a beosztásom egészen a nyugdíjig megma-

radt, "osztályaim" elnevezése
azonban sokszor változott. 

Tekintélyes 
szakma 

- Ma nagyon keresettek a villa-
mos mérnökök. Régen is így volt? 

- Az évfolyamtársaim közül
mindenki el tudott helyezkedni,
többen a honvédséghez is elmen-
tek. Még mindig van becsülete,
tekintélye a szakmának, aki akar,
könnyen talál magának munkát.
Persze a képzésben bekövetke-
zett változások - az úgynevezett
bolognai rendszerre gondolok -
egy kicsit megingatták a bizal-
mat. 

- Aktív évei alatt is tartotta a kap-
csolatot az egyetemmel? 

- Az intézménnyel soha nem szakadt meg
a szakmai kapcsolatom. A BME többször ka-
pott felkérést az ÉMÁSZ-tól különbözõ kuta-
tások elvégzésére, ezeknek a koordinálásá-
ban gyakran részt vettem. 
- Évfolyamtársai közül kik jutottak a legma-
gasabbra? 

- Hatvani György, a Magyar Villamos Mû-
vek, Csathó János pedig a TITÁSZ vezérigaz-
gatója lett. Hozzáteszem: a maga területén va-
lamennyi egykori hallgatótársam helytállt. 

- Egykori kollégáitól tudom, hogy önnek „ku-
tatói vénája” is van... 

- Tudományos tevékenységem 1965-ben
kezdõdött, ekkor a Miskolci Nehézipari Mû-
szaki Egyetem elektrotechnikai tanszéken fél
évet mint óraadó, mérési gyakorlatvezetõ te-
vékenykedtem. Azért csak hat hónapot, mert
abban az idõben ehhez a munkáltató hozzá-
járulására is szükség volt. Ebben az idõszak-
ban kezdõdött a vállalatánál a nagyobb „lé-
legzetû” szervezetfejlesztés, amelyben nagy
feladatok vártak rám és így az egyetemen
nem folytathattam tovább... Az ÉMÁSZ-nál
az volt a legfontosabb feladatom, hogy irá-
nyítsam a kiviteli tervezést, majd késõbb há-
lózatfejlesztési stratégiákat készítettem. Szo-
ros szakmai kapcsolatot építettem ki az
ÉMÁSZ ellátási területén üzemelõ ipari fo-
gyasztók energetikai szakembereivel és
munkám során számos neves kutatóval ke-
rültem kapcsolatba. Ennek következtében

nem csupán belepillantottam, hanem átte-
kintettem a hazai tudományos életet. Vállala-
tunknál mûködött a Fiatal Mérnökök és Köz-
gazdászok Tanácsa, melynek keretében több
dolgozatot és tanulmányt készítettem, tízszer
nyertem el a kiváló ifjú mérnök címet. Szer-
teágazó munkám mellett elõadásokat tartot-
tam és publikációs tevékenységet is folytat-
tam. 

Élvezi a szabadságot
- Mikor és hol doktorált? 

- Mint az ÉMÁSZ NyRt. nyugalmazott
osztályvezetõjének az Informatikai berende-
zéseket zavaró hálózati visszahatások vizsgá-
lata címû PhD-értekezés nyilvános védésére
a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci
Akadémiai Bizottsága székházának díszter-
mében, 2007. december 19-én került sor.
Summa cum laude minõsítést kaptam. A vé-
désem a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem, valamint a Miskolci Egye-
tem professzoraiból, valamint az ipar képvi-
selõibõl álló bizottság elõtt történt. Örömöm-
re szolgált, hogy volt munkatársaim, baráta-
im és ismerõseim is megtiszteltek jelenlétük-
kel. 

- A családjában büszkélkedhet még valaki
azzal, hogy a Budapesti Mûszaki Egyetemre
járt? 

- A feleségem, Garamszegi Ilona okleveles
építészmérnök, belsõépítész, akivel 1966 óta
boldog házasságban élek, szintén ezen az
egyetemen végzett. 

- Mivel foglalkozik napjainkban? 
- Tapasztalataimat a Miskolci Egyetem

elektrotechnikai-elektronikai tanszékén fo-
lyó fõiskolai színtû villamosmérnök képzés-
ben hasznosítom. Tagja vagyok az Elektro-
technika folyóirat szerkesztõbizottságának
is. Mellesleg élvezem a „szabadságot”. 

Gyõri István

A Magyar Újságírók Országos Szövetsé-
ge keretében mûködõ szociális párbe-
széd szakosztály tagjait tájékoztatta
Kordás László, a Társadalmi Párbeszéd
Központ (TPK) fõigazgató-helyettese ar-
ról, hogy a 2007-ben létrejött intézmény
hogyan segíti a munkáltatói és munka-
vállalói érdekképviseleteket a szakértõi
bázisuk, információs hátterük, a képzé-
sük és adatbázisuk erõsítésében.

A TPK súlyponti feladatnak tekinti az ága-
zati, al- és szakágazati párbeszéd bizottsá-
gok munkájának dinamizálását, a szakér-
tõi és információs háttér kiszélesítését. En-
nek érdekében már az intézmény létreho-
zásakor egyesítették az eddig több szerve-
zet által végzett szakmai, szakértõi tevé-
kenységet. A koordináló tevékenységben
kiemelt feladatot jelent az Európai Parla-
ment 2007-2013 közötti költségvetési idõ-
szakára vonatkozó szakszervezeti ágazati
javaslatok, szakmai tanulmányok kidolgo-
zása, pályázatok kiírása, amelyek megvaló-
sításában meghatározó a szerepe a magyar
ágazati párbeszéd bizottságoknak. 

- Nyolc ágazati párbeszéd bizottságban
veszünk részt, képviselve az európai és ha-
zai érdekeket. A társelnökök tesznek javas-
latot a brüsszeli szakmai tanácskozásokra
delegáltak személyére. A magyar képviselet
tagjai többek között részt vettek a kínai
könnyûipari termékek európai behozatalá-
nak megvitatására rendezett ülésen csak-
úgy, mint a jármûfejlesztéssel foglalkozó
szakmai találkozón - említette meg a fõ-
igazgató-helyettes. 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat önál-
ló szervezeti egységként mûködik. Elõsegí-
ti a munka világát szabályozó törvények
érvényesülését, a jogsértések, visszaélések
körülményeinek kivizsgálását. Ebben aktív
szerepe van a széles körû igényt kiszolgáló
„jogpont" hálózatnak. A szociális partne-
rek összefogásának eredményeként ma
155 jogpont mûködik, amelyeknek egy év
alatt 19738 jogesete volt. A mûködtetõ szer-
vezetek elemezték a közel húszezer jogese-
tet és arra a következtetésre jutottak, hogy
a jogsértések többsége nem rosszindulat-

ból, hanem elsõsorban tájékozatlanságból
adódik; ismerethiány és "kiskapuk", kibú-
vók keresése vezet esetenként a visszaélé-
sekhez.

A TPK szoros munkakapcsolatban van
az Országos Érdekegyeztetõ Tanáccsal. Kö-
zös álláspontot alakítanak ki a szakszerve-
zeti érdekérvényesítés, a társadalmi párbe-
széd kiszélesítését segítõ projektek kidolgo-
zásában. 2010-tõl törvényi szabályozás ren-
delkezik az ágazati párbeszéd bizottságok
mûködésérõl.  Eddig 20 ágazati bizottság
mûködését jelentették be, mely nem jelent
országos lefedettséget. A TPK az újabb tes-
tületek megalakítása érdekében finanszíro-
zási alapot hozott létre. A cél: a társadalmi
párbeszéd szélesebb alapokra helyezése, az
érdekegyeztetés dinamizálása, mert nehe-
zen jön létre konszenzus az ágazati párbe-
széd bizottságok, a munkáltatók, a munka-
vállalók és a multik között. Ezt bizonyítja,
hogy eddig mindössze négy ágazati kollek-
tív szerzõdést kötöttek, a vendéglátóipar-
ban, a villamosenergia-iparban, valamint az
építõipar és a sütõipar területén 

A tájékoztatást követõ beszélgetés során
az újságírók úgy ítélték meg, hogy több te-
rületen marginális helyzetbe került a szak-
szervezeti mozgalom. Az APEH és a KSH
adatai szerint 400 ezer fõre tehetõ a honi
szakszervezeti tagok száma, ami alig 12
százalékos arányt jelent a foglalkoztatottak
számához képest. A szakszervezetek a mai
helyzetükben is jelentõs tényezõi a társada-
lomnak, erõs hagyományokra támaszkod-
nak, az idõ, a modern piacgazdaság azon-
ban megújhodásra kényszeríti a munkavál-
lalói érdekképviseletet. Több figyelmet kell
fordítani az érdekvédõk új nemzedékére és
elengedhetetlen, hogy a fiatalok nagyobb
szerepet vállaljanak, kapjanak a szerveze-
tek és a vezetõ testületek munkájába Az el-
múlt négy évben a szakszervezeti keretek
kialakítása ellenére többször is akadozott a
valódi párbeszéd, a kormányzat érdemi
egyeztetés nélkül hozott megszorító intéz-
kedéseket, mely visszahatott a szakszerve-
zetekre is - összegezhetõ a hozzászólások-
ból. (- ács)

(A Húsos Szakszervezet cikke nyomán.)

A MAVIR ZRt. és ausztriai
partnercége, a Verbund-
Austrian Power Grid
(Verbund APG) közös beru-
házásában az Európai Unió
támogatásával újabb ma-
gyar-osztrák villamos ener-
gia összeköttetéssel erõsö-
dött hazánk és Európa villa-
mos energia hálózata.

Az 1992-ben Gyõr - Bécs 400 kV-
os összeköttetésként átadott,
Gyõrtõl Bécsig közösen megépí-
tett 400 kV-os távvezeték ha-
zánkban két rendszer kiépítésé-
vel valósult meg, a határ túlolda-
lán szomszédunk ugyanakkor a
két rendszerbõl csak az egyiket
szerelte fel oszlopaira. Így hosszú
idõn keresztül magyar oldalon
csak egy rendszer üzemelt köz-
vetlen Gyõr-Bécs 400 kV-os kap-
csolatként. Idõközben a nem használt
rendszer 2006-ban a Gyõr-Szombat-
hely 400 kV-os új összeköttetéshez
részben felhasználásra került. Ezen be-
ruházás során természetesen megtar-
tásra került az újabb Ausztria irány le-
hetõsége. Technikailag ugyanis a nem
használt Gyõr-Országhatár rendszer
Öttevény térségében felhasításra került
Szombathely irányába, így abból egy
Gyõr-Szombathely és egy Szombat-
hely-országhatár távvezetéki kapcsolat
keletkezett. 

Ez a megoldás akkor nagyban segí-
tette Szombathely 400/120 kV-os alál-
lomás létesítését, mivel a leginkább kri-
tikus Gyõr alállomás közeli területen
nem volt szükség új távvezeték építé-
sére.

A MAVIR ZRt. ausztriai partnercége
a Verbund-APG idõközben megkezdte
a korábban hiányzó második rendszer
elemeinek felszerelését. A fentiekben
leírtak szerint a Szombathely-ország-
határ távvezetéki kapcsolat ekkor már
létezett. Ezért az új Ausztria irányú táv-
vezetéki összeköttetéshez hazánkban
csak Szombathely 400 kV-on másfél
megszakítós kialakítású alállomás kap-
csolókészülékeinek egy mezõszelettel
történõ bõvítésére, és a korrekt, üzem-
biztos mûködéshez szükséges távköz-
lési kapcsolat kialakítására volt szük-
ség. Ez utóbbi a Gyõr-országhatár vi-
szonylatban a korábbi védõvezetõ, op-
tikai szálat is tartalmazó ún. OPGW-re
történõ cseréjét és a szükséges távköz-
lési berendezések kiépítését jelentette.

A munkákat nagyban segítette, hogy
a MAVIR és a Verbund-APG között ki-
alakult jó kapcsolatnak és a kormány-
zati szervek sikeres tevékenységének
köszönhetõen a beruházás bekerült az
EU által, a gazdasági válság hatásainak
enyhítésére létrehozott gazdaságélénkí-
tõ programjába, így az EU mintegy 1,4
millió eurós támogatási keretet hagyott
jóvá a hazai munkákra. 

A már meglévõ Gyõr-Bécs összeköt-
tetés mellett, az új távvezeték üzembe
helyezésével erõsödött a nyugat-du-
nántúli térség ellátásbiztonsága, illetve
az osztrák-magyar rendszer összekötte-
tése, ami az európai villamosenergia-
rendszeren belül az átviteli kapacitás
növelése szempontjából meghatározó
jelentõségû.

„Ha újra kezdhetném, ugyanezt a pályát választanám”

Névjegykártya 
Dr. Gyurkó István 
Életkora: 71 év 
Iskolai végzettsége: egyetem, doktori iskola 
Családi állapota: nõs 
ÉMÁSZ-beosztásai: 1964-1975 között terve-
zõmérnök, 1975-tõl 2002-ig osztályvezetõ 
Kedvenc szórakozásai: internet, tévé, ol-
vasás, baráti beszélgetések.

A soha nem felejthetõ pillanatok: dr. Patkó
Gyula, a Miskolci Egyetem rektora és a déká-
nok doktorrá fogadják Gyurkó Istvánt

Több figyelmet az érdekvédõk új nemzedékére!

FÓKUSZBAN A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD
Erõsödött hazánk és Ausztria villamos energia hálózati kapcsolata

Kétmillió eurós uniós támogatás
hálózatfejlesztésre

HATVAN ÉVES A VILLAMOSKAR
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Esztergom és környéke ad he-
lyet az EVDSZ Ifjúsági Tagoza-
ta által szervezett idei ifjúsági
találkozónak, melyre az ország
számos pontjáról,  iparági
munkahelyeikrõl érkeznek a
fiatalok május végén. A hétvégi
rendezvény elõkészítése már
hónapok óta folyamatban van,
a szervezés feladatait a tagozat
néhány képviselõje vállalta:
Harmath Péter (PADOSZ),
Hanol Zsuzsanna (PADOSZ),
Budai-Markolt Annamária
(ESz), Skuczi Ágnes (OVIT Sz.),
Nagy Gábor (PADOSZ), Majer
István (EDF DÉMÁSZ Sz.), Baj-
nok Viktor (ÉVISZ), Szûcs Jó-
zsef (DÉDÁSZ Sz.).

Az évek során megrendezett
találkozók tapasztalatai so-
kat jelentenek a szervezõk-
nek és a tagoknak egy-
aránt. A felkészülés ha
nem is könnyebben, de
jóval tudatosabban ha-
lad. A helyszínek meg-
tekintése után konkré-
tan is kialakulnak az
egyes feladatok, me-
lyekkel a résztvevõk
találkoznak. Már ha-
gyományként adja meg
az alaphangulatot az el-
sõ napi, pénteki szak-
szervezeti fórum, melyen
az EVDSZ elnöke, elnökhe-
lyettese tart kötetlen beszél-
getést a fiatalokkal. A szövetsé-
gi vezetõség tagjai közül is vár-
ják a szervezõk minden évben a
vállalkozó kedvû érdekvédelmi
vezetõt, aki saját véleményével és
tapasztalataival segít bepillantást
nyerni a hazai szociális párbe-
széd helyzetébe, a fiatal munka-
vállalók lehetõségeire a munka-
helyeken és nem utolsósorban az
iparági dolgozók együttmûködé-
sének jelentõségére a munkavál-
lalás során. A tavalyi évben a
szakszervezeti téma kiegészült
az üzemi tanácsok jelentõségé-
nek és tevékenységének ismerte-
tésével. Az EVDSZ Ifjúsági Tago-
zatának eddigi mentora és alapí-
tója, Major Gábor is aktív vezetõ-
je lesz az idei fórumnak, aki az
évek  hosszú során mindvégig el-
igazította tanácsaival a fiatalokat.
Provokatív kérdésekkel a tarso-
lyában készül egy kicsit felrázni a
résztvevõket az érdekvédelem
helyzetével és céljaival kapcsolat-
ban és az újonnan érkezõknek is-
merteti a tagozat történetét.

Mit várhatunk az esztergomi,

hetedik alkalommal megrende-
zendõ találkozótól? Elsõsorban
kiváló hangulatot, a baráti, mun-
kahelyi kapcsolatok ápolásának
lehetõségét, szakmai ismereteket,
az elmúlt év értékelését munka-
vállalói szemszögbõl, kulturális
élményt és a gyönyörû történel-
mi várossal való ismerkedést, egy
kis sportot, szórakoztató estéket.
A tagozat képviselõi több alka-
lommal is megtekintették a hely-
színt, mely során a terület és szál-
lás adottságaihoz
igazították a
progra-

mot. Az
alternatívák
közül egyik legmeg-
felelõbbnek tûnt Esztergom és
környéke. Lankáival és termé-
szethez közeliségével, a fákkal
borított környezettel kézenfekvõ-
ként adta az elsõ est programját,
mely  tábortûzzel és ismerkedési
esttel kezdõdik. A jelentkezõk
száma igen magas volt, legtöbben
az Elektromos Szakszervezettõl
érkeznek majd, de más tagszer-
vezet fiataljai is csapattagok lesz-
nek. A csapatok kialakítása ter-
mészetesen véletlenszerûen tör-
ténik majd. A szombati nap játé-
kos vetélkedõkkel telik, ahol a ki-
alakított állomásokon és pályá-
kon bizonyíthatják a résztvevõk
ügyességüket, problémamegoldó-
képességeiket és megcsillogtat-
hatják elméleti ismereteiket is. A
délutáni sorversenyen inkább a

testmozgás kerül elõtérbe, me-
lyen a szervezõk ígérete szerint a
fair play biztosítása mellett a jó-
kedv és a remek hangulat garan-
tált. Az este az eredményhirdeté-
sé, majd népszerû humorista
vendégelõadó szórakoztatja a fia-
talokat és zenés programmal zá-
rul a szombati nap. A vasárnap a
találkozó értékelésével kezdõdik,
majd  Esztergomba látogatnak a
résztvevõk, ahol a város egyéb
nevezetességei mellett megtekin-

tik a Bazilikát és Fõ-
székesegyházi

Kincstá-
rat. 

El-
sõként

vállalt felada-
tot az ifjúsági találko-

zó szervezésében Budai-Markolt
Annamária, aki az ELMÛ környe-
zetvédelmi osztályán dolgozik. 

- A csapatépítés nagyon szük-
séges, de nem csupán a munka-
helyeken, hanem iparági szinten
is. Ópusztaszeren nagyon jól
éreztem magam és szerintem a
jelentkezések számából is látszik,
egyre többen értesülnek a tago-
zat által szervezett évenkénti
programról. Ennek eredménye
lett az, hogy tõlünk negyven fõ je-
lezte részvételi szándékát. A szer-
vezést illetõen a helyszín kiváló-
an alkalmas azokra a feladatokra
és sportolási lehetõségekre, me-
lyek részét képezik a májusi hét-
végének, s errõl hamarosan min-
denki meggyõzõdhet - mondja
Annamária. 

- Hat csapat kovácsolódhat
össze a találkozón, az én felada-
tom az ismerkedési est lebonyolí-
tása lesz, amit mindenképpen
úgy alakítunk, mindenki tudjon a
másikról, bármelyik cégtõl, szak-
szervezettõl érkezett. A zene,
tánc és elmemozgató elemek
nem fognak hiányozni a péntek
estébõl, ezt garantálhatom. Egy
éve vagyok a tagozatban, mivel
az atomerõmûbe kerülésemkor
már felfigyeltem a PADOSZ tevé-
kenységére, illetve részt vettem a
tavalyi strandpartin is Pakson. A
programokat illetõen a terep-
szemle során derült ki, mire alkal-
mas a terület: Az erdõs vidék ki-
sebb sziklákkal tarkítva már meg-
adta a lehetõségeket, ha szikla-

mászás nem is lesz, a feladatok
megmozgatják majd a csapa-

tok tagjait, illetve a tábortûz-
nél mindenki elõadhat egy-
egy régi csapatnótát és
egyéb dalokat - ennyit
tudhattunk meg az elõ-
készületekrõl a gépész-
technikusként dolgozó
Nagy Gábortól. 

A technikai feltételek
elõteremtése ismét
Szûcs József feladata
lett, aki már gyakorlott
szervezõ a találkozók és

egyéb rendezvények so-
rán. – Az egyik csapatépítõ

feladatot szervezem, amivel
kapcsolatban csak annyit áru-

lok el, hogy szükség lesz egy kis
tájékozódási képességre és egy
csipet jó memóriára. Az esti ze-
nés estek során a talpalávalóról
gondoskodom, természetesen az
egyéni kérésekhez igazítva a ze-
neszámokat. Véleményem sze-
rint aki szeret táncolni, énekelni
és jártas a különbözõ zenei stílu-
sokban, nagy sikereket érhet el.
Hiszen akkor kiderül, „munká-
ban alig akad párja... hol szöget
ver, hol meg fõz, mindent meg-
tesz, amit gyõz, és a helyét min-
denütt megállja" - ezzel a sejtetõ
idézettel avatott be minket József
a szervezés részleteibe, ám töb-
bet nem volt hajlandó elárulni.

Egy hétvége nem hosszú idõ
egy év során, de az ifjúsági tago-
zat reménykedik abban, sikerül
megvalósítani a találkozó célját:
Hangulatos két nap lehetõség ar-
ra, hogy az iparági fiatalok megis-
merjék egymás munkahelyét, te-
vékenységét, szakmáját és nem
utolsósorban a közösségi kapcso-
latok erõsödésével egységesebbé
válik a szövetség. Györki

- Jöjjön, szívesen látom, örömmel mesé-
lek a munkámról és a családomról! -
mondta a vonal végén Tóthné Bábel Ani-
kó, az ÉMÁSZ NyRt. folyószámla elõadó-
ja, majd hozzátette: 

- A gyerekeim éppen itt lesznek, ha
akarja, õket is megszólaltathatja. 

Kedveli a munkáját
Ebben maradtunk, aztán a társaság mis-
kolci, Dózsa György utcában lévõ szék-
házának hatodik emeletén találkoztunk. 

- Ha nem csal az emlékezetem, koráb-
ban mintha máshol láttam volna önt... -
jegyeztem meg, miután hellyel kínált. 

- Ez könnyen elképzelhetõ! Mert dol-
goztam már a földszinten, az elsõ és a
második emeleten, sõt a hetedik szinten
is. Vagyis, ha úgy tetszik, már belaktam
a házat az elmúlt, csaknem húsz év alatt.
1991-tõl vagyok émászos és ezalatt min-
dig a banki feldolgozással foglalkoztam. 

- Ül a monitor elõtt, számokat ír és ellen-
õriz, kontrollál és egyeztet, könyvel és uta-
lásokat néz. Nem unalmas, egyhangú? 

Jót nevetett, majd kapásból felelt: 
- Egyáltalán nem! Persze a mondás sze-

rint kinek a pap, kinek a papné. Tényleg sze-
retem, kedvelem ezt a számszaki munkát, a

kolléganõim is ugyanazok, akik régebben
voltak, szóval nincs okom a panaszra.  
- Gondolom, hogy a fogyasztókkal is
csak a gép segítségével értekezik! 

- Részben igen, részben nem. Ha az
egyeztetés megkívánja, akkor telefonon
is felveszem velük a kapcsolatot. 

- Négyen vannak egy szobában, elférnek? 
- Természetesen! A munkakörülmé-

nyeink jók, láthatja, nézzen csak körül.
Virágokban sincs hiány. 

- Szakszervezeti tag? 
- Igen, a kezdetektõl fogva.  

- „Szervezett munkásként” milyen céljai
vannak? 

- Az elsõ és legfontosabb feladat a
munkahelyek megõrzése!  

- Veszélyt érez?
- Nem, de soha nem lehet tudni...

Reggel együtt indulnak
Itt tartottunk, amikor betoppantak Anikó
gyerekei. Megtudtam, hogy Panna 12
esztendõs, 5. osztályos, Norbert 14 éves,
7.-be jár. Mindketten a 7-es Számú Szabó
Lõrinc Általános Iskola és Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvû Iskola tanulói. 

- Az avasi lakótelep III-as ütemében la-
kunk - folytatta az édesanya, miután
megölelte igencsak eleven „cseppségeit”.
Jómagam 7-re járok dolgozni, ezért ott-
honról negyed 7-kor már indulnom kell
és gyakran velem jönnek a kicsik is. Akik
tulajdonképpen már nagyok, hiszen
egyedül közlekednek, a 32-es számú au-
tóbusz megállója közel van az iskolához. 

- Gyakran beszaladnak a munkahelyére? 
- Ez nem jellemzõ... Akkor jönnek, ha

mondjuk otthon felejtik a lakáskulcsot és
nem tudnak hazamenni...

- A férje hol dolgozik? 
- A városi rendõrkapitányságon, az

ÉMÁSZ székházával szemközt. A két
épületet csak egy út választja el. 

Rajz és reggeli
- Hogy telt az anyák napja? - tudakoltam
immáron Pannától.

- Rajzoltam anyának képeket és ráír-
tam, hogy szeretlek! Aztán verseket is
mondtam.  

- Én pedig az ágyba vittem anyucinak a
kávét és a reggelit - vette át a szót Norbert. 

- Május utolsó vasárnapján gyereknap
lesz. Tudjátok? 

- Igen! - vágták rá mindketten.
- Mit fogtok csinálni? 

- Játszani, sétálni, fagyizni! - sorolta
Norbert, Panna pedig így folytatta: - Én
lehet, hogy fõzni fogok. A tejbegrízt és a
pudingot már el tudom készíteni. Ha pe-
dig jó lesz az idõ, biztosan elmegyünk
apuval és anyuval kirándulni. Mondjuk a
diósgyõri várba, vagy a Bükkbe.

- Hogyan tanultok? 
- Legtöbb jegyünk négyes és ötös! -

mondták egyszerre. Anyuka bólintott,
majd közbeszólt: 

- Norbert szorgalmasabb, Panna vi-
szont lazítós típus, de nem féltem õt sem. 

A testnevelés a sláger
- Mik a kedvenc tárgyaitok?  

- Nekem a tesi, a technika, a német, a

rajz és a matek - közölte Panna, míg
Norbi ezt mondta: - A testnevelést és a
rajzot én is kedvelem, no meg az éne-
ket!

Szóba hoztam a közelgõ nyarat is. 
- Mit terveztek az iskolai szünetre? - néz-
tem a kicsik szemébe. 

- Balatonmáriafürdõre készülünk, alig
várjuk már a tábort - jelenti ki Norbi,
majd nagyot sóhajtva hozzátette: - A
rendõrség is szervez a gyerekeknek
kommandós tábort. Jó lenne oda is el-
menni. 

Búcsúzóul Anikó vette át a szót: 
- Ami a családi vágyainkat illeti, egész-

ség, boldogság, biztos jövõ, így, ebben a
sorrendben. A gyerekeknek pedig igyek-
szünk mindent megadni.

Kép és szöveg: Gyõri István

A Balatonra készülnek a gyerekek
„Családlátogatáson” jártunk az ÉMÁSZ székházában 

Eszmecsere a foglalkoztatásról
A Krízis és foglalkoztatás címû nemzetközi konferencián vett részt a Fi-
atalok Ligája képviselõjeként Majer István, a DÉMÁSZ Szakszervezet
Ifjúsági Tagozatának elnöke április 15-16-án Pilsenben. A téma legin-
kább a válságra adandó munkaadói és munkavállalói válaszokat, eddig
alkalmazott alternatívákat elemezte több ország és iparág tükrében, de
ismertette a kormányzatok döntéseit is. Jelen voltak a lengyel, szlovén,
szlovák, cseh, német és magyar érdekvédelmi képviselõk, illetve a tulaj-
donosok küldöttei a nehézipar és a könnyûipar területeirõl is. 

A Liga Szakszervezetektõl a konferencián a Fiatalok Ligája és az Esély-
egyenlõségi Tagozat képviselõi vettek részt, a tapasztalatokról Majer Ist-
ván számolt be. A plénum legfontosabb üzeneteként fontos tanulságokat
lehetett levonni az egyes államok, iparágak válságkezelési technikáiból.
Leginkább a német válaszok kerültek elõtérbe, a legáltalánosabb alkal-
mazás a munkaidõt érintette, mivel a munkaadók a munkaidõ csökken-
tésével próbálták enyhíteni a költségeket anélkül, hogy a dolgozókat el-
bocsátották volna. A fõ jelszó itt a munkahelymegtartás lett. Ezenkívül
rendkívül nagy figyelmet fordítanak a németországi vállalatok a fiatalok
továbbképzésére, az oktatási intézményekkel való együttmûködésre, hi-
szen felelõsséget éreznek saját versenyképességük és a színvonalas
utánpótlás fenntartására. Az általuk támogatott oktatás után a pályakez-
dõket azonnal alkalmazzák az üzemekben. 

A lengyel példa egészen másként alakult, ahogy az onnan érkezõ elõ-
adók ismertették az észak-kelet-európai országban alkalmazott techni-
kákat. Mivel Lengyelország kevésbé szenvedett eddig a válság következ-
ményeitõl, nem volt szükség drasztikus lépések bevezetésére. A több
mint húsz ország tapasztalatai között jelentõs véleményként formáló-
dott ki, hogy a fiatalok nem értenek egyet a bérmunka alkalmazásával
semmilyen körülmények között, a munkaerõ-kölcsönzés szinte min-
den esetben hátrányosan érinti a munkavállalókat, bármilyen iparág-
ban is alkalmazzák azt. 

A különbözõ országokból érkezett kormányzati képviselõk a szak-
szervezetekkel közös megbeszéléseken vizsgálták meg az ismertetett
módszereket és vitatták meg a határokon túlívelõ együttmûködési lehetõ-
ségeket a szociális párbeszéd tekintetében. A témák kifejtése során külön
figyelmet szenteltek az elõadók az érdekvédelem helyzetére a gazdasági
válság folyamatában, illetve kiemelték azokat a tényezõket, amelyekben
megváltoztak a kiútkeresések a dialógus során. A konferencián elhang-
zottakat Nikolaus Simon, a fõszervezõ Hans Böckler Alapítvány szóvivõ-
je összegezte és reményét fejezte ki, hogy az Otto Brenner Alapítvány, il-
letve a Friedrich Ebert Alapítványokkal rendezett 11. nemzetközi konfe-
rencia hasznosnak és folyatásra érdemesnek bizonyult minden résztvevõ
számára. A gazdasági válság megoldása sokkal hatékonyabb lehet, ha uni-
ós szinten valósul meg az együttmûködés a munkáltatók, a kormányza-
tok és a szakszervezetek részvételével és párbeszédével. 

A kétnapos csehországi tartózkodás során nem maradhatott el a Pil-
seni Sörgyárban és a Skoda Gyárban tett szakmai  látogatás. – Természe-
tesen mindenki nagy reményekkel indult az üzemekbe, hiszen nagyon
érdeklõdtünk a híres sör készítése iránt. Nagy élmény volt a látogatóköz-
pontban tett látogatás, mely során az ott levõ csapokból magunk tölthet-
tük a sört a korsóba. Végsõ soron nagyon hasznosnak értékelem a kon-
ferenciát, hiszen az európai államok és az ott zajló szociális párbeszéd
folytatása és bõvítése nagyon fontos a válság sújtotta tagországokban a
munkavállalók tekintetében is és a szakszervezeteknek elkerülhetetlenül
kiemelt feladataik közé tartozik - tájékoztatott Majer István.

Ennek tükrében a Fiatalok Ligája, immár Budapesten, május 14-15-
én tartott egy értékelõ konferenciát A fiatalok foglalkoztatási helyzete
az Európai Unióban és Magyarországon címmel, mely szorosan kap-
csolódik a csehországi tanácskozásokhoz. Dr. Krémer Balázs a Debre-
ceni Egyetem docense a szociális igazságosság és gazdasági kérdések
összefüggéseit elemezte, illetve ismertette a foglalkoztatási problémák-
ra adott uniós stratégiákat. Az elöregedõ társadalomról és a fiatalok
munkanélküliségi problémáiról, a fekete foglalkoztatásról, az erre adott
EU-s válaszokról tartott elõadást Földi László, a Mobilitás képviselõje.
A hazai érdekegyeztetés követelményrendszere volt a fõ témája annak
az elõadásnak, melyet a LIGA szakértõi, Migács Tibor és dr. Szabó Im-
re tartott, majd ehhez szólt hozzá Daniela Alekseiva, az ETUC Ifjúsági
Tagozatának elnöke. 

A fiatalokról szóló konferencián a több, különbözõ iparágban mûködõ
érdekvédelmi szervezet képviseltette magát - ÖGB, MOSZ, SZISZ -, végül
olyan munkacsoportok jönnek létre a tervek szerint, melyek megoldásokat
keresnek a még iskolapadban tanuló diákokkal való kapcsolattartás hatéko-
nyabb kialakítására  és a szakszervezeti munka megismertetésére. - l - 
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Tóthné Bábel Anikó (középen), Panna és Norbert 



Az EVDSZ Nyugdíjas Tago-
zata 2010. április 15-én ülést
tartott az MVM Zrt. székházá-
ban, ahol részt vett és felszó-
lalt Osvald Gyula, a NYOK el-
nökségének tagja. Az idõspo-
litika jellemzõirõl elmondta,
hogy nagyon szükség van rá,
de igen kevés helyen mûkö-
dik. Aktív és hatékony idõs-
politika van, amely nem lehet
öncélú és egyoldalú. Feladata
a jogok érvényesítése, ennek
érdekében megalapozott dön-
téseket kell hozni és rendsze-
resnek is kell lennie.

Ezután dr. Szilágyi József,
az EVDSZ elnökhelyettese a
VI. Kongresszuson hozott fel-

adatok teljesítésérõl beszélt.
Megemlítette, hogy szoros
együttmûködést kell kialakí-
tani a vegyi-, a víz-, gáz- és
energiaiparban dolgozó szak-
szervezetekkel, valamint kül-
földi szervezetekkel is, pl.
EPSU. Beszélt a bértarifa
rendszer kialakításáról és a
sztrájkszabályzatról, vala-
mint a korengedményes
nyugdíjrendszer további
fenntartásáról. A LIGA Szak-
szervezetek kongresszusán
népszavazást kezdeményez-
tek a 62 éves nyugdíjkorhatár
fenntartásáról, de ennek el-
döntése az Alkotmánybíróság
elõtt van.

Polgár Tibor elnök a
NYOK felé küldendõ kulturá-
lis és szabadidõs tevékeny-
ségrõl beszélt. A 16 tagszer-
vezetbõl csak 4 válaszolt a
kérdésre, ezekbõl kell össze-

állítani a részleteket. Beszél-
ni fog a klubok és rendezvé-
nyek finanszírozásáról, az
üdülési lehetõségekrõl, a
sport és kulturális tevékeny-
ségekrõl.

Az egyebekben beszélt a
NYOK 20 éves fennállásának
jubileumi rendezvényérõl és
az EVDSZ kitüntetettjeirõl.
Végezetül a regisztrációs je-
gyekrõl és a NYOK tiltakozó

felhívásáról adott tájékozta-
tást, amely  a nyugdíjak kifi-
zetésének eltolódásáról szól. 

Polgár Tibor
EVDSZ Nyugdíjas Tagozat

elnök
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Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének lapja.
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Találkozunk
Pakson

VIII. EVDSZ Sporttalálkozó

Amint már korábban is hírt adtunk
róla, 2010. 07. 30. – 08. 01. között Pak-
son kerül megrendezésre a VIII.
EVDSZ Sporttalálkozó a három paksi
szakszervezet, a PADOSZ, a MÉSZ és
az ADÉSZ szervezésében. 

Eddig 11 csapat összesen 260 fõvel
jelentkezett a rendezvényre. A neve-
zési díjak utalása és a szállások fogla-
lása részben már megtörtént. A csa-
patok megtették az alábbi sportágak-
ra való nevezéseiket:

● kispályás labdarúgás
● streetball
● röplabda
● lábtenisz
● teke
● asztalitenisz
● íjászat
● póker
● sorverseny
● város és környéke ismereti

verseny
Jelenleg még folyamatban van a

sportnapi beosztások elkészítése,
amelyet a csapatok e-mail-ben fog-
nak megkapni.

Reméljük, hogy a háromnapos ta-
lálkozó vidámságban és jókedvben
fog eltelni. Minden résztvevõt szere-
tettel vár a rendezõség!

A rendezõség nevében: Lengyel József

A verseny rendezõje: Paksi Atom-
erõmû Zrt.
A verseny szervezõje: Atomerõmû
Sportegyesület Asztalitenisz Szak-
csoport.
A verseny fõvédnöke: Süli János, a
PA Zrt. vezérigazgatója.
A verseny fõrendezõje: Szabó Sán-
dor, az ASE Asztalitenisz Szakcso-
port vezetõje.
A versenyzõk szállása: ESZI Kollé-
gium, 7030 Paks, Gagarin u 2.
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban,
közös zuhanyzóval a folyosón.
A verseny helyszíne: ASE Csarnok,
7030 Paks, Gesztenyés u 2.
A verseny jellege: Amatõr, egyéni
és csapatverseny

A verseny résztvevõi: A Villamos-
energia-ipari Sporttalálkozók Álta-
lános Versenyszabályzatában meg-
határozott munkáltatói szervezetek
munkavállalói, tisztségviselõi,
nyugdíjasai és azok családtagjai.

Jelentkezés, nevezés: 
A MOATSZ versenyzési engedély-

lyel rendelkezõ versenyzõk csak az
igazoltak részére kiírt verseny-
számokban indulhatnak! 

A versenyre 2010. április 30-ig lehe-
tett jelentkezni elektronikus formában a
szspaks@tolna.net címre, valamint a
06/75/510-060 faxra elküldeni.

Információk:
A versennyel kapcsolatos kérdé-

sekre felvilágosítást ad: 
Szabó Sándor - tel: 20/5479622

(szervezési és sportszakmai kérdé-
sek)

Szabó Szilárd - tel: 20/4128844
(szállás és vendéglátás)

Egyéb tudnivalók: 
A nevezés véglegesítése a verseny

elõtti csütörtök 12 óráig történik az

egyéni versenyszámok sorsolásá-
nak idõben való elkésztése miatt. 

A megküldött nevezési laphoz ké-
pest az utólagos módosítási igényt a
szspaks@tolna.net címre kérik
megküldeni.

A versenybíróság vezetõje: Szabó
Sándor

A verseny elõtti napon nevezési
módosítást már nem fogadnak el.

Amint arról az áprilisi lapszá-
munkban megírtuk, a PAN-
NONPOWER társaságcsoport-
nál vendégül látták és köszön-
tötték a nyugdíjas szakszerve-
zeti tagokat az év elején. 
Most kaptuk meg a jubileumi
elismerésben részesültek  tel-
jes névsorát.
Ezúton kívánunk nekik erõt
és egészséget! (f)

Bajtai Jánosné 40 éves
Fledrich Károly 40 éves
Garábi János 40 éves

Kalmár Istvánné 40 éves
Makarics Józsefné 40 éves
Pataky Lászlóné 40 éves
Novreczky Vilmos 50 éves 
Tóth József 50 éves 
Kovács Ferenc 4. 50 éves 
Jureczky Ferencné 50 éves 
Nyitrai Lajosné 50 éves 
Schmidt Imre 50 éves 
Alsószegi Rezsõ 50 éves 
Aubrecht Gyuláné 50 éves 
Cvenits Béláné 50 éves 
Herczog György 50 éves 
Türk János 50 éves 
Priskin Pál 60 éves 

XXI. Villamosenergia-ipari asztalitenisz találkozó
Paks, 2010. június 11-12-13.

JJuubbiilláállóókk

Kovács István elnök köszönti a nyugdíjasokat
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Sakklovagok
Caissa a sakkjáték istennõ-
je. Az õ megtestesítõje
ütötte lovaggá május 14-én,
Pakson Hajdú Jánost és
Süli Jánost. Paks polgár-
mestere és a Paksi Atom-
erõmû Zrt. vezérigazgató-
ja kapta meg idén a szek-
szárdi székhelyû Sakk-kul-
túráért Alapítvány és a Ma-
gyar Sakkszövetség kitün-
tetését. Caissa lovagjai
azok az emberek és szer-
vezetek lehetnek, akik se-
gítik a magyar sakk-kultú-
ra fejlesztését és népszerû-
sítését. A kitüntetést, mely
nem a versenyzést és az
eredményeket hivatott el-
ismerni, harmadik alka-
lommal adták át. Az ün-
nepséget a tíz éve felállított
sakkolimpiai emlékmûnél
tartották.

A PannonPower rendezé-
sében lapzártakor tartják
Harkányban az iparági
sakktalálkozót.
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A PRAKTIKER orszá-
gos hálózata szeretet-
tel várja az EVDSZ
tagjait áruházaikban.
A kedvezményes vá-
sárláshoz az érvényes
tagkártyát kell felmu-
tatni a fizetés elõtt a
pénztárnál. Javasol-
juk, hogy a vásárlás
elõtt érdeklõdjenek a
napokról az informá-

ciós pultnál, mert a
VDSZSZ-nek, a vas-
utasoknak is vannak
kedvezményes napja-
ik, de más idõpontok-
ban.

2010
Május 28-30.
Június 25-27.

PRAKTIKER

Folytatódik a kedvezményes vásárlás

TÁJÉKOZTATÓ
a DHV Munkástanács tagsága, az EVDSZ tagsága

és a DE Zrt. munkavállalói részére

A DHV Munkástanács Együttmûködési Megállapodást kötött
a sümegi Hotel Kapitány**** Wellness-szel (www.hotelkapi-
tany.hu). Az együttmûködés célja, hogy a DHV Munkásta-
nács tagjai, az EVDSZ tagjai és a DE Zrt. munkavállalói ked-
vezményesen üdülhessenek a szállodában.
Ehhez annyit kell tenni, hogy jelentkezésnél a „Munkásta-
nács”-ra kell hivatkozni. A megrendelés történhet telefonon,
faxon, e-mailen vagy postai úton az alábbi elérhetõségeken:
Levélcím: HOT-ÉP Kft. 8330 SÜMEG, Tóth Tivadar u. 19.
Telefon: 06-87/550-166. Fax: 06-87/550-167.
E-mail: ertekesites@hotelkapitany.hu, foglalas@hotelkapi-
tany.hu

Tisztelettel:
BÁTKI LÁSZLÓ

DHV Munkástanács elnök

A MAVIR „Pro Natura” kitüntetésben részesült

Show–világ  – Nem buktam meg apu, csak kiszavaztak...

Hó elején – Na, hogy döntött a monetáris tanács? Kapok új farmert?

Mellékhatás
Kiss kérdi az orvosától:
– Doktor úr! Van valami kelle-
metlen mellékhatása annak a
gyógyszernek, amit felírt ne-
kem?
– Igen, valószínûleg ismét
munkaképes lesz tõle!

Nősülés
– Hallottam Pista, hogy meg-
nõsültél.
– Hozzátok is lehallatszik?

Bíróságon 
Bíró a vádlotthoz: – Miért ásó-
val és kapával verte agyon a
feleségét? 
– Mert amikor egybekeltünk,
megfogadtuk, hogy csak ásó
és kapa választhat el minket
egymástól! 

Jósnőnél
Egy asszony ül a jósnõnél. 
– Asszonyom, én azt látom,
hogy hamarosan meg fog hal-
ni a férje.
– Ezt tudom – válaszolja a nõ.
Csak az lenne a kérdésem,
hogy vajon felment-e majd
engem a bíróság. 

Teve
– Anyu, igaz, hogy a teve akár
két hónapig is kibírja ivás nél-
kül?
– Persze, kisfiam, nem min-
denki olyan, mint apád.

Férfi a házban  
A férj az éjszaka közepén fel-
kelti a feleségét: 
– Ébredj fel, Lujza, egy férfi
járkál a lakásunkban!  
Az asszony felsóhajt: – Na,
végre!
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Nagy sikerû koncertet adott május 10-én es-
te az Óbudai Társaskörben a Trio Monte-
leone együttes. A háromtagú együttes ezút-
tal Beethoven B-dúr, D-dúr és Esz-dúr trióját
játszotta.
A Trio Monteleone-t 2005-ben alapította a
salzburgi Mozarteum három hallgatója, a
magyar zongorista, Lõwenberg Dániel, a
svájci hegedûs, Noëlle Grüebler és az új-zé-
landi csellista, Hugo Smit. Azóta több neves
professzor és mûvész segítette a trió zenei
fejlõdését: Az együttes elsõ nagyobb fellépé-
sére már 2006-ban sor került a Budapesti
Tavaszi Fesztiválon. A Rádió Márványter-
mében játszott koncertjüket a Bartók rádió
is rögzítette. Azóta is számos alkalommal
volt hallható a Trio Monteleone Magyaror-
szágon és Ausztriában. Repertoárjukon
megtalálhatóak a legkülönbözõbb korszak-
ok zongorástriói, 2008-ban koncertsoroza-
tot indítottak, melynek keretében mûsoruk-
ra tûzik Beethoven összes trióját.
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2010. április 22-én a Föld napja
alkalmából Szabó Imre kör-
nyezetvédelmi és vízügyi mi-
niszter a magyar természetvé-
delem legnagyobb kitüntetése-
it: Pro Natura díjat, Pro Natura
emlékplakettet, illetve minisz-
teri elismerõ oklevelet adomá-
nyozott azoknak a szakembe-
reknek és szervezeteknek,
akik munkájukkal hozzájárul-
nak a természet megóvásához.
A Föld Napja alkalmából Sza-
bó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter Pro Natura
emlékplakettet adományozott
a MAVIR Magyar Villamos-
energia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító ZRt.-nek, a ragadozó-
madár-védelemhez, kiemelten
a kerecsensólyom védelméhez
nyújtott több évtizedes folya-

matos hatékony segítségnyúj-
tásáért.
A Föld napja a világ környezet-
és természetvédõ társadalmá-
nak egyik legjelentõsebb ese-
ménye, amely arra hívja fel a
figyelmet, hogy a világ környe-
zetpusztító tendenciája meg-
változtatható, a természet
megóvása és a társadalmi fejlõ-
dés megfér egymás mellett. 
1970. április 22-én az Amerikai
Egyesült Államokban közel 25
millió amerikai polgár emelte
fel szavát, és fejezte ki tenni
akarását a Föld természeti kör-
nyezetének védelméért. 
Magyarországon elõször 1990.
április 22-én emlékeztek meg a
Föld napjáról. 

MAVIR 
Kommunikációs osztály


