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Felnövekvõ ágban 
a VIT Nyugdíjpénztár

Megújul a VIT - új, ak-
tív, dinamikus „kom-
munikációs csatorná-
kat” nyitottunk annak
érdekében, hogy min-
denki láthassa: még
mindig érdemes a VIT-
et választani, sõt, most
érdemes csak igazán! -
mondja Vokony János,
a pénztár igazgatóta-
nács elnöke.

8-9. oldal

Szövetségi vezetõségi ülés
Tucatnál is több téma tárgyalására került sor az
EVDSZ 2009. szeptember 9-i szövetségi vezetõsé-
gi ülésén.

2. oldal

Helyzetkép a Vértesi Erõmûrõl
Interjú Téglás Józseffel, a DUVISZ elnökével

4. oldal

Hírek a Tatabányai Erõmûbõl
A Tatabányai Erõmû munkavállalóit most vissza-
szervezték. Ezekrõl tájékoztat Kovács Ferenc
TEMÉSZ elnök.

4. oldal

Tudósítóinktól
12. oldal

Születésnapi 
köszöntõ

Boros Lászlót, ko-
rábbi szakszerveze-
ti vezetõt köszön-
töttük.

13. oldal

Sportösszefoglaló

14. oldal

A jövõ 
reménységei

14. oldal

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége „Villamosenergia-ipari 
érdekképviseleti szervezetek kutatása és komplex szervezetfejlesztése”

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0053

Tisztelt Olvasó!

Köszöntöm abból az alka-
lomból, hogy megnyitottuk
szakszervezetünk új hon-
lapját.

Célunk az volt, hogy az új
a régihez képest tartalma-
sabb, szerethetõbb le-
gyen. 

Fontos volt az alkotók számára
az, hogy a lap interaktív legyen,
azaz az Olvasóval élõ kapcso-
lat, folyamatos párbeszéd ala-
kuljon ki. Lényeges számunkra
továbbá, hogy érkezzenek véle-
mények arról, milyen lett az új
honlap? Mik a további elvárá-
sok, javaslatok?

Fentiek miatt ezennel 
PÁLYÁZATOT írunk ki.

A pályázat lényege, hogy a
következõ negyedévben havon-
ta vizsgáljuk és jegyezzük a
hozzászólók számát. Várjuk a
cikkekhez a hozzászólásokat,
az önálló olvasói leveleket, fó-
rum beírásokat, és az olvasóink

által a honlap galériájába szánt
fotókat.

Havonta az elsõ 10 legaktí-
vabb olvasó között két pen-
drive-t és fõdíjként 50 ezer fo-
rint értékben választható infor-
matikai eszközt sorsolunk ki. A
nyerteseknek - + feladatként- a

késõbbiekben legalább egy fél
oldalban majd véleményezni
kell az új honlapot, melyet köz-
zéteszünk olvasói levélként.

Ezúton is köszönöm a hon-
lap létrehozóinak: Csabának,
Zsoltnak, Nórinak, Móninak és
Tündinek a lelkes munkát.

Minden Olvasónak kellemes
és hasznos idõtöltést kívánok!

Tisztelettel:
Gál Rezsõ

az EVDSZ honlapjának felelõs
kiadója

(Folytatás a 9. oldalon)
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– Hogy érzed magad az
EVDSZ-nél?

– Nagyon jól. Számomra
merõben új volt a feladat.
Nemcsak biztatást, de se-
gítséget is kaptam, elsõsor-
ban a kollégáktól ahhoz,
hogy feladataimat a lehetõ
legjobban végezzem el. Vi-
szonylag hamar sikerült jó
kapcsolatot kialakítanom a
szövetségi vezetõség tagja-
ival, a munkaadók szövet-
ségével, a belsõ és külsõ
tárgyalópartnerekkel.
Munkám során minisztéri-
umok, szakhatóságok ve-
zetõ képviselõivel is jó
kontaktus kialakítására tö-
rekszem.

– Az EVDSZ gazdálko-
dásának beszámolóit, az
éves gazdasági és pénz-
ügyi tervet az utóbbi
években már te állítot-
tad össze. Mennyiben
különböznek ezek a ko-
rábbiakban elkészítet-
tektõl?

– Igazodtam az igé-
nyekhez, az elvárások-
hoz, köztudomású az,
hogy az EVDSZ nemcsak
a pénzügy és a gazdálko-
dás területén, hanem
máshol is törekszik a
szakszerûségre, az átlát-
hatóságra, a megbízható-
ságra. Az elõször elkészí-
tett beszámoló és terv a

korábbiaknak megfelelõ-
en készült el. A további
években ez, az érdekkép-
viseleti munkában, a szö-
vetség mûködési feltétele-
iben bekövetkezett válto-
zásoknak megfelelõen fo-
lyamatosan kibõvült, illet-
ve valamennyire átala-
kult. A beszámolóknál, a
pénzügyi tervnél abból
indultunk ki - többek kö-
zött -, hogy a szakszerve-
zet érdekképviseleti és ér-
dekvédelmi feladataira
mindig legyen megfelelõ
pénzügyi forrás és ehhez
rendelve meg tudjuk
anyagilag is becsülni a
képzett és jó képességû,
szakszervezeti vénával
megáldott munkatársa-
kat, miközben tartaléko-
kat is képzünk. Munkám
során nagyon fontosnak
tartottam és tartom - is-
merve a jelenlegi gazdasá-
gi helyzetet - a költségek
csökkentését, figyelembe
véve természetesen, hogy
társadalmi szervezetként
vannak olyan érdekképvi-
seleti feladatok, melyeket
mindenképpen el kell lát-
ni. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Aki a pénzügyAki a pénzügyekekee t intt intéziézi
Éppen négy éve került a villamosenergia-ipari
szakszervezethez gazdasági igazgatói munka-
körbe Árkovics István. Azóta tevékenységi köre
számos feladattal bõvült. Vezetõinek vélemé-
nye szerint jól terhelhetõ, szimpatikus munka-
társ, azonkívül bírja a gyûrõdést. Megkapta az
ügyviteli területet is, pár hónappal ezelõtt pe-
dig - míg korábban a szakszervezetnek számos
pályázata nem sikerült - az EVDSZ, a LIGA
VHSZ és a VTMSZ által közösen benyújtott,
több mint 42 millió forintos, általa elkészített
pályázatot elfogadták. A pályázat sikeres lebo-
nyolítása azóta is nagyon sok feladatot jelent.



ÖSSZEFOGÁST SZORGALMAZ
Szakszervezeti összefogást szorgalmaz a terve-
zett negyvenmilliárdos elvonás ellen a Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezete. Gaskó Ist-
ván, a LIGA Szakszervezetek elnöke közölte,
levélben fordultak a közösségi közlekedésben
mûködõ társszakszervezetekhez. Megvárják
válaszukat, majd ezután jelentik be sztrájkkö-
vetelésüket a kormánynál. (MR-1)

ELISMERÉS
Augusztus 20. alkalmából Kiss Péter társadalompolitikai miniszter
a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést ado-

mányozta Hódi Zol-
tánnak, a Vasas Szak-
szervezeti Szövetség
alelnökének és Pasz-
ternák Györgynek, a
Magyar Vegyipari,
Energiaipari és Rokon
Szakmákban Dolgo-
zók Szakszervezeti
Szövetség elnökének.

OÉT-ÜLÉS
Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács szeptember 8-i tanácskozásán
részt vett Oszkó Péter pénzügyminiszter, aki beszédében kihangsúlyoz-
ta, a jövõ évi költségvetés kiemelt területei közé tartozik majd a közbiz-
tonság, az egészségügy és a foglalkoztatás. A 2010-es büdzsében 400
milliárd forinttal kevesebb bevétellel számol a kormány, így ekkora
megtakarításra lesz szükség, melynek felét a központi költségvetésbõl
fedezik. Megerõsítette: 2009-re továbbra is 6,7 százalékos, 2010-re pedig
0,9 százalékos gazdasági visszaesést prognosztizálnak, és hogy 2010-
ben a GDP-hez mérten 3,8 százalékos deficittel számolnak.
A munkavállalói oldal sérelmezte, hogy mind az elõzetesen kül-
dött anyag, mind az elhangzott miniszteri tájékoztató elégtelen
volt ahhoz, hogy valóban a költségvetési vita megkezdésérõl le-
hessen beszélni. Hasonló kritikát fogalmazott meg a munkaadói
oldal szóvivõje. A munkaadói oldal számára a legfontosabb szem-
pont a 2010-es költségvetésben a válság kezelése, a gazdasági sta-
bilitás majd a növekedés megteremtése, hiszen munkahelyeket a
gazdaság tud teremteni. A munkaadók csatlakoztak a munkavál-
lalói oldal kritikájához az Út a munkához programot illetõen.
Csizmár Gábor államtitkár válaszában elmondta, a 2010-es szabályozási
változások azt a célt szolgálják, hogy az Út a munkához programot átpo-
zícionálják egy foglalkoztatást segítõ programmá. Az OÉT a kormány
ígérete szerint szeptember 18-án tárgyalhatja érdemben a költségvetést.
A második félévi munkatervet és a 2010. évi munkaszüneti napok
körüli munkarendet az OÉT elfogadta. Jövõre mindössze egy
munkaszüneti nap esik péntekre, így hosszú hétvégékben sze-
gény év következik. A döntés értelmében december 11, szombat,
munkanap, míg december 24, péntek, pihenõnap.

EDDSZ CSATLAKOZNI KÍVÁN
Siófokon, szeptember 13-án az EDDSZ küldöttértekezlete szavazati
többséggel úgy döntött, hogy kilép a SZEF-bõl, melynek alapító tag-
ja volt, és a LIGA Szakszervezetekhez csatlakozik. A döntésben
szerepet játszott, hogy az egészségügyi szakszervezet az elmúlt év
októbere óta folyamatosan és írásban szólította fel a SZEF vezetõjét
a pénzügyi válság, a megszorító intézkedések hatásai ellen való fel-
lépésre, de egyetlen egy válasz sem érkezett. (Forrás: liganet.hu)

LIGÁS FIATALOK KÉPZÉSE
A Fiatalok Ligája 2009. szeptember 4-6. között tar-
totta elsõ nyári táborozását, képzését Szántódon,
melyen kilenc szervezet hetven fõvel képviseltet-
te magát. A rendezvénynek kettõs célja volt, egyrészt a képzés keretében
megismertetni a fiatalokkal a munkajogi és szakszervezeti világot, másrészt
kapcsolatot építeni a különbözõ szervezetekhez tartozó résztvevõk között,
így mélyíteni az egymás közötti szolidaritást. Szántódra látogatott Gaskó Ist-
ván, a LIGA Szakszervezetek elnöke, Kónya Péter társelnök valamint Bá-
rány Péter, a VDSzSz érdekvédelmi alelnöke is. Lehetõség nyílt a kötetlen be-
szélgetésre a szakszervezeti életrõl, a munka nehézségeirõl, a fiatalokat érin-
tõ problémákról, amelyekre megoldási lehetõségeket keresnek.

2. OLDAL
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Hódi Zoltán Paszternák György

Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnökhelyet-
tese fogadta Romániából, Kovászna megyé-
bõl - Sepsiszentgyörgyrõl - érkezett szak-
szervezeti vezetõk egy csoportját Budapes-
ten, a szakszervezet Szentendrei úti irodá-
jában. A CARTEL-ALFA Szakszervezet or-
szágos konföderációtól hazánkba érkezett
Balanica Gil, Rujoi Gheorghe, Buretea Mi-
hai, Gocsman Rasandel, Bong Vilmos,
Berde Réka Zsuzsanna, akiket Néber Tibor
ADÉSZ elnök és Markotán Károly ADÉSZ

társelnök kalauzolt több napi itt tartózko-
dásuk során.

Az EVDSZ elnökhelyettese tájékoztatta
a külföldi kollégákat a hazai érdekvédelem
helyzetérõl, az aktuális problémákról, a
Munkatörvénykönyv, a kollektív szerzõdés
adta lehetõségekrõl és számos, a munka-
vállalók életét, munkakörülményeit érintõ
kérdésrõl.

Az CARTEL-ALFA Konföderáció külön-
bözõ iparágak szakszervezeteit tömöríti,

mint például: közszféra, közalkalmazottak,
energiaipar, villamos energia, rendvédelem,
egészségügy. Mint megtudtuk, a magyar és
a román szakszervezetek kapcsolata közel
másfél évtizedes, annak idején a Munkásta-
nácsok kezdeményezte a kapcsolatfelvételt,
amely ezt követõen rendszeres - évenkénti
- tapasztalatcsere-látogatásokká és szakmai
tájékoztatássá alakult.

Bong Vilmos, a szakszervezet Kovász-
na megyei elnöke, mint a csoport vezetõ-
je kérdésünkre elmondta, nagyon hasz-
nos és eredményes volt a többnapos ma-
gyarországi szakszervezeti találkozó. A
LIGA Szakszervezetekkel az elmúlt hosz-

szú évek alatt különösen jó kapcsolat ala-
kult ki.

– Nagyon sok segítséget kaptunk magyar
kollégáktól, miközben az idõk folyamán bará-
ti, és a családok között ismeretség is kialakult.
Ezt mi is nagyra értékeljük. Szilágyi elnökhe-
lyettes úr tájékoztatójából nagyon sok értékes
információt hallottunk, úgy látom, a két szak-
szervezet gondjai, problémái hasonlóak, a
munkavállalók és munkahelyek érdekében
sok mindent megtesznek, csakúgy mint ott-
hon mi is. A folyamatos kapcsolaton kívül tá-
jékozódni tudunk a magyarországi televízió-
és rádióadásokon keresztül a magyarországi
szakszervezetek tevékenységérõl. Vélemé-

nyem szerint a LIGA Szakszervezetek a leg-
eredményesebb érdekvédelmi szervezet.

Néber Tibor megerõsítette Bong úr szavait
és elmondta, hogy szeretnének továbbra is a
jó kapcsolatot ápolni a CARTEL-ALFA Szak-
szervezettel. 

A szakszervezeti tisztségviselõk, a vendé-
gek programja igen változatosan telt. A nyár
végi napokban - augusztus 30-tól szeptem-
ber 4-ig - többek között ellátogattak a Paksi
Atomerõmûbe, ahol találkoztak Süli János-
sal, az  atomerõmû vezérigazgatójával, majd
a Tolna megyei kórház és a megyei rendõr-
kapitányság szakszervezeti vezetõivel is. Ezt
követõen Budapesten Gaskó István, a LIGA
Szakszervezetek elnöke fogadta a delegációt,
amely során a rendészeti és egészségügyi
szakszervezetek vezetõivel is konzultáltak.

Programjukban szerepelt a pécsi munka-
ügyi központ vezetõivel való konzultáció is,
majd megtekintették a város nevezetessége-
it. Végül kötetlen program keretében baran-
golást tettek Tolna megyében, ellátogattak
néhány jelentõs hazai mûemlékhez és hely-
hez. F. E.

Román-magyar szakszervezeti találkozó

Az EVDSZ Állandó Bizottsága 2009. szeptember
8-án ülésezett és megtárgyalta a soron következõ
szövetségi vezetõségi ülés témáit, javaslatokat
tett és  kialakította álláspontját.

A nyári szünet utáni elsõ EVDSZ szövetségi veze-
tõségi ülésre 2009. szeptember 9-én került sor. Az
ülést Budapesten, a Szentendrei úti székház Jedlik
termében tartották, amelynek akusztikája megkö-
vetelte, hogy a szövetségi vezetõség tagjai elõadá-
saik, hozzászólásaik és javaslataik megtételekor
mobil mikrofont használjanak.
Réffi Péter levezetõ elnök megállapította, hogy az
ülés határozatképes és elõterjesztette a tárgyalandó
napirendi pontokat, melyekhez az elõzetesen meg-
küldött témákhoz  többet javasolt megtárgyalásra,
amelyeket a jelen lévõk elfogadtak.
Elsõként elfogadták az elõzõ szv. ülésrõl készül
emlékeztetõt, majd Gál Rezsõ EVDSZ elnök és dr.
Szilágyi József elnökhelyettes elõterjesztésében a
következõ napirendi pontban a villamosenergia-
ipari társaságcsoportokkal kapcsolatos elõzetesen
írásban megküldött anyagot tárgyalták meg. Az
MVM csoportból, az E.ON csoportból, az RWE
csoportból és az EDF csoportból jelen lévõ szak-
szervezeti vezetõk tájékoztatták az szv. tagjait a
társaságok fõ jellemzõirõl, különös tekintetben az
integráltsági és integrációs kérdésekre. Azonkívül
megvizsgálták ezen társaságok TEÁOR 35.1 beso-
rolási helyzetét, a VKSZ hatályosságát. Kialakítot-
ták álláspontjaikat a tekintetben, hogy a rendkívül
szerteágazó és eltérõ gazdasági szerkezetben mû-
ködõ társaságokban milyen rendszerû legyen és
hogyan mûködjenek a helyi szakszervezetek, to-
vábbá az EVDSZ-nek milyen szerepe, feladata le-
gyen. Elhangzott az a vélemény, hogy az EVDSZ
vegye fel a kapcsolatot a gázipari és a vízügyi szak-
szervezetekkel, hiszen a munkáltatók némelyike
(pl. E.ON, RWE) ott is jelen van.
A harmadik napirendi pontban az EVDSZ meghí-
vására eljött Szegedi Andrásné, a Gázipari Szak-
szervezeti Szövetség elnöke és Varga Gyula, a
TIGÁZ Üzemi Tanács elnöke. Az elnökasszony tol-
mácsolta szövetségük jókívánságait és tájékozta-
tott szövetségük történetérõl, jelenlegi helyzetük-
rõl, egyben kinyilvánította azt, hogy a gázipari szö-
vetség a jövõben kész együttmûködni az EVDSZ-
szel a munkavállalók érdekében.
A negyedik napirendi pontban Gál Rezsõ elõter-
jesztésében tárgyalták az Európai Üzemi Tanácsok
konferenciájának - LIGA Szakszervezetek pályáza-
ti forrásait igénybe véve - elõkészületi munkáit.
Az szv. - ötödik napirendben - döntött arról, hogy
ebben az évben november második felében ren-
dezzék meg az országos értekezletet, és dolgozzák
ki a programot. A helyszín kiválasztása folyamat-
ban van.
Az EVDSZ-csoport kihelyezett olaszországi ülésé-
nek programját tárgyalták a 6. pontban.
Az EVDSZ SZV közelmúlt ülésein mindig téma volt
a korengedményes nyugdíjazás ügye. (T.i. 2009.
december 31-ig hatályos a jelenlegi.) A szövetség
tagjai - helyenként az otthoni, helyi munkáltatók-
kal egyetértésben - fokozatos erõséggel és hang-
súllyal kérték a döntéshozókat, a kormány képvi-
selõit, már idejekorán kezdjék meg a párbeszédet
az érdekképviseletekkel is, hogy legyen jövõre ér-
vényes korengedményes nyugdíjazási rendszer.
Úgy látszik, hogy néhány országos konföderáció és
más iparághoz tartozó szakszervezeti szövetség-
nek is fontos ez a téma, mert sokan hallatják sza-
vukat ez ügyben. Az EVDSZ levélben kereste meg
Herczog László szociális és munkaügyi miniszter
urat, aki biztató szavakat küldött az érdekképvise-
leteknek. Idézet az EVDSZ levelébõl: „Az EVDSZ a
korkedvezmény ügyében tárgyalást folytatott a LI-
GA Szakszervezetekkel és abban állapodtak meg -
amellyel az szv. tagjai is egyetértettek -, hogy
amennyiben 2009. október 15-ig nem történik a
döntéshozók részérõl elõrelépés, akkor demonst-
rációkra, tiltakozásokra kerülhet sor.” Mindezeket
a hetedik napirendi pontban tárgyalták.
A következõ (nyolcadik) napirendi pont elõterjesz-
tõje Gál Rezsõ és Téglás József, a DUVISZ elnöke
volt az MVM Vértesi Erõmû Zrt. és a szakszerveze-
tek helyzete témában. A tájékoztatás és a hozzá-
szólások elhangzása után az szv. határozatot foga-

dott el, amelyben jónak
tartották a kormány Vért-
tel kapcsolatos határoza-
tát (1097/2009. VI. 23.),
miszerint „nemzetgazda-
sági (foglalkoztatási,
rendszerbiztonsági és
környezetvédelmi) érde-
kekre való tekintettel a
Vértesi Erõmû Zrt. mû-
ködését tartja szükséges-
nek.” Az EVDSZ SZV tá-

mogatja a cég és a szakszervezetek ál-
tal megkötött Foglalkoztatási Megálla-
podást és üdvözli az érdekegyeztetõ fó-
rum létrehozását is.
Pinczés Ernõt, a TIVISZ elnökét meg-
választották az EVDSZ SZV ÁB tagjá-
nak Réffi Péter helyett, aki más fontos
feladatot kapott. (Kilencedik napi-
rend.)
A tizedik napirendi pont elõadója Hor-
váth Gizella, az EVDSZ Gazdasági El-
lenõrzõ Bizottság (GEB) elnöke volt. Az elõzetesen
megküldött írásos anyagot - a GEB évközi, közben-
sõ beszámolóját, az ellenõrzés naptári programját -
az elnökasszony szóban kiegészítette és válaszolt a
kérdésekre.
A tizenegyedik napirendi pontban Gál Rezsõ és dr.
Szilágyi József részérõl tájékoztató hangzott el a
KNEM (A 24/2009. (VI.9) KHEM rendelettel módo-
sított 116/2007. XII. 29. GKM rendelet végrehajtása
a kedvezményes villamos energia-vételezéssel kap-
csolatban), a MEH tárgyalásokról, a TÁMOP prog-
ram jelenlegi állásáról, a szakképesítési rendszer
változásának véleményezésérõl, az üzemi taná-
csok titkárainak és a felügyelõbizottságok munka-
vállalói delegáltjainak tervezett értekezletérõl.
Külön napirendi pontban tárgyalta az szv. a 2009.
szeptember 15-ével érvénybelépõ 175/2009 (VIII.
29) sz. Kormány rendeletet a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok mûködésének átláthatóbbá
tételérõl. A nemrég kijött kormányrendeletet meg-
ismerve mind a munkavállalók képviselõi mind
néhány  munkáltatók körében enyhén szólva is
„kiütött egy biztosítékot."
Pontosabban a 2.§ (1) bekezdés, a rendelet sze-
mélyi hatálya ugyanis a vezetõ tisztségviselõkön,
felügyelõbizottsági tagokon és az Mt. szerint
meghatározott vezetõ állású munkavállalókon túl
a szervezeti egységet vezetõ munkavállalókra és a
tartósan egyes munkavállalók tevékenységét irá-
nyító munkavállalókra is kiterjed. Gál Rezsõ tájé-
koztatta az szv. tagjait, hogy 2009. szeptember 7-
én tiltakozó tartalmú levelet küldött a Miniszterel-
nök úrnak, az adatvédelmi biztosnak, a szociális
és munkaügyi miniszternek, és a társadalompoli-
tikai miniszternek, hogy még a korm. rendelet
életbelépése elõtt vizsgálja felül a tv.-t, hiszen
igencsak aggályos pl. a munkavállalók kis cso-
portját irányító vezetõ adatainak nyilvánosságra
hozatala.   

Tárgyalta az szv. a VBKD Önse-
gélyezõ Pénztár helyzetét. Gál
Rezsõ elõterjesztésében elhang-
zott, fontos állomáshoz érkezett
a pénztár, hiszen azt a döntést
hozta, hogy  egyesül a Vasutas
Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ
Önsegélyezõ Pénztárral
(VÖKKÖP).  Remélhetõleg a fú-
zióval rentábilissá válhat a
pénztár, bõvülhet  mûködési te-

rülete. Az átalakulásról küldöttközgyûlést tartanak
2009. szeptember 29-én.
Tárgyalta az szv. a 2009. június 29-én elfogadott
2009. évi LXXVII. Törvényt, amely arról szól, hogy
év végéig a magánnyugdíjpénztár tagjai átléphet-
nek (visszaléphetnek) a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe. Ismertetésre kerültek Berkes
Sándor, a MÉSZ elnökének a témával kapcsolatos
aggályai, mely szerint az atomerõmûben hátrá-
nyos megkülönböztetés érinti azokat a dolgozókat,
akik korkedvezményes nyugdíjba tudnának elõbb
menni, de a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetõ-
vé számukra a társadalombiztosítási rendszerbe
való visszalépést. Az szv. felkérte a MÉSZ elnökét,
hogy e problémakört  részletesen dolgozza ki és
terjessze további intézkedés végett a szövetségi ve-
zetõség elé.
Elkészült az EVDSZ Ifjúsági Tagozata Mûködési
Szabályzata, amelyet Harmath Péter IT elnök is-
mertetett. Tájékoztatott továbbá az ifjúsági találko-
zó megszervezésérõl, amelyet októberben Ópusz-
taszeren rendeznének. Az EVDSZ új honlapjának
népszerûsítését felvállalták a fiatalok.
Egyebek témakörben elhangzott: Az EVDSZ új
szerzõdést kötött a VODAFONE társasággal, az
EVDSZ elnökhelyettese fogadta a román szakszer-
vezeti szövetség egy csoportját, továbbá nemzet-
közi események ismertetésére is sor került. Az
Elektromos Szakszervezet kérésére elkészült a leg-
gyakrabban használt természetbeni juttatások
adó- és járulékterheinek változásáról egy táblázat,
amelyet a szövetségi vezetõségi tagok megkaptak,
csakúgy mint a napirendi pontokhoz kapcsolódó
részletes írásos anyagokat.
E tudósításban megnevezetteken kívül a szövetsé-
gi vezetõség többi tagja is igen aktív volt, hozzá-
szólásaikkal, javaslataikkal segítették az szv. mun-
káját. 

(Fábián)
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Volt…
Hazánk atomenergia fejlesztésének kérdé-
sei, különös tekintettel a paksi atomerõmû
bõvítésére címû elõadás.
Hungexpo Vásárközpont, Konferencia
központ 2009. szeptember 10.
CIGRÉ 30. Nemzetközi Szimpózium,
2009. augusztus 28-szeptember 2.
BNV 2009. szeptember 9-13.
Rácz László: Megújuló energiaforrások a
közlekedésben címû elõadás. Enpol2000
Energiapolitikai Hétfõ esték, 2009. szep-
tember 14.

Lapzártakor…

Az MVM a megújuló  energia hasznosításá-
ért. Napkollektor (solar parabola) átadás
Csepelen, 2009. szeptember 11.
22. Távhõ Vándorgyûlés, Magasabb kom-
fort kevesebb energiával címmel. Debre-
cen, 2009. szept 15-16.

LESZ…

ENERGO Expo Nemzetközi Szakkiállítás
és Konferencia 2009. szeptember 29-ok-
tóber 1. Debreceni Kölcsey Központ.
A hazai gázellátás aktuális kérdései (vita-
délután). 2009. szeptember, Budapest,
ETE.
A villámok titkai elõadás ELTE TTK Északi
Tömb, Budapest, Pázmány Péter sétány
1/A,  2009. szeptember 24. 
15 éves a VIT Nyugdíjpénztár. Ünnepi meg-
emlékezés 2009. október 8.
MET Erõmû Fóruma, Balatonalmádi,
2009. október 15-16.
Dr. Aszódi Attila: Az energetikai, mûszaki
képzés és tájékoztatás helyzete. En-
pol2000 Energiapolitikai Hétfõ esték,
2009. október 12.
Beruházási döntések címmel országos
konferencia Budapest, 2009. november 10-
11. Szervezõ Szakmai Továbbképzõ és Fej-
lesztési Központ.
EnKon 2009 éves energiaszektor szakfó-
rum. Budapest, 2009. november 10-11.
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Az elkótyavetyélt vagyonért is fizetni
kell valakinek. De nem annak, aki el-
kótyavetyéli. Magyarországon minde-
nért az fizet, aki szokott: a kisember.
Jó, bár szomorkás példa erre a Vérte-
si Erõmû Zrt. sorsa. A cég, az 1995-ös
bánya-erõmû integrációt követõen,
6500 fõs foglalkoztatóvá vált. S aztán
megkezdõdött a szétzilálása, mely
máig tart. 

Téglás József, a munkahelyek megtartá-
sáért harcoló Dunántúli Villamosener-
gia-ipari Szakszervezet elnöke így vá-
zolja a folyamatot: 

– A cég egyik kapcsolt villamosener-
gia-termelõje a Dorogi Fûtõerõmû. A
társaságot az ÁPV 1996-ban arra köte-
lezte, hogy az erõmûvet százezer forin-
tért az önkormányzatnak - milliárdos
vagyonvesztés mellett - eladja! Dorog és
Esztergom távhõszolgáltatását végzik
itt, kb. 3800 lakás ellátását biztosítják. A
másik villamosenergia-termelõ a Tata-
bányai Fûtõerõmû. Innen látnak el
mintegy 25 ezer tatabányai lakást. Ezt
az erõmûvet az MVM Zrt. néhány éve,
áron alul kivásárolta. A tatabányai bá-
nyákat 2004-ben, a 100 megawatt villa-
mosenergia-teljesítményû Bánhidai
Erõmûvet pedig 2005-ben leállították.
Nem történtek meg ugyanis az MVM
Zrt.-tõl elvárható fejlesztések, történt vi-
szont néhány értelmetlen, átgondolat-
lan kísérlet a privatizációra. Mára az
erõmû elértéktelenedett, privatizációja
lehetetlenné vált. Ami mára maradt a
szebb napokat látott cégcsoportból: az
oroszlányi bányák és a Oroszlányi Erõ-
mû, 240 megawatt villamosenergia-ter-
meléssel, kapcsolt hõszolgáltatással,
hatezer lakást fûtve. Mindeközben a
dolgozói létszám is jócskán leapadt. Év
végére már csak kb. 1500 ember foglal-
koztatását biztosítja a cég, ha nem
megy csõdbe és nem számolják fel.

– Hogyan élték meg mindezt a dolgo-
zók?

– A bizonytalanság és a jövõkép hiá-
nya mára már kikezdte az optimista em-
berek lelkét is. Szinte
egy sincs már közöt-
tük, akit a kilátástalan-
ság ne küldene padló-
ra. Van egy biztatónak
tûnõ kormányhatáro-
zat, de közelebbrõl
megnézve attól tar-
tunk, hogy annak vég-
rehajtása sok buktatót
rejt. Tudjuk, hogy az
év végéig a létszámunk
kb. 600 fõvel csökken.
A kapun kívül kerülõk
közül számos kollé-
gánk ellátottá válik (pl.
nyugdíj, más munka-
hely stb.), de lesznek
akik még végkielégítést
sem kaphatnak, mert
nem olyan régen kerül-
tek a céghez. A meg-
maradó kevesebb em-
berre nyilvánvalóan
több teher nehezedik. A megnövekedõ
elvárások szinte teljesíthetetlenek.
Többletfeladatok, alacsony bér, a szoci-
ális ellátások csökkenése várható. De
tisztán kell látni, hogy a szakszervezet
legfontosabb feladata a jelenlegi helyzet-
ben a munkahelyek megõrzése. És ha
csak kicsi esélyünk van is erre, ezt kell
választanunk, kompromisszumok árán
is. A gazdasági válság és a munkanélkü-
liség réme hajtja elõre az embereket,
amit sajnos egyesek csúnyán kihasznál-
nak!

– A szakszervezet milyen eredménye-
ket könyvelhet el?

– A munkavállalói érdekeket kõkemé-
nyen védjük, de csodát nem tehetünk. A

csoportos létszámleépítés a kollektív
szerzõdés szerint zajlik, és a maradó ál-
lomány bére is folyamatosan kifizetésre
kerül. Bár az üdülõinket elvesztettük, az

MVM jóvoltából az
idén még szinte válto-
zatlan feltételek mel-
lett használhatják
azokat a munkaválla-
lók. A korrektség ked-
véért meg kell említe-
ni, hogy ebben a idõ-
szakban különösen
fontos a menedzs-
ment szerepe, és dr.
Szabó Pál elnök-ve-
zérigazgató - mint
munkáltató - szemé-
lye, akiben igazi
együttmûködõ part-
nerre találtunk.

– Mekkora a szerve-
zettség, illetve, ahogy
nõtt a munkahely-
vesztés veszélye, töb-
ben léptek-e be?

– A mi szakszerve-
zetünk mindig jól szervezett volt és bí-
zunk abban, hogy ez késõbb is így lesz.
Ma nem is a szervezés a fõ gondunk, in-
kább a soraink újrarendezése, hiszen
számos aktivistát is veszítünk a lét-
számleépítések során.

– Milyen lépéseket tehetnek még a
megmaradásért?

– Minden azon áll vagy bukik, hogy
Magyarország energiaellátását velünk
vagy nélkülünk képzelik-e el a döntés-
hozók. Bízunk abban, hogy az MVM
nem a bezárást erõsíti a tárgyalásokon,
és lát lehetõséget a Vértesi Erõmû villa-
mosenergia-termelésének átvételére.
Sajnos olyan vélemény is elhangzott
már, hogy az ország ellátása biztosítha-

tó az általunk termelt villamos energia
kiesése esetén is. Szerintünk viszont
egyáltalában nem mindegy, hogy hazai
energiahordozó  – szén – felhasználása
mellett termeljük a villanyt, vagy az
orosz gázcsaptól függve, euró alapon
vásárolt gázból állítjuk elõ azt.

– Van-e valami biztos kapaszkodó a
cég jövõjét illetõen, a sok bizonytalan-
ság közepette?

– Szeptember elején, a Bányász- és
Villamos Napokon Keleti György térségi
országgyûlési képviselõ a kormány üze-
neteként tolmácsolta. A kormányhatá-
rozat végrehajtása jobban igazodik a
cég mûködési feltételeihez, mint eredeti-
leg várható volt. Legfrissebb helyzetér-
tékesünk eredményeként elmondatha-
tó, hogy – elõzetes számítások alapján –
már 2010-ben megközelítheti a Vértesi
Erõmû üzleti terve a nullszaldót. Ha ezt
sikerül elérnünk, akkor tiszta szívvel
várhatjuk a kormány végsõ döntését, és
úgy érezhetjük, megszolgáltuk az or-
szág bizalmát. 

– Õszintén: mennyiben szólnak straté-
giai és mennyiben érzelmi okok a
szénerõmû megtartása mellett? 

– Igen sok érv szól mellette, de ezek
közül egy biztosan kiemelhetõ. Az,
hogy a térségben újabb több ezer ember
munkanélkülisége elfogadhatatlan és
iszonyú költséget is jelent. A cég 2005-
re felépített 20 milliárdos kéntelenítõjé-
nek hitele (10 milliárdos állami kezes-
ségvállalás mellett) azonnal a költségve-
tést terhelné, a humánköltségek 10 mil-
liárdos terhe sem csekély kiadást jelen-
tene, és a sort még lehetne folytatni. A
városfûtés kiváltása is kb. 6-8 milliárdot
igényelne. Röviden, a bezárás több tíz-
milliárd forint kidobását, és egy egész
szakmakultúra eltûnését eredményez-
né. Wessely Gábor

A tavaly májusi számunkban
írtunk elõször arról, hogy az
MVM Zrt. Igazgatóságának
2007. február 21-én meghozott
7/2007 (II. 21.) számú határo-
zata értelmében egy „Új Ter-
melõ Társaság" létrehozásával
megalakult az MVM GTER Zrt.
Az átalakulás során az MVM
Zrt. többségi tulajdonában lévõ
szénhidrogén tüzelésû fûtõ-
erõmûvek, így az MVM Észak-
Buda Projekt Kft. és a TE Kft.
üzemeltetõi létszámának mun-
kavállalói kiszervezésre kerül-
tek az MVM GTER Zrt.-be.

A változások kapcsán két
cikkünkben is foglalkoztunk
az akkori kiszervezéssel, majd
az MVM GTER Zrt.-ben,
Észak-Buda Projekt Kft. és a TE
Kft.-ben történt „egy szakszer-
vezeti modell" kialakításával.

A TEMÉSZ elnökét, Kovács
Ferencet kérdezzük ismét,
hogy most milyen szervezeti
átalakulás történt a TE Kft.
munkavállalóinak életében?

– A 2009. július 1-jén történt
szervezeti változás az MVM
Zrt. Társaságcsoportban mûkö-
dõ MVM GTER Zrt., a TE Kft. és
az  OVIT Zrt. társaságokat érin-
tették. Egyszerûen fogalmazva,
a 2008. április 1-jén a TE Kft.-
bõl kiszervezett üzemeltetõi és
karbantartói munkavállalók
visszaszervezésre kerültek az
anyacéghez.

– Mi az oka a visszaszervezés
folyamatának?

– A tatabányai munkaválla-
lók visszaszervezésnek az oka
egy újabb tulajdonosi döntés.

Az MVM Zrt. Igazgatóságá-
nak 14/2009. (II. 18.) sz. hatá-
rozata alapján az MVM Zrt.,
mint eladó és a Tatabányai Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zata, valamint az ELMIB Ener-
getikai Zrt., mint vevõk között
a TE Kft. üzletrészt érintõen
Adásvételi Szerzõdés aláírására
került sor. A TE Kft. üzemelte-
tési feladatainak ellátását a Tu-

lajdonos az MVM GTER Zrt.
üzleti tervében 2009. június
30-ig határozta meg. Nyilván-
valóan a jövõbeni tulajdonosok
a TE Kft. villamos- és hõter-
melõ berendezéseinek üze-
meltetését saját hatáskörben
kívánják megoldani.

– A tatabányai munkavállaló-
kat hogyan érintette az újabb
változás? 

– Maga az a tény, hogy az
MVM Zrt. értékesíteni kívánja
a TE Kft.-t a munkavállalók kö-
rében nagy feszültséget oko-
zott, és okoz ma is. A leendõ
tulajdonosok vásárlási szándé-
ka már régóta a levegõben van,
hiszen a helyi médiákban
számtalan újságcikk és nyilat-
kozat született róla. Ezenkívül
február végén a kérésemre az
MVM Zrt. részérõl munkás-
gyûlésen tájékoztatták a mun-
kavállalókat a várható privati-
zációról. 

A munkavállalók reflexei jól
mûködnek és rögtön felmerül-
nek bennük a jövõ alapvetõ
kérdései: Mi lesz a villamos
iparághoz és a VKSZ alá való
tartozásunkkal, az áramdíj-
kedvezményünkkel, a helyi
KSZ-ünkkel, béreinkkel és szo-
ciális juttatásainkkal? 

– Milyen módon ment végbe a
visszaszervezés?

– Az MVM GTER Zrt., mint
munkáltató jogszerûen járt el,

hivatalos levélben étesítette a
szakszervezetet és az üzemi
tanácsot a munkavállalókat
érintõ változásokról. Az MVM
GTER Zrt. és a TE Kft. munkál-
tatói június 11-én munkásgyû-
lés keretében tájékoztatták  a
munkavállalókat a visszaszer-
vezés tényérõl. A munkaválla-
lók munkajogi jogutódlással
kerültek vissza a TE Kft.-be. 

– Az újbóli változás milyen
feladatokat adott a szakszer-
vezetnek? 

– A munkavállalók munka-
jogi jogutódlásának következ-
tében a TE Kft.-ben július 1-jé-
tõl több kollektív szerzõdés lett
volna érvényben (a TE Kft.,
MVM GTER Zrt., OVIT Zrt.),
melyek fenntartásának és a
jogutódlás megállapodásának
problémáit kellett megoldani.

A Felek egyetértettek abban,
hogy a társaságnál nem célsze-
rû eltérõ szociális rendszerû és
juttatásokban különbözõ mér-
tékû kollektív szerzõdéseket
érvényben tartani. A munkajo-
gi jogutódlás és a munkáltató
pozitív és korrekt hozzáállása
eredményeként a helyi kollek-
tív szerzõdést módosítottuk.
Ami azt jelenti, hogy a TE Kft.-
ben 2009. július 1-jétõl a há-
rom helyett a módosított, helyi
kollektív szerzõdés van hatály-
ban. A módosított kollektív
szerzõdés a szociális és egyéb
juttatások kérdésében a mun-
kavállalók összességét tekintve
elõnyös helyzetbe hozta. A
visszaszervezés megállapodá-
sa rögzíti a munkajogi jogutód-
lás tényét és a kollektív szerzõ-
dés módosítás végrehajtási in-
tézkedéseit.
– A tatabányai munkaválla-
lók visszaszervezése után mi
lesz az MVM GTER Zrt.-ben,
az Észak-Buda Projekt Kft.-
ben és a TE Kft.-ben kialakí-
tott „egy szakszervezeti mo-
dellel”?

– A TEMÉSZ ÜVT ülésén

tárgyaltuk a kérdést és egyelõ-
re az álláspontunk az, hogy a
változásokat követõen -
(Észak-Buda Projekt Kft. is
várhatóan eladásra kerül) - ,
több munkáltató esetén is, to-
vábbra is fenn kívánjuk tarta-
ni a kialakított szervezeti for-
mánkat. A munkáltatói szét-
válás során nem célszerû kis
helyi szervezeteket létrehoz-
ni, mert azok egy részt mûkö-
désileg nem tudják magukat
fenntartani, másrészt pedig a
munkáltatóval szemben le-
gyengülhetnek. Az MVM
GTER Zrt.-ben - a tatabányai
tagság munkáltatói kiválása
után - a jelenlegi taglétszám 41
fõ, amely az Észak-Buda Pro-
jekt Kft. esetleges privatizáci-
óját követõen még tovább
osztódik. Erre a szakszerveze-
ti szakmai válasz az, hogy fe-
dõ, illetve „ernyõ” szervezetet
kell létrehozni. Az „egy szak-
szervezeti modell” tovább
mûködtetésével pontosan
ilyen szervezeti formát hoz-
nánk létre. Ebben a kérdésben
természetesen az érintett tag-
ság véleményét ki kell kérni.
Az „egy szakszervezeti mo-
dell” fenntartása esetében a
feladat az, hogy a munkáltatói
változásokat le kell követni a
TEMÉSZ mûködésének struk-
turális felépítésében.

– A TE Kft. privatizációja ese-
tén a munkavállalók jövõbe-
ni aggodalmaikra mi a meg-
oldás?

– A TE Kft. privatizációja es-
tén a felek által megkötött
Adásvételi Szerzõdéshez tarto-
zó Zárási Feltételek dokumen-
tumában szerepel egy foglal-
koztatási megállapodás meg-
kötése a jövõbeni tulajdono-
sokkal. Én személy szerint bí-
zom abban, hogy majd a meg-
állapodás tárgyalásai során a
sarkalatos kérdésekben is
eredményre jutunk.  

F.K.-F.E.

A Bánya- és Energiaipari Dolgo-
zók Szakszervezete Alapszabá-
lya szerint a soron következõ
kongresszusra ez év novembe-
rében került volna sor. Megelõz-
te ezt a BDSZ Országos Tanács
egyhangú döntése, amely július-
ra összehívta a bányászszak-
szervezet XXXI. (munka-) kong-
resszusát.

Ennek fõ oka az volt, hogy a bánya- és az
energiaiparban, de az ipar egészében, sõt
a feldolgozóipar területén is jelentõs válto-
zások mennek és mentek végbe az elmúlt
évtizedekben. A folyamatnak a lényege,
hogy jelentõsen csökkent a foglalkoztatot-
tak száma, s ezzel együtt a hagyományos,
jól szervezett, erõs és több mint százéves
múltra visszatekintõ szakszervezet szer-
vezõdési lehetõségei beszûkültek - össze-
gezte a Bányamunkás lapban Rabi Ferenc
BDSZ elnök.

A tanácskozáson elsõként a mandá-
tumvizsgáló bizottság jelentését hallgatták
meg, majd elfogadták a kongresszus ügy-
rendjére és választási szabályzatára tett ja-
vaslatot, s megerõsítették tisztségükben a
kongresszusi munkabizottságok elnökeit
és titkárait. Ezt követõen szavaztak a kül-
döttek a kongresszus napirendjérõl, mely-
ben a beszámoló mellett szerepelt az alap-
szabály módosítása is. A BDSZ XXXI.
Kongresszusa a Magyar Himnusz elhang-
zása után kezdte el munkáját.

A kongresszusi kiegészítõ beszámoló-
ban Rabi Ferenc elmondta, „nagyon ne-
héz és ellentmondásos négy éven vagyunk
túl. Az elsõ idõszak elsõ pár hónapjában
még az úgynevezett jóléti rendszerváltás
programja ment végig, ezt követõen pedig
következett a megszorítások idõszaka.”
Az elnök ismer-
tette a szakszer-
vezet tevékenysé-
gét, azt, hogyan
próbálták meg-
õrizni elért ered-
ményeiket. Meg-
maradt a bányász
korkedvezmé-
nyes nyugdíj, föld
alatt és külszínen
is. Érvényesült a
bányásznyugdíj
átlagszámítási

kedvezmény. Megõrizték a szén- és tûzifa-
járandóság adókedvezményét. A bányász
hagyományõrzésre még a ciklus elején át-
húzódóan pályázati pénzeket osztottak ki
milliós nagyságrendben, ami élénkítette a
bányász hagyományõrzést, a mûvészeti
közösségek tevékenységét és segített sta-
bilizálni a nyugdíjas szervezeti egységek
mûködését. Beszélt a szakszervezeti mun-
ka politikai hátterérõl és megemlítette, az
ágazati szociális párbeszéd bizottsági ülé-
seken az elnökség tagjai rendszeresen
részt vettek, ahol jelentõs megállapodáso-
kat is kötöttek.

A nyilvánosság és kapcsolattartás téma-
körben Rabi Ferenc megemlítette a BDSZ
honlap bevezetését, a Bányamunkás c. új-
ság szerepét, és nagyon fontosnak ítélte
meg a tájékoztató munkában a személyes
találkozásokat, „amelyeken véleményt le-
het cserélni, ütköztetni lehet állásponto-
kat, ezekre nagyon nagy szükség van,
ezek viszik tovább a mindennapi munkán-
kat.”

Az Országos Tanács, a Számvizsgáló Bi-
zottság beszámolója után Rabi Ferenc, az
Alapszabály Bizottság elnöke elõterjesztet-
te azokat a módosító javaslatokat, amelyek-
re elsõsorban a három ágazati szakszerve-
zet (BDSZ, Textilipari Dolgozók Szakszer-
vezete - TDSZ, Ruházatipari Dolgozók
Szakszervezete - RDSZ) fúziójának követ-
keztében szükséges megtenni, valamint
egyéb indokolt változtatásokat. A módosító
javaslatokat a kongresszusi küldöttek egy-
hangú szavazással fogadták el.

A szakszervezet neve az egyesülés
után: Bánya-, Energiaipari-, és Ipari Dolgo-
zók Szakszervezete, rövidítve BDSZ. A
TDSZ és az RDSZ tagozatként mûködik az
új szerkezetben. (Forrás:Bányamunkás)

- ács.

Tatabányán, a Tatabánya Erõmû Kft.-nél újabb szervezeti átalakulás történt ÜLÉSEZETT A BDSZ XXXI. KONGRESSZUSA

EnerEnergiaellgiaellátátás: vás: velük velük vagy nélkülük?agy nélkülük?
Év végére csak ezerötszázan maradnak a Vértesi Erõmûnél
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HARMADIK CSOMAG
Az uniós tagországok szakminisztereinek
svédországi találkozójáról, a közösség harma-
dik energiapolitikai csomagjáról tájékoztatta
Hónig Péter energiaügyi miniszter a hallgató-
ságot egy augusztus végén, Budapesten ren-
dezett konferencián. Elmondta, érzékelhetõ
volt az elmozdulás a liberalizációtól az ellátás-
biztonság irányába.

KÖTELEZÕ ÁTVÉTEL
33,4 Mrd forintról csaknem 10 milliárd forint-
tal, 42,92 milliárdra növekedett 2008-hoz ké-
pest a kötelezõen átvett villamos energia érté-
ke - tette közzé az idei elsõ fél év adatait érté-
kelve a Magyar Energia Hivatal. A támogatott
keret mintegy háromnegyedét a kapcsolt
áramtermelés tette ki, mindeközben a legna-
gyobb mértékben a szélerõmûvek aránya
nõtt.

ERÕMÛÁTADÁS 
SZAKOLYON

Biomasszából állítanak elõ villamos energiát
augusztus végétõl a szabolcsi Szakolyon. Az
évi húsz megawattnyi energiát elõállító 57 ta-
gú szövetkezetnek ötszáz hektáros energiaer-
dõ ültetvénye van, tavasszal további 1500
hektárt kívánnak telepíteni. Tervezik egy
üveg- és fóliakertészet létrehozását is a hul-
ladékhõ hasznosítására. Az erõmûvet több
hazai társaság mellett Japán harmadik legna-
gyobb energiaszolgáltatója, a Tohuku Epco
építette. 

VÍZERÕMÛ-ÁTADÁS
A Vas megyei nicki duzzasztó mellett, a Rá-
bán, egyéves próbaüzem után átadták a
Kenyeri Vízerõmûvet. Az ünnepélyes átadá-
son Szabó Imre szakminiszter elmondta,
hogy a 2,1 milliárdos magántõkébõl épült víz-
erõmû megfelel minden környezetvédelmi
elõírásnak.  A Kenyeri Vízerõmû évente mint-
egy négyezer háztartás energiaellátását képes
fedezni. A próbaüzem  alatt, az elmúlt nyolc
hónapban mindössze hat napra kellett leállí-
tani árvízveszély miatt az erõmû mûködését.

SZÉLERÕMÛ-PÁLYÁZAT
Összesen 410 megawatt szélerõmû-kapacitás
létesítésére írt ki pályázatot a Magyar Energia
Hivatal. 280 megawattnyi erõmû az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az
ÉMÁSZ Hálózati Kft. területén épülhet, a fenn-
maradó rész pedig az ország többi részén.
A MEH 2006-ban 330 megawattra korlátozta a
szélerõmû-kapacitásokat. 

ENEGIAPOLITIKAI
HÉTFÕ ESTÉK

Az  Energiapolitika 2000 Társulat következõ,
õszi programja:
Október 12. Dr. Aszódi Attila - Az energetikai,
mûszaki képzés és tájékoztatás helyzete
November 9. Dr. Lakatos István - A nem kon-
vencionális szénhidrogének jelentõsége a 21.
században.

120 MILLIÓ
A jövõ évben 117,5 millió koronát fordít a ra-
dioaktív hulladékok biztonságos tárolására a
cseh állami kézben lévõ Radioaktív Hulladé-
kok Kezelõsége (SURAO), amely Csehország-
ban a problémát felügyeli. Az állami költség-
vetésbõl 8,5 milliót kap a kezelõség, míg az
összeg nagyobb részét az ún. atomszámláról
veszik le. Az atomszámlán vannak azok a
pénzek, amelyeket kötelezõen fizetnek be
azok a cégek, melyek nukleáris hulladékot
termelnek. (Energiainfo)

RRRR ÖÖÖÖ VVVV IIII DDDD EEEE NNNN

Az augusztus 20-i Nemzeti Ünnep al-
kalmából Mártha Imre vezérigazgató
úr elõterjesztése alapján Köztársasági
Elnök úr kiemelkedõ munkája elisme-
réseként a Magyar Köztársasági Érdem-
rend kitüntetésben részesítette az
MVM Társaságcsoport több közismert,
vezetõ szakemberét. Az elismeréseket
augusztus 18-án ünnepélyes keretek
között adta át Hónig Péter közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter.

Tari Gábor úr, a MAVIR Zrt. vezér-
igazgatója a magyar villamosenergia-
iparban betöltött több évtizedes veze-
tõi-szervezõi tevékenységéért, a ma-
gyarországi átviteli hálózat fejlesztése,
biztonságos üzemeltetése terén vég-
zett felelõsségteljes munkája elismeré-
seként a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikereszt fokozatában része-
sült.

Dr. Gerse Károly úr, az MVM Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese a magyarországi
villamosenergia-ipar uniós normáknak
megfelelõ átalakításában és az árampi-
aci nyitás szabályozási környezetének
létrehozásában végzett munkássága,
több évtizedes oktatói, vezetõi munká-
ja elismeréseként a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend lovagkereszt fokozatá-
ban részesült.

Dr. Barócsi Zoltán úr, az MVM Trade
Zrt. igazgatója a magyar villamosener-
gia-iparágban végzett több évtizedes
szakértõi és vezetõi-szervezõi tevé-
kenységéért, továbbá a közüzemi villa-
mosenergia-kereskedelem megszerve-
zéséért és sikeres mûködtetéséért szin-
tén a Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkereszt fokozatában részesült.

A kitüntetetteknek ezúton is gra-
tulálunk!

A Magyar Energia Hivatal új elnöke
Dr. Matos Zoltánt, az E.ON Hungária Zrt. volt igazgatósági tagját nevez-
te ki Bajnai Gordon miniszterelnök a Magyar Energia Hivatal elnökévé
szeptember 1-jétõl hat évre.

Iskolai végzettség: Okleveles közgazdász, Budapesti
közgazdaság-tudományi Egyetem, Rajk László Szak-
kollégium, 1993 doktori diploma
Munkatapasztalat:
1990 - 1994 Tanársegéd, BKE Vezetési és Szervezési
Tanszék
1991 - 1994 Külsõ tanácsadó strukturális, controlling
és stratégiai projektekben
1994 - 1995 A Controlling osztály vezetõje, Stollwerck-Budapest Kft.
1995 - 1997 Pénzügyi igazgató, Pécsi Sörfõzde Zrt.
1997 - 1999 A Bayernwerk Hungária Zrt. Controlling vezetõje (E.ON Hungária Zrt.)
1999 - 2003 Az E.ON Hungária Zrt. pénzügyi igazgatója
2003.07- Az E.ON Hungária Zrt. Igazgatótanácsának tagja
Egyéb pozíciók:
A Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (Debrecen) Felügyelõ Bizottságának tagja
Az E.ON IS Hungary Kft. Felügyelõ Bizottságának tagja
A DKCE Kft. Felügyelõ Bizottságának tagja 
Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (Pécs) Felügyelõ Bizottságának tagja
A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Felügyelõ Bizottságának elnöke
Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (Nagykanizsa) Felügyelõ Bizott-
ságának tagja. (Forrás e.on honlap)

E szavakkal köszöntötte
Dervarics Attila, a MEE elnöke
2009. szeptember 9-én a Bala-
tonalmádiban összegyûlt re-
kordszámú, mintegy 700 fõs
publikumot az idén 56. alka-
lommal megrendezett Vándor-
gyûlés megnyitóján.

A MEE Vándorgyûlése a magyar
energetikai vállalatok és partnereik,
valamint a tudományos intézmé-
nyek szakmai találkozója, amely év-
rõl évre lehetõséget nyújt az elektro-
technika, a villamosenergia-terme-
lés és -elosztás területén érdekelt
szakemberek tapasztalatainak, ku-
tatásainak megvitatására, egymás
eredményeinek megismerésére, ta-
pasztalatcserékre, szakmai konzul-
tációkra. A kivételesen nagy érdeklõ-
dés mellett lezajlott háromnapos
esemény központi témája a 60 éves
villamosenergia-rendszerirányítás
volt, fõ támogatója pedig a MAVIR ZRt.

Az idei konferencia kiemelt vendég-
elõadója Konstantin Staschus, a legna-
gyobb európai szakmai szervezet, az
ENTSO-E (Európai Rendszerirányítók
Szövetsége) fõtitkára, elõadásának té-
mája pedig az európai kilátások és az
energiaellátás biztonsága volt. A fõtit-
kár beszámolt arról, hogy az egységes
piac megteremtése érdekében hatéko-
nyabbá kívánják tenni, és optimalizálni
akarják az egyes államok villamos
energia rendszerének irányítását.

A konferenciával párhuzamosan
megtartott kiállítás középpontjában -
az uniós szabályozással harmonizálva -
szintén az ellátásbiztonság, a környe-
zetvédelem, a fenntarthatóság, vala-
mint a versenyképesség állt. 

A konferencián külön szekciók fog-
lalkoztak a villamosenergia-rendszer
irányításának korszerûsítésével, a villa-
mos gépekkel és készülékekkel, az
energetikai informatikai biztonsággal,
a hálózatok szélsõséges idõjárási körül-
mények közötti üzemeltetésével - külö-
nös tekintettel a Dunántúlon télen be-
következett sorozatos üzemzavarokra
és azok tapasztalataira, az energetikai
hálózatok fejlesztésével, karbantartásá-
val, a hálózatüzemeltetés fejlesztésével,
valamint az energiagazdálkodás jövõjé-
vel.

A konferencia plenáris ülésének
egyik témája az átviteli rendszerirányító
tapasztalatai és az elõtte álló kihívások
voltak. Tari Gábor, a MAVIR ZRt. vezér-
igazgatója a történelmi visszatekintés
mellett ismertette az aktuális szabályo-
zási problémákat - különös tekintettel a
kötelezõ átvétel alá esõ megtermelt
áram és az import növekedésére, ame-
lyet kedvezõtlenül egészít ki a fogyasz-
tás 5-6 százalékosra jelzett visszaesése,
kevesebb és drágább eszközt hagyva a
rendszerirányító kezében az egyensúly
biztosítására. (A 170 megawattra bõvült
beépített szélerõmûvi kapacitás eseté-
ben a legfõbb gondot a leszabályozás je-
lenti, vagyis amikor a turbinák több ára-

mot termelnek,
mint amennyire
szükség van.)
Vinkovits András,
a Budapesti Erõ-
mû (BERT) üzleti
vezérigazgató-he-
lyettese arra hívta
fel a figyelmet,
hogy 2011-tõl az a
kiserõmûvi kapa-

citás fog kiesni a kötelezõ átvételi kör-
bõl, amely a hõfogyasztás menetrendje
alapján termel kapcsoltan áramot, s
amelynek terméke nehezen eladható.
Szerinte az a legnagyobb probléma a
kötelezõ átvétellel, hogy nem kiszámít-
ható az így átvett villamos energia
mennyisége, amelyet szerinte hosz-
szabb távra rögzíteni kellene. Hamvas
István, a Paksi Atomerõmû vezérigaz-
gató-helyettese arról beszélt, hogy a je-
lenlegi számítások szerint két 1000
MW-os új nukleáris blokk fér be a hazai
villamosenergia-rendszerbe 2020-25-ig.
Az 1000 megawattonként mintegy 900
milliárd forintos beruházást a Magyar
Villamos Mûvek szakmai befektetõk se-
gítségével képes finanszírozni. Mint fo-
galmazott, ebben állami szerepvállalás-
ra is szükség van, ám nem pénzügyi te-
kintetben, hanem a stabil jogszabályi
háttér megteremtésében. Szörényi Gá-
bor, a Magyar Energia Hivatal (MEH)
fõosztályvezetõje kiemelte, hogy az ille-
tékes minisztérium elrendelte: a Hivatal
vizsgálja felül a kötelezõ átvétel támoga-
tási rendszerét, s jövõ év elejére új javas-
latokat dolgozzon ki ezzel kapcsolat-
ban. Szörényi szerint új irány lehet pél-
dául az, hogy szelektáltabb támogatást
kapnak a megújulók, a kapcsolt ener-
giatermelés pedig alacsonyabb mértékû
segítséghez jut. A fõosztályvezetõ is ki-
tért a szélerõmûvi kapacitás bõvítésére.
A MEH kiírása alapján a jelenlegi 330
MW helyett már összesen több mint
700 MW-ra lehet pályázni, amit Szöré-
nyi szerint 2011-2012 után használnak
majd ki teljes mértékben a befektetõk.
Emlékeztetett arra, hogy amennyiben
ez a többletkapacitás bekerül a rend-
szerbe, az  30-40 milliárd forintos plusz-
költséget jelent majd a fogyasztók szá-
mára.

Az elsõ napon megtartott plenáris
ülést követõen a Vándorgyûlés további
két napja alatt kb. 50 elõadás hangzott
el; a résztvevõk 8 szekcióban végezték
munkájukat, amelyet színesítettek a
diplomaterv és szakdolgozat pályázat

pályamunkáit bemutató elõadások is.
Izgalmas volt végig nézni az esemény
záróakkordjaként levetített, az Elektro-
technikai Múzeum által készített fil-
met, amely olyan, ma is létezõ épülete-
ket - köztük a budapesti Merlin Színhá-
zat - mutatott be, amelyek valaha áram-
termelési vagy -elosztási céllal épültek.

A napi kemény munkát természete-
sen kötetlen programok is oldották,
ilyen volt például az elsõ nap estéjén
megtartott, jó hangulatú baráti találko-
zó, vagy a második napi litéri látogatás,
ahol a MAVIR alállomását és az MVM
GTER gázturbinát lehetett megtekinte-
ni. Balatoni programról lévén szó ter-
mészetesen lehetõség nyílt vitorlázni is,
amihez az MVM Csoport, illetve az
Atomerõmû Sportegyesület biztosította
a feltételeket.

Ha a fenti programok mellett valaki-
nek volt még felesleges energiája, a
MAVIR rendszerirányítás-történeti totó-
jának kitöltésével biztosan sikerült le-
merítenie azokat. A 24 kérdésbõl álló
teszt megoldásához bizony kellett némi
idõ, türelem és figyelem, s nem utolsó
sorban az a rendszerirányítás történel-
mét bemutató emlékalbum, amelyet
minden résztvevõ megkapott, s amely
nagy elismerést aratott ezen a rendez-

vényen is. A totó nehézségérõl mi sem
árulkodik jobban mint az, hogy nem
született telitalálat, s 23 pontot is csu-
pán nyolcan értek el az 57 megfejtõbõl
(s ebben a nyolcban nem volt egyetlen
MAVIR-os sem, akik saját bevallásuk
szerint udvariatlanságnak tartották vol-
na, ha õk viszik el a pálmát…). Közü-
lük húzta ki a Vándorgyûlés egyik leg-
aktívabb résztvevõje, Kerényi A. Ödön
azt a három szerencsés nyertest, akik a
MAVIR ajándékcsomagját vihették ha-
za. (A totó megfejtõkulcsát, illetve a leg-
eredményesebb nyolc játékos nevét a
MEE weboldalán - www.mee.hu - ha-
marosan közzé tesszük!)

És hogy milyennek látta e cikk „elsõ
bálozó” szerzõje az eseményt? Lenyû-
gözõnek - a szó minden értelmében. In-
tenzív szakmai munka és társasági élet,
precíz szervezés és fegyelmezett publi-
kum, õszinte öröm és mély barátság, és
mindenekelõtt egyértelmû együttmû-
ködési szándék - ezek azok a fogalmak,
amelyekkel röviden jellemezni lehet ezt
a három napot. 

Jó érzés volt hallani azt a rengeteg
dicséretet, amelyet a MAVIR standjáért,
elõadóink munkájáért és az esemény
szervezésében nyújtott támogatásun-
kért kaptunk. Nagyon jó érzés volt ré-
sze lenni annak a csapatnak, amelyet
ilyen sokan szeretnek és elismernek.

A vándorgyûlés utolsó perceiben a
vándorkupát átadtuk az E.ON Dél-du-
nántúli Áramhálózati ZRt.-nek, sok si-
kert kívánva a következõ fõtámogató-
nak. Mindenkinek nagyon köszönjük a
részvételt, a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület vezetõinek és a szervezés-
ben oroszlánrészt vállaló kollégáinak
pedig külön köszönjük azt a remek
együttmûködést, amely tovább öregbí-
tette a Vándorgyûlés hírnevét!

Iványi Krisztina
MAVIR ZRt. Kommunikációs osztály

Állami kitüntetések az MVM
Csoport több vezetõjének

„„AAzz  5566..  MMEEEE  VVáánnddoorrggyyûûllééss  kköösszzöönnttii  
aa  6600  éévveess  rreennddsszzeerriirráánnyyííttáásstt!!””

Dönci bácsi, a 90 éves
örökifjú

Hétszázan
voltunk

A legszebbnek kikiáltott stand
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Pályázati lehetõség energia-
vagy egyszeri támogatásra  

A villamos energia nagykereskedelmi
árának 2008-ban bekövetkezett csök-
kenése miatt, a törvényi elõírásoknak
megfelelõen, 2008-as bevételeink egy
részét a nehéz helyzetbe került, számlájukat önhibájukon kívül fizetni
nem tudó fogyasztók megsegítésére illetve krízishelyzetbe került szemé-
lyek támogatására fordítjuk. 
A rendelkezésre álló forrásokra, az erre a célra kijelölt alapítványoknál
ill. a Krízis Alapnál lehet pályázni, de csak a rendelkezésre álló keret
erejéig. 

Energiatámogatás  

Mely alapítványoknál és hogyan lehet pályázni az E.ON ügyfeleknek?
Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. két alapítvánnyal állapodott meg. Õk fo-
gadják a pályázatokat és bírálják el azokat. A rendelkezésre álló források-
ból 2009. augusztus 15-tõl 2010. augusztus 31-ig lehet pályázni, de csak
az alapítványoknál rendelkezésre álló keret erejéig.
Kérjük, forduljanak hozzájuk bizalommal az alábbi elérhetõségeken:
1. Héra Alapítvány, www.heraalap.hu, 1122 Budapest, Moszkva tér 16.

Telefon: 06-1-225-17-70, heraalap@t-online.hu.
2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, www.hia.hu, 1116 Budapest,

Tomaj utca 4., Telefon: 06-1-208-49-33, Fax: 06-1-208-49-34.

Kik pályázhatnak támogatásért?
E.ON ügyfelek,  
● akiket a szolgáltatásból 2009. április 16. elõtt kikapcsoltak vagy a ki-

kapcsolás feltételei fennálltak és háztartásukban az egy fõre esõ átla-
gos havi nettó jövedelem 2008-ban nem haladta meg az 57.000 Ft-ot 

● akik a villamos energia törvény végrehajtási rendelete kategóriái sze-
rint a Szolgáltató által védendõnek minõsülõ fogyasztók. 

Mekkora összegért lehet pályázni?
Három különbözõ kategória szerinti összegre lehet pályázni:  
1. aki a pályázat elbírálásakor tartozással nem rendelkezik, de védendõ

fogyasztó 
maximum egy havi számlaösszeg erejéig 

2. aki a pályázat elbírálásakor tartozással rendelkezik és védendõ fo-
gyasztó 

tartozás összege, de maximálisan 150,000 Ft erejéig 
3. aki a pályázat elbírálásakor tartozással rendelkezik, de nem védendõ

fogyasztó és a szolgáltatásból 2009. április 16. elõtt kikapcsolták vagy
a kikapcsolás feltételei fennálltak ill. a háztartásában az egy fõre esõ
átlagos havi nettó jövedelem 2008-ban nem haladta meg a 57.000 Ft-
ot 

tartozás összege, de maximálisan 150,000 Ft erejéig 
Sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az Alapítvány közvetlenül
átutalja az E.ON Energiaszolgáltató Kft-nek az adott fogyasztó tartozásá-
nak kiegyenlítésére. Az ügyfeleket tehát sem a készpénzfelvétel, sem az
átutalás terhei nem sújtják.

Krízis Alap  

Hol és hogyan lehet pályázni a Krízis Alapnál rendelkezésre álló tá-
mogatásra?

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormány-
zati jegyzõkön keresztül kérhetnek támogatást a fogyasztók 2009. au-
gusztus 1. és 2009. november 30. között. Ezeket a kérelmeket az illeté-
kes regionális nyugdíj-folyósító igazgatóság bírálja el. 
Krízis helyzetnek minõsül, amikor a család mindennapi megélhetését
súlyosan veszélyeztetõ helyzet alakul ki, mert az érintett személy
● Munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elveszítette 
● Jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest minimum

20%-ot csökkent 
● Lakáscélú kölcsön havi törlesztõ részlete a 2008. szeptember havi

összeghez képest minimum 20%-ot emelkedett, vagy 
● Egészségi állapota indokolja 

Hol és hogyan lehet pályázni a Krízis Alapnál rendelkezésre álló tá-
mogatásra?
A nagykorú személy, ha  
● a családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az egy fõ-

re jutó havi jövedelem nem haladta meg az 57.815,- Ft-ot,  
● részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján

nem folyósítanak 
● öregségi nyugdíjat 
● rokkantsági nyugdíjat 
● baleseti rokkantsági nyugdíjat 
● rehabilitációs járadékot 
● özvegyi nyugdíjat 
● árvaellátást 
● szülõi nyugdíjat 
● baleseti hozzátartozói nyugellátást 
● bányásznyugdíjat 
● korengedményes nyugdíjat 
● az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját 
● szolgálati nyugdíjat 
● elõnyugdíjat 
● szövetkezeti járadékot 
● mezõgazdasági szakszövetkezeti járadékot 
● a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadé-

kát, 
és a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható esemény követ-
keztében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan ve-
szélyeztetõ krízishelyzetbe került.

Mekkora összeget lehet kérni a Krízis Alaptól?
A támogatás összege minimum 20,000 forint, maximum 50,000 Ft - kü-
lönös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén maximum
100,000 Ft. 
További információkért kérjük, látogasson el az Országos Nyugdíj-fo-
lyósító Igazgatóság honlapjára www.onyf.hu, ahol részletes informá-
ciókat talál. 

A megújuló energiahordozók bõvülõ hasz-
nosításának újabb lehetõségét tárja fel az
Európában is újnak számító technológia, az
úgynevezett szolár-parabola elvén mûködõ
napkollektor. Az innovatív berendezés egyik
elsõ, immár üzemszerû mûködésre érett pél-
dányát Mártha Imre, az MVM Zrt. vezérigaz-
gatója, Podolák György, a Magyar Ország-
gyûlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága
elnökének jelenlétében, szeptember 11-én
adta át Csepelen, az önkormányzat kezelésé-
ben lévõ Csalitos utcai Óvodában. A berende-
zést a Magyar Villamos Mûvek Zrt. finanszí-
rozásában, az MVM irányításával megvaló-
sult projekt keretében helyezték üzembe, al-
kalmazása jelentõsen csökkenti az intéz-
mény földgáz felhasználását.

Az elmúlt idõszakban a magyar országgyûlés
és a kormányzat is egy sor jogszabályt1 foga-
dott el, melyek együttesen Magyarország ener-
giafüggõségének csökkentését, az energiahaté-
konyság növelését, a megújuló energiaforrások
további térnyerését és a környezetbarát techno-
lógiák elterjedését hivatottak elõsegíteni. A cé-
lok eléréséhez a szabályozási környezet mellett
szükség van az energetikai vállalkozások sze-
repvállalására, a fenntarthatóság szempontjait
elsõdlegesként kezelõ üzleti magatartására is.

Az MVM Zrt. tevékenysége során kiemelten
törekszik arra, hogy élenjáró, a környezetet leg-

kevésbé terhelõ, a fenntartható fejlõdést elõse-
gítõ technológiákat valósítson meg. Az ország
egyik legjelentõsebb, nemzeti tulajdonú ener-
getikai nagyvállalataként lehetõségeihez mér-
ten kiemelt figyelmet fordít az oktatás, a kultú-
ra támogatására, és a szociális kérdések megol-
dásában szerepet vállaló kezdeményezések fel-
karolására.

Mindezen szempontokat szem elõtt tartva
a társaság vezetése úgy döntött, ez évben oly
módon is támogat hat, az együttmûködést
vállaló egészségügyi, oktatási és szociális in-
tézményt, hogy részükre Magyarországon
kevéssé ismert, korszerû, úgynevezett szolár
parabolás napenergia hasznosító berende-
zést telepít. A támogatás összértéke megha-
ladja a 30 M Ft-ot. A Csepeli Önkormányzat
Csalitos utcai Óvodájába telepített szolár-pa-
rabolás berendezést az MVM Zrt.  2009. szep-
tember 11-én adta át az intézménynek.

Az óvoda meglévõ energia ellátó rendszeré-
be beillesztett napenergia hasznosító berende-
zés egyrészt példát mutat a megújuló energia
hasznosítás újszerû módjára, elõsegíti annak
ismertségét, másrészt érzékelhetõ megtakarí-
tást eredményez az intézmény energia felhasz-
nálásában és így energiaköltségeiben. A szolár-
parabolás berendezés évente közel 14 000 kWh
hõenergiát tud betáplálni az intézmény energia
ellátó rendszerébe, ami közel 1500 m3 földgáz
felhasználás megtakarítását eredményezi.

A szolár-parabola rendszer fõbb 
jellemzõi

Az új technológia nevét onnan kapta, hogy su-
gárzó felületét egy forgási parabola felület alkot-
ja, melyen 162 db, egyenként állítható, különle-
ges minõségû síktükör található. A tükrök
mindegyike a felület fókuszpontja felé mutat,
szerepük az, hogy a felületükre érkezõ napsu-
gárzást a fókuszpontba koncentrálják.

A fókuszpontban egy hõcserélõ található,
amely a tükrök által oda sugárzott hõenergiát a
hõcserélõn átáramoltatott hûtõközegnek adja
át. A hûtõközeg fagyálló folyadékkal kevert víz.

A parabola olyan korszerû vezérlõ és moz-
gató rendszerrel rendelkezik, amely képes kö-
vetni a nap pályáját, mind a napon belül, mind
az évszaktól függõen. Ennek következtében a
sugárzás hasznosítása szempontjából mindig a
legkedvezõbb pozíciót foglalja el a hatalmas tü-
kör.

A zárt körben keringõ hûtõközeg a felvett
hõt a használati meleg vizet elõállító tároló fûté-
si hõcserélõjén keresztül adja le. Ha szolár
rendszer sötétség vagy karbantartás miatt nem
mûködik, akkor a használati melegvíz-tárolót
hagyományos kazánnal fûtik.

A szolár-parabola rendszerrel elér-
hetõ teljesítmény és megtakarítás

A szolár parabola rendszer hõteljesítménye erõs
napsütés esetén 9-10 kW. Évente mintegy 2300
órán keresztül átlagosan 6 kW hõteljesítményt
képes produkálni, így évente közel 14 000 kWh
hõenergia mennyiséget tud a hõhasznosító
rendszerbe betáplálni, azaz ekkora energia-
mennyiséget nem kell más energiahordozóból
elõállítani. Ez közel 1500 m3 földgáz felhaszná-
lás megtakarítását teszi lehetõvé.

● 1 40/2008. (IV. 17.) számú OGY határozat a 2008-
2020 közötti idõszakra vonatkozó energiapolitikáról

● 2019/2008. (II.23.) számú Korm. határozat Magyar-
ország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Ter-
vérõl és Magyarország Nemzeti Energiahatékonysá-
gi Cselekvési Terve (a Korm. hat. háttéranyaga)

● 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat a 2010-ig terjedõ
energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelé-
si stratégiáról és az Energiatakarékossági és energia-
hatékonyság-növelési Cselekvési Program (a Korm.
hat. melléklete) 

● 29/2008. (III. 20.) számú OGY határozat a Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiáról 

A megújuló energiaforrások felhasználására vonatkozó Stra-
tégia 2008-2020, 2148/2008 (XI.31.) Korm. Határozat

MVM Zrt. Kommunikációs Osztály

Megjelent a Paksi Atomerõmû
Zrt. legújabb környezetvédelmi
jelentése, mely a 2008-as év ada-
tait, eseményeit tartalmazza. A
kivitelében mutatós tájékoztató
közel 40 színes oldalon keresztül
grafikonokkal, ábrákkal és ké-
pekkel illusztrálja a paksi atom-
erõmû múlt évi környezetvédel-
mi tevékenységét. 

A PA Zrt. 2001 óta készít nyilvános
környezetvédelmi jelentést a társa-
dalom számára a nyílt és õszinte
tájékoztatás elvének jegyében. A
kiadvány célja, hogy ne csak szak-
mai szinten, de mindenki, az ér-
deklõdõ lakosság elõtt is megis-
merhetõvé váljon a paksi atomerõ-
mû hagyományos és nukleáris kör-
nyezetvédelmet felölelõ feladatkö-
re.

A 2008. évrõl szóló kiadvány a
PA Zrt. tevékenységének rövid be-
mutatásán túl elemzi a tavalyi év
nukleáris környezetvédelmi tevé-
kenységét, ezen belül részletezi a
radioaktív anyagok kibocsátásá-
nak és a környezetellenõrzés téma-
körét. Külön fejezet foglalkozik a
radioaktív hulladékok kezelésével.
A hagyományos, azaz nem nukleá-
ris környezetvédelmi tevékenysé-
get érintõen kitér a vízminõség-vé-
delemre (felszíni és felszín alatti vi-
zek védelmére), a levegõtisztaság-
védelemre, valamint az inaktív hul-

ladékokkal (veszélyes hulladékok-
kal, ipari, termelési hulladékokkal)
való gazdálkodásra. Helyet kapott
a jelentésben a vegyi anyagok ke-
zelésérõl szóló tájékoztatás is. 

Kiemelt szereppel bír a kiad-
ványban az atomerõmû teljesít-
ménynövelésével és üzemidõ-
hosszabbításával kapcsolatos ered-
mények bemutatása. 

A minõség- és környezetirányí-
tás, környezetvédelmi menedzs-
ment rendszer ismertetése kap-
csán bemutatást nyernek az erõ-
mû további tanúsított, akkreditált
rendszerei, valamint környezet-
központú céljai, programjai. 

A környezetvédelmi jelentést,
mint eddig minden évben, ez alka-
lommal is az Ipari Biztonsági Fõ-
osztály Környezetvédelmi Cso-
portja az erõmû érintett szakterü-
leteinek munkatársaival közösen
állította össze. A kiadvány szer-
kesztését Sallai Orsolya környezet-
védelmi vezetõ mérnök végezte. 

A PA Zrt. környezetvédelmi je-
lentése tájékoztatás céljából eljut
az érintett  hatóságok felé, és belsõ
elosztás révén az erõmû egységei
is megkapják. A PA Zrt. Tájékozta-
tó és Látogató Központján keresz-
tül pedig ugyanúgy, mint az erõmû
más szóróanyagához, nyilvános ki-
adásaihoz, minden atomerõmûbe
látogató vendég hozzájuthat. 

Lovásziné Anna

AA  PPAA  ZZrrtt..  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  jjeelleennttééssee

AAzz  MMVVMM  aa  mmeeggúújjuullóó  eenneerrggiiaa
hhaasszznnoossííttáássááéérrtt

üünnnneeppééllyyeess  nnaappkkoolllleekkttoorr  ((sszzoolláárr--ppaarraabboollaa))  ááttaaddááss  CCsseeppeelleenn
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Szeptember 4-én az idei év-
ben is megrendezésre került a
hagyományos MAVIR Est,
amelynek ezúttal a MOM Park
tõszomszédságában található
Sportmax2 adott otthont. A vá-
lasztás nem véletlenül esett a
hatalmas új épületre: az idei
MAVIR Estre 650 - jelenlegi és
nyugdíjas - kollégánk jelezte
részvételi szándékát. 

A rendszerirányítás 60 éves
jubileumának jegyében meg-
rendezett eseményen kerültek
átadásra a MAVIR elismerései,
amelyekben idén
összesen 77 kollé-
gánk részesült. Az
ünnepélyes díjáta-
dót követte az a kö-
zel egyórás emlék-
mûsor, amely kü-
lönleges formában
idézte meg a törté-
nelmet. 

A hat évtized leg-
fontosabb történé-
seit bemutató ar-
chív híradó részle-
tek nem csupán a
magyar közélet és a
világpolitika, vala-
mint a kultúra je-
lentõs eseményeit
foglalták össze, de
megjelenítették a
rendszerirányítás
és a villamosener-
gia-rendszer fejlõ-
dése szempontjából
kulcsfontosságú
eseményeket is. Az
egyes évtizedek
összefoglalóját a
korszak legjellemzõbb magyar
könnyûzenei dalaiból összeállí-
tott táncos betétek színesítet-
ték, a kor hangulatának meg-
idézését pedig népszerû mozi-
filmekbõl vett részletek fokoz-
ták. 

A gálavacsora fénypontja a
tortaceremónia volt, amelynek
során 60 db - az eltelt éveket

szimbolizáló - tortával köszön-
töttük az "ünnepeltet". 

A parti hangulatáért az idén
30 éves Old Boys és a MAVIR
vállalati zenekara, a Hanti Band
felelt, mégpedig olyan sikerrel,
hogy - mondhatni szokás sze-
rint - hosszabbítást kellett kikö-
nyörögnünk a szervezõktõl…

Kommunikációs osztály

NÉV                                           szervezeti egység

Kiemelkedõ szakmai tevékenységükért MAVIR Emlékérem
elismerésben részesültek

Bable Zsuzsanna a Pénzügyi osztály operatív vezetõje
Belláné Bicskos Erzsébet a Mûszaki és beszerzési osztály munkatársa
Burmeister Zoltán a Folyamatirányítási Osztály fõmunkatársa
Cseh Zsolt a Mûszaki és Beszerzési osztály osztályvezetõje
Fehér Gyula a Gyõri Alállomás vezetékfelügyelõség-vezetõje
Feleki Zoltán a Hálózati Operatív Szolgálat fõmunkatársa
Himmel László a Hálózati Eszközgazdálkodási Osztály munkatársa
Dr. Hódi Zsuzsanna a Piacszervezési osztály fõmunkatársa
Kapás Mihály az Országos Diszpécser Szolgálat osztályvezetõje
Kerek Miklós a Detki Alállomás vezetõ elektrikusa
Lipniczky Lajos az OVIT ZRt. vállalkozási igazgatója
Nagyné Steingart Ildikó az Üzemviteli igazgatóság asszisztense
Puskás Gyula az Üzemeltetési irányítási osztály üzemviteli vezetõ mérnöke 
Rubi Károly az Albertirsai Alállomás alállomási elõadója
Somogyi Miklós az Üzemeltetési irányítási osztály operatív üzemviteli irányítója
Spisák Józsefné a Kommunikációs Osztály munkatársa
Szedlák Róbert az OVRAM Szakszolgálati Osztály üzemveztõje
Uri Erika az Állapotismereti és Karbantartási Osztály fõmunkatársa
Vincze József a Toponári Alállomás alállomási elõadója

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából MAVIR Emlékgyûrût kaptak
Ádám Aurél a Hálózati Létesítési Osztály nyugdíjasa
Bodrogi Ferenc az Állapotismereti és Karbantartási Osztály nyugdíjasa
Pál Imre Pál az Állapotismereti és Karbantartási Osztály nyugdíjasa

A villamosenergia-iparágban eltöltött négyévtizedes munkásságuk 
elismeréseként jubileumi jutalomban részesültek
Melczer Ferencné a Piacmûködtetési és gazdasági vezérigazgató-helyettes asszisztense
Tóth Attila az Országos Diszpécser Szolgálat szolgálatvezetõ diszpécsere
Virágh László az ÜRK-Gödi Alállomás volt munkatársa

A villamosenergia-iparágban eltöltött háromévtizedes munkásságuk 
elismeréseként jubileumi jutalomban részesültek
Demjén János a Sajószögedi Alállomás vezetõ elektrikusa
Domonkos Jenõ az Országos Diszpécser Szolgálat hálózatkezelõ diszpécsere
Gárdai István a Paksi Vezetékfelügyelõség szakmunkása
Kucsera József az Albertirsai Alállomás mûvezetõje
Kudlik Vilmosné a Hálózat Beruházás Tervezési és Tipizálási Osztály alállomás

projekt terveztetési munkatársa
Molnár József a Debreceni Alállomás elektrikusa
Nagyváradi István a Toponár Üzemviteli Regionális Központ vezetõje
Németh József az Országos Diszpécser Szolgálat üzemvezetõje
Németh Vince a Gyõri Alállomás alállomási mûvezetõje
Péntek Gyula a Szegedi Alállomás HÜSZ vezetõ elektrikusa
Simon Sándor a Hálózat Beruházás Tervezési és Tipizálási Osztály 

közmûegyeztetési és terveztetési munkatársa

NÉV                                           szervezeti egység

Somogyi László az Albertirsai Alállomás vezetõ elektrikusa
Számadó Béla az OVRAM Szakszolgálati Osztály szakszolgálati önálló technikusa
Veréb Tamás az OVRAM Szakszolgálati Osztály osztályvezetõje

A villamosenergia-iparágban eltöltött kétévtizedes munkásságuk 
elismeréseként jubileumi jutalomban részesültek
Bakos Béla az Alkalmazás Szolgáltatási Osztály osztályvezetõje
Berényiné Árvai Ágnes az Üzemeltetés Irányítási Osztály üzemviteli aszisztense
Bodnár Imre az Országos Diszpécser Szolgálat hálózatkezelõ diszpécsere
Farkas János a Hálózat Beruházás Tervezési és Tipizálási Osztály 

távvezeték terveztetési és MAHÁLIA munkatársa  
Galaci László a Toponári Alállomás vezetõ elektrikusa
Gál István az OVRAM Szakszolgálati Osztály szakszolgálati vezetõ mérnöke
Gyarmati László az Üzemeltetés Irányítási Osztály operatív üzemviteli irányítója
Holló - Hunya Eszter a Kommunikációs Osztály GYES-en lévõ osztályvezetõje
Dr. Hoóz Tibor a Jogi Igazgatóság igazgatója
Hódos János a Litéri Vezetékfelügyelõséség kiemelt szakmunkása
Járai Miklós az OVRAM Szakszolgálati Osztály Szakszolgálati önálló technikusa
Karch Róbert a Gyõr Üzemviteli Regionális Központ vezetõje
Kiss József az Üzemeltetés Irányítási Osztály operatív üzemviteli irányítója
Koczor István az Országos Diszpécser Szolgálat hálózatkezelõ diszpécsere
Kocsis László az Országos Diszpécser Szolgálat szolgálatvezetõ diszpécsere
Kovács Csaba az Albertirsai Alállomási Szolgálat alállomási szolgálatvezetõje
Kovács Gyula a Felsõzsolcai Alállomás HÜSZ vezetõ elektrikusa
Kozma Bognár Imre a Kapacitástervezési Osztály kapacitástervezési munkatársa
Mihalik Tibor a Sajószögedi Alállomás vezetõ elektrikusa
Nemoda Barnabás a Dunaújvárosi Alállomás vezetõ elektrikusa
Novák Teréz a Távközlési és Telemechanikai Osztály asszisztense
Rácz Péter a Sajószögedi Alállomás vezetõ elektrikusa
Somlói György az OVRAM Szakszolgálati Osztály szakszolgálati mûszerésze 
Somogyi István az Üzemeltetés Irányítási Osztály osztályvezetõje
Virág Katalin a Hálózati Eszközgazdálkodási Osztály munkatársa

A villamosenergia-iparágban eltöltött egyévtizedes munkásságuk 
elismeréseként jubileumi jutalomban részesültek
Berta Ferenc a Szegedi Alállomás HÜSZ vezetõ elektrikusa
Bohner Gábor a Mûszaki és Beszerzési Osztály munkatársa
Csendes Tibor a Dunaújvárosi Alállomás vezetõ elektrikusa
Farkas Zoltánné az OVRAM Szakszolgálati Osztály szakszolgálati asszisztense
Gyebnár Tibor a Zuglói Alállomás vezetõ elektrikusa
Kálmán Krisztina a Gyõr Üzemviteli Regionális Központ gazdálkodási ügyintézõje
Kiss Katalin a Nemzetközi Együttmûködési Osztály munkatársa
Kovács Sándor a Zuglói Alállomás vezetõ elektrikusa
Kunszt Attila a Távközlési és Telemechanikai Osztály 

telemechanikai üzemviteli munkatársa
Nagy Rudolf a Gyõri Alállomás vezetõ elektrikusa
Pinka Ildikó a Pénzügyi Osztály likviditáskezelõ munkatársa
Rupp István a Zuglói Alállomási Szolgálat HÜSZ vezetõ elektrikusa 
Tuzson Elza az Állapotismereti és Karbantartási Osztály aszisztense

Megújult a MAVIR
weboldala

2009. szeptember 15-én - mintegy másfél évnyi
munkát követõen - „élesben” is elindult a
MAVIR ZRt. új honlapja, amely a korábbról már
jól ismert www.mavir.hu címen érhetõ el.

Az új weboldal - illetve egy portál - iránti
igény még 2008 elején fogalmazódott meg, s en-
nek legfõbb oka az volt, hogy egy "komolyabb"
rendszer létrehozásával több alkalmazás is egy-
szerûbben kezelhetõ és elérhetõ lenne.

Már önmagában az igények felmérése is több
hónapig tartott, hisz' a portál kialakításának leg-
fontosabb célja az volt, hogy korszerû, integrált
megoldást kínáljon a MAVIR valamennyi part-
nerének és szervezeti egységének (egymástól
gyakran lényegesen eltérõ) igényeire.

A portál elsõ szolgáltatásaként kialakított új
honlap kiemelt feladatai közé tartozik, hogy ma-
gas színvonalú szolgáltatásokat (információs
tartalmat és funkciókat) nyújtson a társaság
ügyfeleinek, valamint lehetõséget biztosítson a
piaci szereplõk mûködéséhez szükséges felüle-
tek eléréséhez. Mindemellett elengedhetetlen
szempont az is, hogy az új honlap továbbra is
megfeleljen a MAVIR ZRt. törvényileg elõírt
adatpublikációs kötelezettségeinek és kellõ tájé-
koztatást nyújtson a cég feladatairól, hivatásáról
és mûködésérõl.  Külön figyelmet fordítottunk a
nem szakértõ közönségre, hiszen egyre többen
szeretnék jobban ismerni a villamosenergia-
ipar feladatait és szereplõit.

Az új portálmotor lényegesen átalakította a
weboldallal kapcsolatos tartalomkezelési felada-
tok belsõ rendjét is. Az eddigi tartalomszerkesz-
tési, -publikációs és -jóváhagyási folyamatot
mostantól az egyes szervezeti egységek erre ki-
jelölt munkatársai végzik, lehetõvé téve ezzel a
(rendkívül szerteágazó és nagy mennyiségû)
tartalmi anyagok valós idejû és szakszerû aktu-
alizálását.

Bízunk benne, hogy az új weboldal - a koráb-
bihoz hasonlóan - számos látogatót vonz majd,
és képes lesz az egyre több adatpublikációs kö-
telezettség gyors és pontos kiszolgálására!

Sebõk-Vajda Vanessa
Kommunikációs osztály
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A DÉMÁSZ rászoruló la-
kossági fogyasztókat tá-
mogató közhasznú
szervezeteknek juttatja
vissza 2008. évi bevé-
telének meghatározott
részét, valamint hozzá-
járulást fizet a Krízis-
alapba

A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt.
(DÉMÁSZ) - a Magyar Energia Hivatal (MEH) ha-
tározata alapján - visszatéríti 2008. évi, az egyete-
mes szolgáltatás árrés többletébõl származó be-
vételének meghatározott részét. A MEH módosí-
tó határozata alapján a DÉMÁSZ a visszatéríten-
dõ összeg 60 százalékát a kormány által létreho-
zott Krízisalapba fizeti be, míg 40 százalékát a
Magyar Vöröskeresztnek és a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálatnak juttatja, hogy így a rászoruló la-
kossági fogyasztókat támogathassa. 

A visszatérítésre azért kerül sor, mert a hatósá-
gi áras áramértékesítésnél az értékesítési árrés a
2008. évre vonatkozóan meghaladta a jogsza-
bályban elõírt értéket.

A DÉMÁSZ, a vállalati szociális felelõsségválla-
lást kiemelten kezelõ szolgáltató vállalatként üd-
vözli a lehetõségét annak, hogy az alapítványok
segítségével történõ visszatérítés alkalmazásával
lehetõsége nyílik a szolgáltatási területén szociá-
lisan rászoruló ügyfelek megsegítésére, az áram-
szolgáltatásból történõ kikapcsolások megelõzé-
sére, a korábban kikapcsolt lakossági fogyasztók
visszakapcsolására. Egyúttal fontosnak tartja,
hogy a Krízisalapba történt hozzájárulása révén
segítheti a gazdasági válság következtében, önhi-
bájukon kívül nehéz helyzetbe kerülõ állampol-
gárokat. 

A kifizetésekrõl, támogatásokról a lebonyolí-
tást végzõ szervezetek fognak tájékoztatást adni
a támogatásra jogosultak részére. A DÉMÁSZ
Egyetemes Szolgáltató ügyfelei Csongrád és Bé-
kés megyében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
munkatársait kereshetik, míg Bács-Kiskun, Bara-
nya, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében a
Magyar Vöröskereszt irodáiban állnak bõvebb in-
formációval ügyfeleink rendelkezésére a szerve-
zet munkatársai.

A DÉMÁSZ Zrt. nem vesz részt a pályázatok
elbírálási folyamatában, ezeket teljes mértékben
a közhasznú szervezetek végzik majd.

A MAVIR EST 2009-ES RENDEZVÉNYÉN ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK:
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Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus
„kommunikációs csatornákat” nyitot-
tunk annak érdekében, hogy mindenki
láthassa: még mindig érdemes a VIT-et
választani, sõt, most érdemes csak iga-
zán!

Új kezdeményezésünk része jelen cikk is, de
ezen kívül számtalan felületen - kiadványok-
ban, honlapunkon, elektronikus hírlevele-
ken, információs anyagokon keresztül -
igyekszünk minden tevékenységünkrõl tájé-
koztatni ügyfeleinket. Egy közkeletû mondás
szerint „az információ hatalom" - munkatár-
saink azon lesznek, hogy minden fontos in-
formációt, így pedig lehetõséget adjanak Ön-
nek a megfelelõ befektetési döntései megho-
zásához.

A döntés pedig most nem könnyû. Nehéz
esztendõ áll a Villamosenergia-ipari Társasá-
gok Nyugdíjpénztára mögött, és a 2009-es év
is nagy kihívásokat ígér: a gazdaság más sze-
replõihez hasonlóan az ismert világgazdasági
események hatásai alól pénztárunk sem men-
tesül. A nehézségek láttán sokak bizalma
inoghatott meg a nyugdíjpénztári rendszerben
- ezt a bizalmat szeretnénk visszaszerezni
szakmai kvalitásaink bemutatásával, az elért
eredményeink ismertetésével, egy új, dinami-
kus és aktív kommunikációval! 

A globális pénzügyi piacokat is megingató
válság hatásait a hazai és a külföldi nyugdíj-
pénztárak is közelrõl érzékelik. Az elmúlt tíz
év során 2008 volt az elsõ olyan év, amikor a
pénztárak, így a miénk is, kénytelenek voltak
komoly negatív hozamadatokat közzétenni. A
kedvezõtlen tõkepiaci folyamatok következté-
ben a pénztári portfóliókon veszteségek kelet-
keztek. A VIT tudatos vagyonkezelési tevé-
kenysége révén azonban sikerült a negatív
hatásokat a lehetõ legalacsonyabb mértékû-
re szorítani.

Ne feledjék, a nyugdíjpénztárak esetében
a hosszú távú eredmények számítanak!

A 2008-as év olyannyira megbolygatta a
pénzpiacokat, hogy sokan elveszítették bi-
zalmukat a befektetések, megtakarítások
bármilyen formája iránt.  Megdöbbenve
vették kézbe a nyugdíjpénztári megtakarí-
tásról szóló kimutatásokat, pénzügyi ösz-
szeomlást vizionálva a mínuszba szaladt
mutatók láttán. A hatályos törvényeknek
megfelelõen június végéig kellett megkapni-
uk nyugdíjpénztári tagjainknak az egyéni
számlaértesítõket, a növekedési portfólióban
lévõ tagok pedig komoly veszteséggel kellett,
hogy szembenézzenek. Az átlagos reálho-
zam a tavalyi évben pénztárunknál -10 szá-
zalék körül alakult, míg versenytársaink ese-
tében ez -25% volt.

Természetesen a VIT Nyugdíjpénztár sem
tudta függetleníteni magát a kedvezõtlen gaz-
dasági folyamatok alól; ugyanakkor fontos
hangsúlyoznunk, hogy a nyugdíjpénztári ho-
zamokat csak hosszú távon, legalább 10 éves
távlatban érdemes szemlélni.

A VIT magánnyugdíjpénztár hozamai tíz
éves távlatban 8,19% volt, látható tehát, hogy a
2008-as negatív hozamok csupán kisebb visz-
szaesésnek számítanak egy amúgy sikeres év-
tized munkájában.

A VIT önkéntes nyugdíjpénztári hozamok
ugyanebben a ciklusban vizsgálva 8,36%  volt. 

Az idei év teljesítményei azonban sokkal
kedvezõbbek, ha megnézzük a 2009 elsõ fél-
éves teljesítményeket. Akkor rádöbbenhe-
tünk, hogy a konzervatív befektetési politika
felé történõ váltás nem volt hiábavaló. A már-
ciusban indult emelkedõ árfolyam-tendencia
szép hozamokkal örvendeztethette meg a ta-
gokat, fõleg azokat, akik a növekedési port-
fólió miatt kockázatosabb eszközökben tartot-
ták a pénzüket. Az elsõ féléves eredmények a
piac sokszínûsége miatt egyes esetekben na-
gyon eltérõek is lehettek, azonban óva intünk
mindenkit attól, hogy a rövid távú hozamok is-
meretében komolyabb konzekvenciákat von-
jon le. 
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2009.01.01.-2009.08.25.
Magán 

Klasszikus 8,98%
Kiegyensúlyozott 16,53%

Növekedési 21,82%

Önkéntes 

Klasszikus 9,62%
Kiegyensúlyozott 14,06%

Növekedési 18,99%

2009 július végére a VIT Nyugdíjpénztár va-
gyona a következõképpen alakult:

BEFEKTETETT VAGYON HÓ VÉGÉN

Magán ágazat

Klasszikus 298 698 112 Ft
Kiegyensúlyozott 4 584 922 667 Ft
Növekedési 10 489 300 865 Ft

Önkéntes ágazat

Klasszikus 2 136 925 228 Ft
Kiegyensúlyozott 45 854 359 930 Ft
Növekedési 1 475 062 252 Ft

A magánnyugdíjpénztári piac teljesítmé-
nyei 2009 elsõ félévében.

Ebben az összefoglalóban megjelenõ adatok
nem csak azt célozzák, hogy egy rangsort állít-
sanak föl az egyes pénztárak között, hanem
éppen azt, hogy részletesebben meg tudjuk is-
merni a nyugdíjcélú megtakarításaink értékei-
nek változását. Az év végéig egyes korosztá-
lyoknak lehetõségük van visszalépni a tisztán
állami rendszerbe a vegyes rendszerbõl, az itt
bemutatott tényezõk pedig segítséget nyújt-
hatnak ahhoz, hogy a szektor 5-10 éves távlat-
ban mit tartogat számunkra (a pályakezdõk,
illetve a fiatalabbak számára még több tíz év
van hátra a nyugdíjig, azonban számukra is
tanulságos lehet megismerni a pénztárakat,
legalább a befektetési politika terén). 

Az alábbi ábrán láthatóak a fõbb indexek tel-
jesítményei, amik sok esetben a magukért be-
szélnek. Az elszámolóegységes árfolyamokkal
való konzisztenciára törekedve a féléves hoza-
mok rendhagyóan január 5-i dátumra vonat-
koznak, ez volt ugyanis az elsõ munkanap a
2009-es esztendõben. A választható portfóliós
rendszer bevezetésével igaz, hogy visszaszo-
rult a kötvénybefektetések részaránya a koráb-
bi konzervatív befektetési politikával szakítva,
azonban még így is meghatározó szerep jut a
rövid illetve hosszabb futamidejû állampapí-
roknak. 

Az Államadósság Kezelõ Központ adatai
alapján a fõbb kötvényindexek 2009 elsõ félév-
ében 2.42-4.58 százalékos (nem évesített) ho-
zamot értek el, érdemes azonban azt is lát-
nunk, hogy igazán csak a második negyedév-
ben kezdõdhetett meg a felépülés a kötvénypi-
acon, addig a kötvények árfolyamai a hozam-
emelkedések miatt folyamatosan csökkentek
(a pozitív fejlemények pedig a vizsgált fél éves
idõtáv után is fennmaradtak, sõt fokozódtak). 

A részvényindexek esetében lehet a na-
gyobb eltérést látni, az egyszerûség és a jobb
áttekinthetõség kedvéért az indexeket forinto-
sítottuk az MNB középárfolyamai alapján. Az
árfolyamhatás nem volt jelentõs, a forint a fél-
év során 2.5 százalékot gyengült az euróval
szemben, miközben a dollárral szemben 0.6
százalékot erõsödött. Jól láthatóan a feltörek-
võ piacok kiemelkedõen teljesítettek, az MSCI
EM index 26.4 százalékot hozott, míg a BUX is
alulról súrolta a 20 százalékot. A fejlett piacok
esetében a Nikkei hozott a legtöbbet, miköz-
ben a rosszabb fundamentumokkal rendelke-
zõ fejlett piacok szerény pluszt, vagy még in-
kább veszteséget termeltek forintban. 

Mit mutatnak az egyes portfóliók?

A klasszikusoknál volt meglepetés 

A pénztártagok közül a klasszikus port-
fólióba meglehetõsen kevesen tartoznak (va-
gyonnal súlyozott átlag alapján körülbelül a
vagyon 1.5 százaléka van klasszikus port-

fólióban), vagy azok, akiknek már csak né-
hány év van hátra a nyugdíjig, vagy akik a na-
gyobb veszteségeket látva portfóliót váltottak,
mert ugye a kötelezõ magánnyugdíjpénztárak-
ból pénzt kivenni a nyugdíjba vonulás elõtt
nem lehet.

Az alábbiakban az egyes pénztáraknál al-
kalmazott referenciaindexeket és az elszá-
molóegységes árfolyamok alapján meghatáro-
zott teljesítményeket mutatjuk be. A jobb ösz-
szehasonlíthatóság kedvéért a hosszabb távú,
PSZÁF által közölt átlaghozamokat is feltün-
tettük azoknál a pénztáraknál, ahol választha-
tó portfóliókra lebontva elérhetõek voltak a
hozamok (a többinél csak a pénztár egészére
vonatkoztatva érhetõ el az átlaghozam). 

Az arany középút: siker a VIT számára 

A kiegyensúlyozott portfóliók (a vagyon
23.4 százaléka van a portfólióban) esetében a
törvény szerint a részvényaránynak 10 és 40
százalék között kell lennie, a pénztárak refe-
renciaindexei alapján az általános gyakorlat azt
mutatja, hogy a részvényarány inkább 20 szá-
zalékhoz közelít. A klasszikus portfólióhoz ké-
pest rövidebb távon nem láthattunk akkora vál-
tozást, pedig a potenciális befektetési eszközök
palettája már a növekedési portfóliót idézi. Jel-
lemzõen a pénztárak a részvényportfólión be-
lül tesznek kicsapongásokat, a fejlett és feltö-
rekvõ piacokon meglehetõsen sok indexszel ta-
lálkozhatunk, miközben a külföldi kötvényin-
dexek jóval kisebb szerepet töltenek be. 

Meglepetés: a növekedési portfólió 

A tagok többsége számára a növekedési
portfólió lehet a legérdekesebb, hiszen a köte-
lezõ magánnyugdíjpénztári tagok döntõ több-
sége ebbe a portfólióba került az életkora sze-
rint (a vagyon 75.1 százaléka van ebben a
portfólióban). A legnagyobb szabadságot eb-
ben az esetben kapták a pénztárak a szabályo-
zótól, ennek megfelelõen pedig itt láthattuk a
legnagyobb különbségeket az egyes szereplõk
között. A fél éves idõtáv talán itt a legkevésbé
irányadó, a magas részvénykitettség hozzá-
adott értékét ugyanis csak több tíz év távlatá-
ban lehet érdemben vizsgálni. 

Jól látható, hogy a féléves hozamok 10 és -
1.5 százalék között szóródtak, a különbsége-
ket nagyon nehéz felfedni, hiszen már a befek-
tetési politikák is nagyon eltérõek, és erre ak-
kor még nem is számoltuk rá, hogy ezektõl az
értékektõl a pénztárak, illetve a vagyonkeze-
lõk eltérhetnek. A korlát többek között annyi,
hogy a vagyon legalább 40 százaléka legyen
részvényben. 

Az önkéntes nyugdíjpénztári piac
teljesítményei 2009 elsõ félévében.

AAzz  öönnkkéénntteess  nnyyuuggddííjjppéénnzzttáárrii  ppiiaacc
tteelljjeessííttmméénnyyéénneekk  iillyyeenn  mmééllyyssééggûû
bbeemmuuttaattáássáárraa  ttööbbbb  ookkbbóóll  ssiinnccss  llee--
hheettõõssééggüünnkk..  AA  6666  ppéénnzzttáárrbbóóll  áállllóó  ppii--
aaccnnaakk  ccssuuppáánn  66  sszzeerreeppllõõjjee  vveezzeettttee
bbee  aazz  eellsszzáámmoollóóeeggyyssééggeess  nnyyiillvváánn--
ttaarrttáásstt..  VVáállaasszztthhaattóó  ppoorrttffóólliióóss  rreenndd--
sszzeerrtt  iiss  kkeevvééss  ppéénnzzttáárr  mmûûkkööddtteett..  AAzz
eeggyyeess  ppéénnzzttáárraakk  vváállaasszztthhaattóó  ppoorrtt--
ffóólliióóii  eeggyymmáássssaall  nneemm  öösssszzeehhaassoonnllíítt--
hhaattóóaakk,,  mmeerrtt  aazzookk  öösssszzeettéétteellee  nneemm
eeggyyssééggeesseenn  sszzaabbáállyyoozzootttt..  AA  VVIITT
NNyyuuggddííjjppéénnzzttáárr  öönnkkéénntteess  áággaazzaattaa
vvééllhheettõõeenn  hhaassoonnllóóaann  jjóó  ppoozzíícciióókkaatt
éérrtt  eell,,  mmiinntt  aa  mmaaggáánnnnyyuuggddííjjppéénnzzttáárrii
áággbbaann..

ÚjrÚjra era erededményményesen…esen…
A múlt már mögöttünk van, és jelen kilátásai már
optimizmusra adhatnak okot. Az általános gazda-
sági helyzet keltette sokkhatás mellett nyugdíjpénztárunk számára a
tavalyi esztendõ egyéb területeken is jelentõs változásokat hozott.
Pénztárunk vezetése megújult, új ügyvezetõ igazgatót, fõkönyvelõt,
controllert és belsõ ellenõrt köszönthetünk sorainkban. Székházunk-
ban bõvített ügyfélfogadási idõben - heti egy alkalommal este 8 óráig -
a megszokott, minõségi kiszolgálással várjuk azon ügyfeleinket, akik
az ügyintézés személyes módját választják. A kor elvárásainak és fej-
lesztéseinek megfelelõen telefonon és elektronikus úton is fogadjuk
megkereséseiket. Kérjük, látogassák meg megújult honlapunkat -
www.vitnyp.hu - is, ahol folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat a pénz-
tártagsággal kapcsolatos aktualitásokról.

Vokony János
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Aki a pénzügyeket intézi
(Folytatás az 1. oldalról)

– Kérlek, tájékoztass a TÁMOP pá-
lyázatról!

– A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretén belül "Érdekképviseleti szerveze-
tek kapacitásainak fejlesztése" témában
pályázati felhívást tett közzé, melyre vo-
natkozóan az Egyesült Villamosenergia-
ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsé-
ge a LIGA Villamosenergia- és Hõenergia-
ipari Szakszervezetekkel és a Villamosi-
pari Társaságok Munkaadói Szövetségé-
vel közösen, "Villamosenergia-ipari ér-
dekképviseleti szervezetek kutatása és
komplex szervezetfejlesztése" címmel
projektjavaslatot nyújtott be. A projektja-
vaslat kedvezõ elbírálásban részesült, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
42.805.035 Ft vissza nem térítendõ támo-
gatásban részesített bennünket. Az Euró-
pai Szociális Alap Kht.-vel, mint közre-
mûködõ hatósággal a projekt megvalósí-
tásával kapcsolatos támogatási szerzõdés
2008. december 4-én került aláírásra.

– Ez, azt hiszem, elismerés a pályá-
zók és a pályázati munkák, a progra-
mok megvalósításában aktívan közre-
mûködõk részére.

– A projekt 2008. november 1-jétõl
2010. április 30-ig terjedõ idõszakra vo-
natkozik. A félidõn túl vagyunk. A pro-
jekt megvalósításával kapcsolatban a köz-
remûködõ hatóság hathavonként Projekt
Elõrehaladási Jelentés benyújtását kötele-
zõvé teszi számunkra. Jelen projekt ese-
tében ez három Projekt Elõrehaladási Je-
lentés elkészítését jelenti. Az elsõ jelentés
beadási határideje 2009. június 9-e volt,
az EVDSZ a jelentést a határidõ elõtt lead-
ta, melyet a közremûködõ hatóság elfoga-
dott.

Megemlítem, hogy finanszírozását te-
kintve a projekt utófinanszírozású. Va-
gyis a felmerült költségekkel csak utóla-
gosan, a gazdasági esemény megtörténte,
illetve a pénzügyi teljesítés után lehet el-
számolni. Eddig egy kifizetési csomagot
állítottunk össze, mintegy 8 millió forint

értékben, melyet benyújtottunk a közre-
mûködõ hatósághoz. A kifizetési kérelem
hiánypótlás és csökkentés nélkül teljes
összegben elfogadásra került. A pályázat
lebonyolításával kapcsolatos munkában
nagyon sokat segít Jávorkáné Tiborcz
Krisztina, az EVDSZ gazdasági ügyinté-
zõje.

– Bár még rengeteg munka, tennivaló
van hátra, idáig csak gratulálni tu-
dunk. Úgy tûnik, rendben valónak talá-
lod, hogy a munkaköri leírásodon felül
vannak és lesznek további feladatok. Ez
a projekt bizonyára idõben és energiá-
ban pluszt jelent számodra. Otthon
mennyire hiányolnak?

– Természetesen gyakran elõfordul az
is, hogy a munka egy részét haza kell vin-
nem. Otthon is nagy szükség van rám.
Hanna Emese lányom most volt egyéves
és a 15 éves nevelt fiamra, Mátyásra is rá
kell néha nézni. A kedvteléseimre, hob-
bikra most nemigen jut idõ. Fábián

A TÁMOP -2.5.1. projekt keretén
belüli tevékenységek:

1. Bértarifa rendszerrel kapcsolatos kuta-
tás, mely eredményesen befejezõdött.

2. Kollektív szerzõdésekkel kapcsola-
tos kutatás, mely magában foglal
több hazai és nemzetközi kollektív
szerzõdés összehasonlítását. A kuta-
tás eredményeként 5.000 példány-
ban kerül kiadásra egy kézikönyv cd
melléklettel, valamint egy konferen-
cia is megszervezésre kerül. A kuta-
tás jelenleg még folyamatban van.

3. A szervezetfejlesztéssel kapcsolat-
ban a projekt tartalmazza a LIGA
VHSZ-szel való egyesülés megvalósí-
tását, mely sikeresen megtörtént.

4. A projekt tartalmaz egy hat alkal-
mas, alkalmanként háromnapos
szakmai szemináriumsorozat lebo-
nyolítását, melyen különbözõ téma-
körök kerülnek ismertetésre. A sze-
mináriumsorozatból eddig öt alka-
lom valósult meg. 

A www.vd.hu 2000-ben jött létre. Céljai:
● a már 1995 óta mûködõ papír alapú Forró drót internetes

változatának létrehozása,
● az internet segítségével legfrissebb aktuális hírek, esemé-

nyek közzététele a tagság és az olvasók számára,
● dokumentumtár létrehozása, mely alkalmas arra, hogy a

VDSZSZ-szel kapcsolatos bármilyen dokumentum egysze-
rûen, gyorsan kereshetõ és megismerhetõ legyen,

● a tájékoztató mindazon szolgáltatásokról, mely szakszerve-
zetünk kezdeményezésére vagy közremûködésével üzemel
(Vitamin Egészségpénztár, VBKD Önsegélyezõ Pénztár, VIT
Nyugdíjpénztár, Egymásért-Együtt Alapítvány, Villamos-
energia a Sportért Alapítvány, stb.)

● a 'kapcsolatok' menüpont alatt a szakszervezetek, gazdasá-
gi társaságok, államigazgatási szervezetek, stb. egyszerû és
gyors keresésének megvalósítása,

● a 'magunkról' rovat, mely bemutatta szervezetünket, an-
nak felépítését, valamint a tisztségviselõket,

● fontosnak tartottuk, hogy az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nácsban, a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizott-
ságban folyó tárgyalások, érdekegyeztetések szinte napra
követhetõek legyenek, továbbá

● a 'fórum' létrehozását, mely korlátozás nélkül lehetõvé tet-
te az olvasók számára a véleményalkotást,

● mûködtettük az 'archívum' rendszerét, mely napjainkban is hasz-
nosan mûködik a korábbi dokumentumok, hírek, stb. keresésére,

● a honlap megalkotásánál fontos célkitûzés volt, hogy tag-
szakszervezeteink számára önálló felületet biztosítson,
melynek köszönhetõen minden szervezetnek kvázi önálló
honlapja lett.

Az elmúlt 9 év tapasztalatainak birtokában szükség és lehetõ-
ség volt arra, hogy átgondoljuk immár a jogutód szervezet, az
Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szö-
vetsége honlapjának kérdését. Úgy ítéltük meg, hogy az elmúlt
közel 9 évben a www.vd.hu jól betöltötte a funkcióját. Volt
olyan is, hogy a szakszervezet számára fontos idõszakban,
konfliktus helyzetek kezelése során, naponta több mint 15 ez-
ren olvasták a honlapunkat, így széles körben, gyorsan tudtunk
információval szolgálni elsõsorban a tagság számára. Az eltelt
években, az internetes világban újdonságok jelentek meg. Ezek
alkalmazásának hiánya miatt azonban egy kicsit már porosnak
mutatta magát a www.vd.hu. 
Az EVDSZ európai uniós források felhasználásának lehetõségét
is elérte a TÁMOP szervezetfejlesztési pályázaton. Így az új
honlappal kapcsolatos kiadásokat elsõsorban ebbõl tudtuk fi-
nanszírozni.
Az új honlap fõ célja, hogy még interaktívabb, az olvasó számá-
ra érdekesebb és tartalmasabb honlap legyen.
Nem pusztán információkat akarunk átadni, hanem mint egy
szolgáltatásként, az iparági munkavállalók számára híreket te-
szünk közzé.

Az új honlap elkészítése 3 szakaszra tagolódott:
● a honlap funkcionális tervezése,
● a design kialakítása, valamint
● felhasználóbarát és stabilan mûködõ szoftver megalkotása.
Funkció:
Az új honlapnál funkcionális tervezésénél elv volt, hogy a ko-
rábban bevált és hasznos rovatokat, eredményeket és tapaszta-
latokat hasznosítsuk. Ugyanakkor "szerethetõbb" honlapot
hozzunk létre. A korábban meglévõ tartalmakon kívül (szak-
szervezeti hírek, dokumentumok, szolgáltatások, kapcsolatok,
fórum, stb.) új, tartalmi elemekkel bõvítettük a felületet abból a
célból, hogy az olvasottsága is növekedjen, és a szakszervezeti
tagjaink, valamint a "leendõ" tagok is szívesen olvasgassák. Így
új elemként beindítottuk a "szakszervezet" általános rovatát,
valamint az energetika, gazdaság, tudomány-technika, világ-
kép, portré, naptár, galéria rovatot is. Már a fõoldalon is fontos
helyet kap - új elemként - az ún. hírfolyam, RSS szolgáltatás, va-
lamint az olvasói levelek, a naptár, a fotótár és a szavazás rovat. 
A Forró drót újság megjelenítése jelenleg is aktuális feladat. A je-
lenlegi honlapon ezt több formában (egyrészt cikkekre lebont-
va, másrészt a lapot szinte képszerûen kézbe véve) megteheti
az olvasó. 
Design:
A design teljesen felfrissült. A régi szürke-zöld tónusokat felvál-
totta a sok képpel kiegészített, szolid, pasztell színekkel készí-
tett oldal. E kérdésben az interneten kutattunk és az olasz, fran-
cia szakszervezeti honlapokból ötleteket is merítettünk.
Hatékonyság szempontjából a viszonylag nagy felületet elfogla-
ló, tagszakszervezeti felsorolás jellegû blokk helyett egy virtuá-
lis Magyarország kép jelenik meg, melynek segítségével tag-
szervezeteink könnyen kereshetõvé válnak honlapunkon is. 
Szoftver:
Az új szoftver szempontjából lényeges, hogy a feltöltést illetõ-
en jobban felhasználóbarát, mint az elõzõ verzió. Ennek jelen-
tõsége abban áll, hogy a tagszakszervezeteinknél tevékenyke-
dõ honlapszerkesztõk könnyebben végezhessék munkájukat.
Fontos volt az is, hogy modern, jól mûködõ programokat alkal-
mazzunk.
A korábban problémákat okozó kéretlen levelek (spam) ellen új
technikai megoldásokkal védekezünk, valamint minden cikkhez
lehetõség van hozzászólni, csakúgy, mint a szavazás, a fórum, il-
letve olvasói levelek ügyében véleményt kifejteni. Mindehhez az
olvasónak egy egyszerû bejelentkezés után lehet eleget tenni. 
Ezúton is az új honlapot létrehozó csapatnak - Csabának, Nóri-
nak, Móninak, Zsoltnak és Tündinek - köszönetemet fejezem ki.

Minden olvasónak kellemes idõtöltést kívánunk a www.vd.hu-n!

Üdvözlettel:
Gál Rezsõ

felelõs kiadó

Az Országgyûlés 2009. június
29-én fogadta el a köztehervise-
lés rendszerének átalakítását cél-
zó törvénymódosításokról szóló
2009. évi LXXVII. törvényt, mely
tartalmazza a társadalombiztosí-
tási nyugdíjrendszerbe történõ
visszalépés lehetõségének szûk
körû megnyitását 2009 év végé-
ig. 

A törvény rendelkezései sze-
rint a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe történõ visz-
szalépés lehetõsége azon pénz-
tártagok számára nyílik meg
2009. december 31-éig, akik ön-
ként váltak a magánnyugdíj-
pénztár tagjává és 2008. decem-
ber 31-éig betöltötték 52. életévü-
ket. A törvény lehetõséget bizto-
sít arra is, hogy a már társada-
lombiztosítási (öregségi) nyugel-
látásban részesülõ pénztártagok
(volt pénztártagok) 2009 végéig
kérhessék társadalombiztosítási
nyugellátásuk összegének módo-
sítását, a pénztártagság figyel-
men kívül hagyásával. 

A magánnyugdíjpénztári ta-
gokat, illetve a volt pénztártago-
kat is érintõ fontos módosító
rendelkezések az alábbiak:

1. A társadalombiztosítási nyu-
gellátásban nem részesülõ
pénztártagok visszalépésének
jogszabályi feltételei és eljárási
szabályai a következõk.

A társadalombiztosítási nyu-
gellátásban nem részesülõ pénz-
tártag 2009. december 31-ig visz-
szaléphet a társadalombiztosítá-
si nyugdíjrendszerbe, amennyi-
ben

a) önkéntes döntése alapján
vált a pénztár tagjává, és

b) 2009. január 1-jét megelõ-
zõen az 52. életévét betöltötte.

Az érintett pénztártagokat a
Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete (Felügyelet) legké-
sõbb 2009. szeptember 30-ig
tértivevénnyel ellátott levélben
értesíti a visszalépés lehetõségé-
rõl, amelyben tájékoztatást ad a
magánnyugdíjpénztári tagság
várható elõnyeirõl, illetve kocká-
zatairól.

A pénztártagnak a társada-
lombiztosítási nyugdíjrendszer-
be történõ visszalépési szándé-
kát a VIT Nyugdíjpénztárnak
kell bejelentenie, a kérelem a
honlapunkról letölthetõ. A kére-
lem elbírálása során a pénztár a
visszalépés törvényben megha-
tározott feltételeit köteles vizs-
gálni.

A tagokkal való elszámolás
során az átlépés szabályait kell
alkalmazni. A pénztár a
tagdíjkiegészítés összegét a tag
rendelkezése szerint a tag részé-

re visszafizeti, vagy a tag önkén-
tes nyugdíjpénztárába utalja át.

2. A már társadalombiztosítási
nyugellátásban részesülõ
pénztártagok (volt pénztárta-
gok) nyugellátásának újbóli
megállapítására az alábbi sza-
bályokat kell alkalmazni. 

Az a személy, akinek 2009.
július 9. elõtt a társadalombizto-
sítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Tny.) 12. §-ának (7) bekez-
dése alapján a saját jogú öregsé-
gi nyugellátását 75%-os mérték-
ben állapították meg (ideértve a
bányásznyugdíjat, korengedmé-
nyes nyugdíjat, elõnyugdíjat,
szolgálati nyugdíjat, az egyes
mûvészeti tevékenységet folyta-
tók öregségi nyugdíját, továbbá
az öregségi nyugellátásnak mi-
nõsülõ mezõgazdasági járadéko-
kat is) 2009. december 31-ig kér-
heti nyugellátása összegének a
Tny. 12. § (6) bekezdésének al-
kalmazásával történõ módosítá-
sát, azaz a nyugellátás teljes
(100%-os mértékû) összegben
történõ megállapítását. 

Az érintett személyeket a Felü-
gyelet legkésõbb 2009. szeptem-
ber 30-ig tértivevénnyel ellátott
levélben értesíti, amelyben tájé-
koztatást ad a nyugellátás mó-
dosításával kapcsolatos eljárás-
ról.

A nyugellátás módosítására
irányuló kérelmet a VIT Nyugdíj-
pénztárhoz kell benyújtani, ak-
kor is, ha a volt pénztártagnak
már nyugdíjszolgáltatás miatt
megszûnt a tagsági jogviszonya.
A kérelem a honlapunkról letölt-
hetõ. A pénztár a kérelmet annak

beérkezésétõl számított 8 napon
belül köteles megvizsgálni. 

Amennyiben a feltételek nem
állnak fenn vagy nem minden
dokumentum került benyújtásra
és a pénztár ezért a megadott ha-
táridõn belül a feltételeket nem
tudta teljeskörûen vizsgálni, a
pénztár errõl értesíti a kérelme-
zõt. A kérelmezõ a dokumen-
tum hiány miatti elutasítás ese-
tén újabb kérelmet nyújthat be
legkésõbb 2009. december 31-ig.

Amennyiben a kérelmezõ
már részesült pénztári kifizetés-
ben, az igénybe vett kifizetés
összegét - beleértve a
tagdíjkiegészítés összegét is - kö-
teles a módosítási kérelem be-
nyújtásától számított 30 napon
belül a pénztár elkülönített
számlájára átutalással vagy a
pénztár számlavezetõjének fiók-
jaiban közvetlenül a pénztár
bankszámlájára visszafizetni.
Átutalás és bankfiókban történõ
befizetés esetén a pénztári bank-
számlán történõ jóváírás dátuma
szerint kell a határidõt teljesített-
nek tekinteni.

Bankszámlaszám: 
CIB Bank Zrt. 10700024-
04569309-53500009 (számla-
tulajdonos: VIT Nyugdíjpénz-
tár)

Az átutalás KÖZLEMÉNY ro-
vatában kérjük feltüntetni az
„EÖ SZOLG VISSZA” szöveget,
valamint a kérelmezõ 9 számje-
gyû TAJ számát.

Amennyiben a visszafizeten-
dõ összeg a megadott határidõn
belül egyáltalán nem vagy csak
részben érkezik meg a pénztár a

kérelmet semmisnek tekinti. A
kérelmezõ ez estben újabb ké-
relmet nyújthat be legkésõbb
2009. december 31-ig. Ha vissza-
fizetés csak részben érkezett
meg és 30 napon belül újabb ké-
relem nem kerül benyújtásra és
a részösszeg kiegészítése sem
történik meg, a pénztár a rész-
összeget visszautalja a kérelme-
zõ részére.

A pénztár köteles  
a) a tagsági viszonnyal rendel-

kezõ pénztártagnak a módosítá-
si kérelem kézhezvételétõl szá-
mított 60 napon belül a pénztári
kifizetés megállapításának idõ-
pontjában a pénztártag egyéni
számláján nyilvántartott jogsze-
rû követelésének megfelelõ ösz-
szeget a Nyugdíjbiztosítási Alap-
ba átutalni és errõl a nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szervet - a mó-
dosítási kérelem másolatának
megküldésével együtt - értesíteni

b) az elkülönített bankszám-
lára visszafizetett összegnek a
beérkezését követõ 60 napon be-
lül a tagdíjkiegészítéssel csök-
kentett részét a Nyugdíjbiztosí-
tási Alapba átutalni és errõl a
nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervet - a módosítási kérelem
másolatának megküldésével
együtt - értesíteni,

c) továbbá a b) pont szerinti
esetben a kérelmezõ a tagdíj-
kiegészítés összegének adóköte-
les kifizetését vagy önkéntes
nyugdíjpénztári számlájára törté-
nõ adómentes átutalását is jogo-
sult kérelmezni a pénztártól.

Amennyiben nincs még ön-
kéntes pénztári tagsága és a
tagdíjkiegészítést adómentesen

szeretné kérni, akkor a kérelmé-
vel egyidejûleg a VIT Nyugdíj-
pénztár önkéntes ágazatához
beléphet és oda kérheti ezt az
összeget.

A nyugdíjbiztosítási igazgatá-
si szerv az átutalt összeg beérke-
zését követõ hónap utolsó napjá-
ig intézkedik a nyugellátás ösz-
szegének a megállapítás idõ-
pontjára visszamenõleges, az
idõközben végrehajtott nyugdíj-
emelések figyelembevételével
történõ módosításáról.

Fontos! Amennyiben a pénz-
tártag a visszalépés mellett
dönt, vagy a pénztártag (volt
pénztártag) kéri a megállapí-
tott nyugellátása módosítását,
az erre vonatkozó kérelmét
legkésõbb 2009. december 31-
éig dokumentált módon (pl.
tértivevényes levélben) juttas-
sa el (adja postára) a magán-
nyugdíjpénztárához. A nyug-
ellátás módosítására irányuló
kérelmet ahhoz a magán-
nyugdíjpénztárhoz kell be-
nyújtani, amelytõl az érintett
személy pénztári egyösszegû
nyugdíjszolgáltatásban része-
sült, illetve amelynek tagja. 

A határidõ elmulasztása jog-
vesztéssel jár, azaz a határidõ
lejártát követõen kezdeménye-
zett kérelmek esetében semmi-
lyen körülmények között
nincs módja sem a pénztár-
nak, sem a Felügyeletnek, sem
egyéb szervnek, vagy személy-
nek a kérelemben foglaltak tel-
jesítésére.

VIT Nyugdíjpénztár
Magánnyugdíjpénztári ágazat
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2009. augusztus 25-én a GE Consumer &
Industrial globális vezetésének képvise-
lõi a GE Hungary Zrt. szakszervezetei-
nek képviselõi, valamint a GE Hungary
Zrt. Központi  Üzemi Tanácsa elnöke a
szakszervezetek igényének megfelelõen
tárgyalásokat kezdtek a magyarországi
fényforrásgyártás jövõjérõl. 

A szakszervezetek megismételték azon
álláspontjukat, hogy alapvetõ céljuknak te-
kintik a magyarországi fényforrásipar meg-
õrzését és a magyarországi munkahelyek
minél nagyobb számban történõ megtartá-
sát. 

A vezetés kifejtette a globális fényforrás-
ipar átvilágításának, illetve átszervezésé-
nek szükségszerûségét, valamint azt, hogy
ezzel kapcsolatban komoly mûhelymun-
kák folynak. 

A vezetés és a szakszervezetek képvise-
lõi megállapodtak abban, hogy a lehetõ leg-
több információt megosztják egymással, de
az üzletmenettel kapcsolatos adatokat a
tárgyalások folyamán bizalmasan kezelik.

A vezetés képviselõi biztosították a szak-
szervezeteket, és a központi üzemi taná-
csot, hogy továbbra is tiszteletben tartják a
Munka Törvénykönyvének tájékoztatásra
vonatkozó rendelkezéseit. 

A tárgyalásokat a tervek szerint várható-
an szeptember közepén folytatják.

Selmeczy György sk.
Tungsram Dolgozók Független 

Szakszervezete
Hederics István sk.

Nagykanizsai Fényforrás-gyár 
Demokratikus Szakszervezete

Zelkó Nándor sk.
Tungsram Dolgozók Szabad

Szakszervezete
(Forrás: liganet)

Honnan jön a „fény 
és a világosság” ezután?

Selmeczy György szakszervezeti vezetõ
elmúlt két hónapját a munkáltató, a Gene-
ral Electric menedzsmentjével való harc töl-
tötte ki. Tudniillik nem kevesebbrõl van
szó, mint arról, hogy az GE mint anyaválla-
lat a Tungsram jogutódjaként jegyzett Ge
Hungary Zrt. cégén belül meg akarja szün-
tetni a fényforrás, köztük a hagyományos
izzószálas villanykörte gyártását Magyaror-
szágon. A szakmailag komolyan vitatható
uniós döntésnek megfelelõen fokozatosan,
elõször a 100 W-os körtéket, majd sorban
állíttatná le a kisebb teljesítményûek gyár-

tását. A magyar fényforrásipar felszámolása
8 000 dolgozót, a beszállítókkal és a család-
tagokkal együtt közel 40 000 embert érinti.
„Ezt nem hagyhatjuk, nem engedhetjük,
tárgyalunk, harcolunk és ha kell sztrájkolni
is fogunk” - mondja Selmeczy úr.

– Selmeczy úr, mit tud felhozni az izzó
védelmében?

– Én elsõsorban a munkahelyek megma-
radása és a munkavállalók megélhetése  ér-
dekében szólok, minden fórumot felhasz-
nálva. Teszem illetve a szakszervezetek te-
szik úgy, hogy a korszerû fényforrás  és a
világítástechnikai eszközök magyarországi

gyártásához minden eszközzel ra-
gaszkodunk. A villanykörtékrõl –
szakmaibb talán normállámpának ne-
vezni azokat – halljuk az Európai Bi-
zottság döntését, meg hogy környe-
zetszennyezõ, energiarabló. No, itt
jön a védelem: a hagyományos -
egyébként igen szép formatervezett -
normállámpa „csak” wolfram izzószá-
lat tartalmaz, a kompakt fénycsõ hi-
ganyt és más nehézfémeket is, minél
olcsóbb, annál többet.

– A munkáltató képviselõivel va-
ló tárgyalásoktól mit remélnek az

érdekképviseletek?
– Például azt, hogy ne csak a szûk ame-

rikai gazdasági lobbiérdekeket nézzék. Ha
húsz éven keresztül jó volt az extraprofit,
az adómentességet zsebre tenni, tegyenek
erõfeszítéseket a termelés átalakítására! Bí-
zunk benne, hogy elfogadják érveinket és
talán együttérzõ empátiával viseltetnek egy
igen kiváló gárda, a tungsramos dolgozók
és családtagjaik iránt. Szeptember hónap-
ban a LIGA Szakszervezetekkel, szakszer-
vezeti barátainkkal tárgyalásokat folyta-
tunk a lehetséges lépésekrõl és ügyünk ér-
dekében szeretnénk a közvélemény szim-
pátiáját, támogatását is elnyerni. K.E.
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A PA ZRt.-nél mûködõ
szakszervezetek - PADOSZ,
MÉSZ, ADÉSZ - és a mun-
káltató képviselõi évek óta
tárgyalásokat folytattak a
heti 36 órás munkahét beve-
zetésérõl.

Mint a korábbi hírekben
szerepelt, a tárgyalások
eredményesen zárultak  és
2009. július 1-jétõl a PA ZRt.
munkavállalói 36 órás mun-
kahét keretén belül végzik
tevékenységüket. A beveze-
tés óta szerzett tapasztala-
tokról kérdezem Lõrincz
Lászlót, a PADOSZ elnökét:

– A tárgyalások során, il-
letve a megállapodásnak
voltak olyan alappillérei,
melynek figyelembevételé-
vel kellett végrehajtani a
munkaszervezést, illetve a
munkaidõvel történõ gaz-
dálkodást.

Alapkövetelmény volt az,
hogy jobb munkaszervezés-
sel kell a munkát elvégezni,
nem bõvíthetõ a munkavál-
lalói létszám, nem generál-
hat túlmunkát, többletké-
szenlétet, munkáltató szá-
mára többletköltséget.

Szervezetünk a tárgyalá-
sok során többször kinyilvá-
nította, hogy az intézkedés
végrehajtható a fenti korlá-
tok betartásával, illetve je-
lentõsen javítja az érintettek
hangulatát, munkamorálját.

Több mint két hónap ta-
pasztalatait összegezve a
bevezetés mindenben telje-
sítette az elõzetes várakozá-
sokat, és korlátokat. Az érin-
tettek csak pozitívan nyilat-
koztak a 36 órás munkahét
bevezetésérõl, láthatón ked-
vezõen érintette õket a vég-
rehajtás. Sokan és sokszor
köszönték a munkáltató és a
szakszervezetek együttgon-
dolkozását, kompromisz-
szumkészségét, mellyel
megvalósulhatott ez a sokak
számára távolinak tûnõ
álom.

A tapasztalatok begyûjté-
se során fontos volt szá-
munkra, hogy kerüljön fel-
színre az is, ha negatív hatá-
sai vannak az átállásnak.

Örömmel számolhatok
be arról, hogy ilyet nem hal-
lottunk, így ez a közös dön-
tés helyesnek bizonyult.

Kolosváry E

Ingyenes munkajogi, társadalombiztosítási-jo-
gi, valamint cégjogi tanácsadás az egyik fõ fel-
adata azoknak a Jogpontoknak, amelyek az
ország hét régiójában 2009 februárjától elér-
hetõek. A díjmentes tanácsadópontok munká-
jának koordinálása és segítése a TÁMOP
2.5.2 "A partnerség és a párbeszéd szakmai
hátterének megerõsítése, közös kezdeménye-
zések támogatása" címû kiemelt program ke-
retében, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Társadalmi Párbeszéd Központja (TPK) koordi-
nálásával valósul meg. A 2010. december 31-
ig tartó projektre több mint kilencszáz millió fo-
rint uniós forrás áll rendelkezésre. 

A TÁMOP 2.5.2 projekt fõ céljai
Az európai ágazati szociális párbeszéd intéz-
ményét két meghatározó közösségi dokumen-
tum, a Szociálpolitikai Menetrend, valamint az
Európai Bizottság 2002. évi Közleménye erõ-
sítette meg. Az Európai Bizottság hangsúlyoz-
ta, hogy az unió céljainak megvalósítása során
nélkülözhetetlennek tartja a szociális partne-
rek munkáját. Így a 2007-2013-as költségve-
tésében forrásokat biztosított a szociális part-
nerek és civil szervezetek kapacitásának fej-
lesztésére, illetve országos jogsegélyszolgálat
kiépítésére és mûködtetésére. Az uniós forrás
lehetõséget biztosít a szociális partnerek kö-
zös kezdeményezéseinek támogatására, ame-
lyek célja a partnerség és a párbeszéd szak-
mai hátterének erõsítése (TÁMOP 2.5.2 ki-
emelt projekt). 

A TÁMOP 2.5.2 kiemelt projekt átfogó cél-
ja az, hogy segítse a szociális párbeszédben

és a Gazdasági és Szociális Tanácsban
(GSZT) részt vevõ szervezeteket hatékony és
eredményes tárgyalások folytatásában, megál-
lapodások kötésében. Ezek ugyanis elõsegítik
a társadalmi biztonság erõsödését, a korrekt,
jogkövetõ magatartás terjedését és a társadal-
mi kohézió erõsödését a munka világában. 

A program intézkedései révén megerõsö-
dik a társadalmi párbeszéd országos, helyi és
ágazati intézményeinek szakmai háttere, vala-
mint új lendületet kapnak a munkavállalói, mun-
káltatói és kormányzati szervezetek közös kez-
deményezései. 

Néhány szóban a tartalmi elemekrõl
Közös tudásbázis az együttmûködõ partne-
reknek 

A projekt fontos célja, hogy megszüntesse
az együttmûködés jelenlegi legnagyobb aka-
dályát, az információkhoz való eltérõ mértékû
hozzáférést. Ennek keretében a kormányzat
és a társadalmi párbeszéd autonóm szereplõi
(munkavállalói és munkaadói, valamint a civil
érdekképviseletek) által közösen meghatáro-
zott témákban kutatások, elemzések, informá-
ciós- és adatbázisok készülnek, amelyek bárki
számára hozzáférhetõek lesznek. 

A TUDÁSBÁZIS portálon ( www.tudas-
bazis.org.hu ) elérhetõ információk biztosítják
a szociális partnerek számára mindazokat az
adatösszefüggéseket, amelyek a leggyakrab-
ban felvetõdõ kérdések megtárgyalásához, a
problémák megoldásához szükségesek. A
makrogazdasági és ágazati statisztikai adattár
napról-napra bõvül, a már feltöltött adatokat

pedig negyedévente frissítik, ezzel is segítve
a munkavállalók hatékonyabb érdekérvénye-
sítését.  

A portál létrejötte segítheti az Ágazati Pár-
beszéd Bizottságok még hatékonyabb beépü-
lését a munkaügyi kapcsolatok rendszerébe,
tovább erõsítve a szociális partnerek hazai sze-
repét, a munkaerõ-piaci folyamatok jogszerû-
ségét, valamint az európai ágazati párbeszéd
bizottságok munkájában való részvételét. Az
ágazati statisztikai adattár feltöltése ez év má-
sodik félében megkezdõdött, várhatóan októ-
berre teljesedik ki a foglalkoztatási és kereseti
adatokkal TEÁOR szerinti és területi bontás-
ban.
A jogsegélyszolgálatok munkájának segíté-
se és koordinálása

Az összehangolás célja, hogy az ország
minden régiójában megfelelõ színvonalú szol-
gáltatást biztosítsanak a JOGPONTOK, vala-
mint, hogy széles körben ismertté váljanak a
jogsegélyszolgálatoknál megjelenõ esetek
elemzései és tapasztalatai. A program mód-
szertani útmutatásokkal és közös képzéssel
segíti az ország 141 pontján mûködõ szolgála-
tok eredményes szolgáltató tevékenységét.
Támogatást nyújt az elektronikus iratminták el-
éréséhez, kitöltéséhez, illetve a mûködési ta-
pasztalatok idõszaki elemzésével, feldolgozá-
sával információkat szolgáltat a jogalkalmazók-
nak és jogalkotóknak egyaránt. 

Az egységes mûködés megalapozását kö-
vetõen a Társadalmi Párbeszéd Központ
2009. áprilisában akkreditált képzés és tré-
ning keretében készítette fel a jogsegély szol-

gálatot ellátókat. Az ország hét régiójára kiter-
jesztett továbbképzésen munkajogi, társasági
és cégjogi, valamint társadalombiztosítási kér-
déseket vették át a résztvevõk, de szó esett a
jogviták megelõzésének lehetõségeirõl, a jogi
tanácsadás kereteirõl egyéni és csoportos
munkajogi problémák esetén, valamint a jogi
iratok szerkesztésének tartalmi és formai ele-
meirõl is. (A JOGPONT-okról, valamint az álta-
luk végzett szolgáltatásokról bõvebben a
www.jogpontok.hu honlapon tájékozódhatnak
az érdeklõdõk.) A képzés eredményeként
csaknem száz résztvevõ tett vizsgát és kapott
oklevelet.

A társadalmi partnerek intenzívebb bevo-
nása a társadalmi, gazdasági, szociális dön-
téshozatalba 

A projekt megvalósítása során a partnerek
fõ mûsoridõben lehetõséget kapnak arra,
hogy egy-egy közösen meghatározott kutatás
következtetéseirõl, javaslatairól kifejtsék az ál-
taluk képviseltek álláspontját. A nyilvánosság
biztosítja a munkavállalók, a vállalkozók és a
társadalom számára, hogy megismerjék a szo-
ciális partnerek (benne saját képviselõik) állás-
pontját, megértsék a fejlõdés szempontjából
elengedhetetlen intézkedéseket. A mûsorok
anyagai megtalálhatóak majd a TPK honlapján.
(www.tpk.org.hu) Ezen kívül a szociális partne-
reknek lehetõségük nyílik az érdekegyeztetés-
sel kapcsolatos közös kiadványaik elõállítására
is. Ezek tematikáját a TPK a szociális partne-
rekkel egyetértésben alakítja ki. 

A programban lehetõvé teszi a Gazdasági
Szociális Tanács (GSZT) szakmai hátterének

megerõsítését is. A tanács tevékenységének
támogatása részben a szakmai munka segíté-
sében, részben technikai háttértámogatásban
jelenik meg. A program biztosítja, hogy a
GSZT tagjai hozzájussanak mindazokhoz az
információkhoz, amelyek a Tudásbázisban
megtalálhatóak, illetve hogy a Tudásbázisba
betölthetõek legyenek azok a szakmai anya-
gok, elemzések, kutatások, amelyeket a
GSZT vagy tagszervezetei készítenek. A prog-
ram biztosítja, hogy a GSZT igényei alapján a
kiválasztott témákban háttérelemzések és dön-
tési javaslatok készüljenek a különbözõ alter-
natívák megjelenítésével. Az elkészült háttér-
elemzéseket szakmai rendezvényeken ismer-
tetik majd. 

A szociális partnerek és a civil szerveze-
tek felkészítése Magyarország 2011. évi so-
ros uniós elnökségébõl adódó feladataik el-
látására 

A TPK konferenciák szervezésével, kiad-
ványok elkészítésével segíti a szociális partne-
rek felkészülését Magyarország 2011. évi so-
ros uniós elnökségébõl adódó feladataik ellátá-
sára. A tanácskozás révén a szociális partne-
rek és civil szervezetek megismerik a volt so-
ros uniós elnökséget adó országok szociális
partnereinek programjait, és részt vesznek a
magyar elnökség prioritásainak kidolgozásá-
ban is. A Társadalmi Párbeszéd Központ kiad-
ványt készíttet majd az európai partnerszerve-
zetek számára német, angol és francia nyelven
a hazai érdekegyeztetés, szociális párbeszéd
alakulásáról, fejlõdésérõl.

A hagyományoknak megfelelõen, augusz-
tus 29-én immáron harmadszor tartották
az ELMÛ sporttelepén a Villamos Nap ren-
dezvényeit, amelyen az ELMÛ és az
ÉMÁSZ NyRt. dolgozói és hozzátartozói
vettek részt. 

A programon több ezren voltak jelen és vala-
mennyien jól szórakoztak. A véleményeket
gyûjtöttük csokorba.

Szabóné Vattai Viola (ÉMÁSZ ügyfélszol-
gálati elõadó, szakszervezeti tag): 

- Reggel 7 órakor indultunk Miskolcról, így
korán kellett kelnünk. Engem az a megtisztel-
tetést ért, hogy kineveztek a 3-as számú busz
parancsnokának, s ebbéli funkciómnak kö-
szönhetõen mindenkivel elbeszélgettem. Ak-
tív dolgozók, nyugdíjasok, hozzátartozók és
ismerõsök jöttek velünk. A programokat sze-
rencsésen válogatták össze, így a fiatalok és az
idõsebbek egyaránt elégedettek lehettek. Cso-
dálatos volt a dunai hajókirándulás és sikert
aratott az egészségügyi tanácsadás. Vérnyo-

mást és vércukorszintet mértek, de volt látás-
vizsgálat is. A gyerekek szintén élvezték a Vil-
lamos Napot, õket ugyanis rengeteg elfoglalt-
ság várta. Az ellátás kitûnõ volt, sok-sok fi-
nomság közül válogathattunk, a kiszolgálás
gyorsan ment. Amikor jött az esõ, bevonul-
tunk a sátrakba, így az idõjárástól is függetle-
nítettük magunkat. A zenés-táncos mûsorban
fellépõk közül nekem Balázs Fecó tetszett a
legjobban, lévén õ a kedvencem. Összességé-
ben személy szerint ötöst adtam a szervezõk-
nek, remek Villamos Napot állítottak össze! 

Azari Attiláné Gyöngyi (ÉMÁSZ-ügyfél-
szolgálati ügyintézõ, szakszervezeti tag): 

– Eljött velem a 13 éves fiam és az 5 éves
lányom is. Csupán egy apró észrevételünk
volt, éspedig az, hogy az arcfestésre nagyon
sokat kellett várni. Sok gyerekre nem is került
sor, így õk kissé csalódtak. Az idõjárással
nem foglalkoztunk, az benne van a pakliban,
hogy elõször süt a nap, majd esik az esõ... A
Szandi-mûsor nyerte el a gyerekeim tetszé-
sét, a népszerû énekesnõ most is hozta re-

mek formáját, nagy tapsot kapott a kisebbek-
tõl, de a felnõttektõl is. Mivel remekül éreztük
magunkat, nem lehet kérdéses, hogy a jövõ
évi Villamos Napra is jelentkezni fogunk és
újra elutazunk Budapestre.     

Vadásziné Juhász Krisztina (ÉMÁSZ-ügyfél-
szolgálati ügyintézõ, szakszervezeti tag): 

- Mi is csak a legjobbakat mondhatjuk, a
szervezõk apait-anyait beleadtak, vala-
mennyi korosztály számára kedveskedtek
néhány mûsorral, programmal, versennyel,
bemutatóval. Biztosan nem volt könnyû min-
dent összehozni, de jól vizsgáztak, jelest ér-
demeltek. Az én 6 éves gyerekem ezt mondta
nekem: anya, jó hogy elhoztál. Ha pedig már
nálam van a szó, az a kérésem - s ez nem kri-
tika, csupán javaslat -, hogy jövõre karolják
fel a vizibiciklit és a fiúknak, valamint a na-
gyobb gyerekeknek is nyújtsanak még több
elfoglaltságot. (gyõri)

Hatékonyabb érdekérvényesítésre számíthatnak a munkavállalók

Dr. Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügyvezetõ társelnöke, Hernádvölgyi Andrea, a
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének alelnöke, Pirisi Károly, a Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal fõigazgatója, Halm Tamás, a Gazdasági és Szociális Tanács fõtitkára

A 36 órás 
munkahét 

bevezetésének 
tapasztalatai

Villamosnapi „kavalkád” az ELMÛ sporttelepén
Mindenki remekül szórakozott

A díjazottak Fotó: Vajda János

A kitüntetéseket Emmerich Endresz, az ELMÛ-
ÉMÁSZ igazgatóságának elnöke adta át

Kitüntetést kaptak
Az ELMÛ-ÉMÁSZ igazgatóságának elnöke - a
szakszervezeti bizottságok véleményének fi-
gyelembevételével - a Villamos Nap alkalmából
a következõ dolgozókat részesítette Áramszol-
gáltatásért Emlékplakettben: 
ELMÛ NyRt. 
HR igazgatóság: Kollár Géza (humángazdálko-
dási osztály, személyügyi munkatárs). Beszer-
zési igazgatóság: Karacs Imre (központi be-
szerzés, beszerzési kiemelt elõadó). 
ÉMÁSZ NyRt. 
Logisztikai igazgatóság: Gyöngy Sándor
(Eger, gépjármûjavító, gépjármû elõadó). 
ELMÛ Hálózati Kft.
Jármi István (hálózatirányítási osztály, osztály-
vezetõ), Szûcs József (hálózathasználati osz-
tály, szerzõdéskötõ munkatárs). 
ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
Vojcsik Orbán (Sárospatak, méréstechnikai és
mérõellenõrzési osztály, energiaellenõrzési fõ-
szerelõ). 
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 
Cseri Lászlóné (gazdasági koordináció, gazda-
sági fõelõadó), Kalász Miklós (Miskolc, rt. köz-
pont, szolgáltatás koordináció, mûszaki mun-
katárs), Sajtos Sándor (szabadvezeték üzem,
üzemfelelõs), Darvas István (Észak-budai Ré-
gió, villanyszerelõ mester), Deák Ferenc (Egri
régió, villanyszerelõ mester), Nádudvari László
(Gyöngyösi régió, üzemviteli mûszaki irányító),
Zlatinszky István (elosztóhálózati beruházási
osztály, mûszaki munkatárs). 
ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 
Kun Istvánné (gazdasági koordináció, ügyfél-
szolgálati fõmunkatárs), Tagscherer Attila (kon-
takt center, ügyfélszolgálati irányító), Orosz
Istvánné (Füzesabony, ügyfélszolgálati iroda,
ügyfélszolgálati kiemelt elõadó), Majorné
Sántha Angéla (Sárospatak, folyamatszervezé-
si osztály, ügyfélszolgálati irányító), Marton Já-
nos (Kontakt center, ügyfélszolgálati kiemelt
elõadó, aki posztumusz kitüntetést kapott).

Ehetõ „villanykörték”. Debreczeni Dezsõné felvétele
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Egy megbízható és jól mûködõ
cég, az MVM GTER Zrt. au-
gusztus 29-én tartotta jubileu-
mát a cég tízéves fennállásá-
nak alkalmából a Lõrinci Erõ-
mûben. Ünnepi beszédet mon-
dott Szántó István, az MVM
GTER Zrt. vezérigazgatója és
Kovács József, az MVM Zrt.
termelési vezérigazgató-he-
lyettese, majd oklevelek átadá-
sára került sor a dolgozók ré-
szére, mellyel kiváló munkáju-
kat ismerték el.

A szervezõk az erõmû udvarán fel-
állított emelvény mellett várták az
érkezõ munkavállalókat és a meghí-
vott vendégeket. Képviseltette ma-
gát a Lõrinci Erõmû, a Sajószögedi
Erõmû, az Észak-budai Fûtõerõmû,
a Litéri Erõmû kollektívája, vala-
mint az MVM GTER Zrt. budapesti
központja. A társaság telephelyei
nagy távolságokra vannak egymás-
tól, mégis baráti hangulatú beszél-
getés folyt az érkezést követõen,
egymást jól ismerõ kollégák várták
az ünnepi megemlékezést. A vendé-
gek egy kisfilmet is megtekinthet-
tek, mely részletesen bemutatta a
cég felépítését, megalakulása elõtti
és az azt követõ folyamatokat: Az
MVM GTER Zrt. különleges felada-
tot lát el, a folyamatos készenléti ál-
lapot hivatott arra, hogy esetleges
erõmûvi üzemzavarok esetén, vagy
teljes „sötét helyzetbõl” gyorsindí-
tású gázturbináival helyreállítsa a
villamosenergia-termelést és szol-
gáltatást az országban. 

A Lõrinci Erõmû telephelye min-
den szempontból megfelelt a vendé-
gek fogadására. A Mátra és az Alföld
találkozásánál kanyargó Zagyva fo-
lyó és mellette kialakított víztározó
kialakításáról, az erõmût érintõ jog-
szabályokról és uniós elõírások vál-
tozásáról is szó esett a kollégák kö-
zött ugyanúgy, mint a méretarányos
makettekrõl és szemléltetõ térképek-
rõl a fogadóteremben, melynek ér-
dekessége interaktív volta. Ez min-
den látogatónak elnyerte a tetszését,
a laikus szemlélõk könnyebben át-
látták nemcsak a helyi, hanem a
Sajószögedi és Litéri Erõmû mûkö-
dését is.

- Miért elengedhetetlen feltétel a
biztonságos energiaellátás folyama-
tában a Magyar Villamos Mûvek
Gázturbinás Erõmû Zrt. léte? Me-
lyek a feladatok, amit végez a villa-
mos energia rendszerben? - tette fel
a kérdést Szántó István vezérigazga-
tó úr ünnepi beszédében. Válaszá-
ban ismertette a cég létrejöttének
körülményeit, az elmúlt tíz évben
történteket. Az erõmû üzemeltetésé-
nek szerkezete, az irányítás és a mû-
ködési feltételek számos alkalommal
megváltoztak, de még ha „a világ
változó következményeit nem is ke-
rülhetjük el, ezért mi is követjük a
változásokat. Erõmûveink a környe-
zet részei, amit jól prezentál a Litéri
Erõmû zöld, a Sajószögedi Erõmû
kék színe”, jelentette ki a vezérigaz-
gató úr, majd a jövõ feladatait emlí-
tette meg: Elõttünk áll a Sajószögedi
Erõmû felújításának munkálata, ami
komoly együttmûködést és precíz
munkát követel meg minden kollé-
gánktól, illetve már több mint egy
éve üzemeltetõje vagyunk az Észak-
budai Fûtõerõmûnek is. Emellett a
jövõben szorosabb idõt szab szá-
munkra a rendszerirányító, a blok-
kok indításának tizenöt percen belül
kell végbemennie és más feltételek is
változtak, ezek a körülmények is fo-
kozott figyelmet követelnek. Nagy
feladat vár ránk a Vásárosnaményi
Kombinált Ciklusú Erõmû építése
kapcsán, mivel az új erõmû kijelölt
üzemeltetõje az MVM GTER Zrt.
Mindezek érdekében cél a hatékony-
ság növelése a kibõvült tevékenység
mellett. Végezetül örömmel jelent-
hetem ki, cégünk egy megbízható,
erõs, jól mûködõ társasága az MVM
Csoportnak. 

Kovács József beszédében kijelen-
tette, igazán jó döntés volt a tíz évvel

ezelõtti alapítás, ezzel a magyar vil-
lamosenergia-rendszer biztosabbá,
erõsebbé vált. A jubileum teret en-
ged a további, jelen perspektívába il-
lõ tervek említésének, mivel a Paksi
Atomerõmû bõvítése mellett újabb
tartalékkapacitások kiépítésére van
szükség. Ehhez a legalkalmasabb
partner az MVM GTER Zrt.

Ezt követõen került sor a munka-
vállalói elismerésekre. Az emléklapo-
kat Szántó István vezérigazgató úr
adta át dicsérõ szavak kíséretében. 

10 éves szolgálatért emléklapot kap-
tak:

Bacsa Sándor vezetõ operátor
Begov Szilárd vezetõ operátor
Csoma Tamás vezetõ operátor
Farkas Lajos operátor-technikus
Farkas Zoltán operátor
Fehér Tibor mûvezetõ
Juhász Mihály üzemfenntartási
vezetõ
Maetz Katalin asszisztens
Parai István operátor
Szabó Péter operátor
Szászi János operátor
Terényi László vezetõ operátor
Tóth Tibor vezetõ operátor-tech-
nikus
Varga Krisztián központifûtés-,
vízvezeték szerelõ

20 éves szolgálatért emléklapot kaptak:
Oláh Sándor operátor
Prevics Sándor mûvezetõ
Sereg Miklós gázturbina operátor
Szûsz János operátor

30 éves szolgálatért emléklapot kaptak:
Bohner Ferenc gépjármû ügyintézõ
Czuczor Tibor osztályvezetõ

40 éves szolgálatért emléklapot kap-
tak:

Jakabfi György fõmunkatárs

Vezérigazgatói dicséretben részesül-
tek:

Begov Szilárd
Czuczor Tibor
Király István
Módos Géza
Molnár Károly

A nap folyamán lehetõség nyílt az
erõmû megtekintésére, szakmai tá-
jékoztatás keretében. Szabó Tibor
erõmûvezetõ részletes elõadást tar-
tott az erõmûvi folyamatokról, majd
végigkalauzolta az érdeklõdõket az
üzemben, s válaszolt a feltett kérdé-
sekre. Érthetõ tájékoztatás, magya-
rázatok hangzottak el sajátos stílus-
ban, ami nagyon megnyerte a részt-
vevõk tetszését.  Lóczy Erzsébet

TT ízévízéves az MVM GTER Zres az MVM GTER Zr tt..
„Az égbolt kékje, a mezõ zöldje”

Elismerõ oklevelet vehetett át Szántó
István úrtól a 30 éves szolgálatért, il-
letve vezérigazgatói dicséretben ré-
szesült Czuczor Tibor, a Lõrinci Erõ-
mû osztályvezetõje. 

- Milyen érzésekkel vette át az okle-
veleket?
- Nagy meglepetés, emellett megtisztel-
tetés számomra az iparágban eltöltött
idõhöz kapcsolódó emléklap átvétele és
a vezérigazgatói elismerés, melyek mi-
nõsítik az itt végzett munkámat. Nem
is számoltam utána, csak azt tudtam,
sok esztendõt töltöttem el az iparág-
ban. 1979-ben kerültem a Magyar Villa-
mos Mûvekhez, ezen belül  1990-ben a
beruházási igazgatóságra és 2000-tõl
vagyok a GTER-nél. Dolgoztam mûsza-
ki, környezetvédelmi és más területe-
ken is, és különbözõ feladataim voltak.
Az újdonság, az új feladatok és változa-
tosság sokat jelentettek számomra
mindig, képességeimet próbálhattam,
hogy úgy mondjam…

- Hogyan látja a GTER szerepét a tár-
saságcsoporton belül?
- Fennállása óta nagyon sok változás
történt a cég életében, léte elengedhe-
tetlen a folyamatos energiaellátáshoz.
Ma már termelõi engedélyes, számos
feladatkörrel bõvült a tevékenysége az
eltelt idõben. De, ahogy Kovács József
is említette, komoly lehetõségek elõtt
állunk, az atomerõmû, illetve a terme-
lési ágazat bõvítésében nagy szerepe
lehet az MVM GTER Zrt.-nek. 

- A teljesítmény növeléséhez, a továb-
bi mûködéshez milyen szakembergár-
da áll rendelkezésre?
- Elsõsorban a saját területemrõl és kol-
légáimról tudok nyilatkozni, de szerin-
tem megállapításaim érvényesek a töb-
bi erõmûre is. Nagyon elégedettek le-
hetünk az itt dolgozók munkájával,

szép lassan mindegyikük szinte poli-
hisztorrá válik. A szoros munkaköri
feladatokon túl is végeznek más tevé-
kenységet, széles látókörûek és folya-
matos képzéseken vesznek részt. Is-
merniük kell a környezetvédelmi,
munkavédelmi elõírásokat, amellett,
hogy feladataik száma folyamatosan
emelkedik. A többletteher ellenére,
vagy éppen ezért, a légkör igen kiváló,
a munkaközösség összetartó, a dolgo-
zók segítik egymás munkáját.

- Az ilyen alkalmakkor, mint ez a
mostani, látszik az egybegyûlteken,
jól érzik magukat egymás társaságá-
ban.
- Ez így van, a vezetés és személyem is
igyekszik elõsegíteni és kialakítani azt
a kollegiális viszonyt, ami az egy he-
lyen mûködõ cégeknél könnyebben
kialakulhat. Meg kell teremteni a lehe-
tõségét annak, hogy Lõrinciben, vagy
akár Litéren dolgozókat egyformán is-
merjék Budapesten, vagy akár
Sajószögeden is. Ez fontos körülmény
a munkamenet szempontjából, fõleg
azért is, mivel újabb feladatok elõtt ál-
lunk. Kijelenthetem, képesek vagyunk
helyt állni - kiváló szakemberek kerül-
tek hozzánk -, és lehet rájuk számítani
egész társaságcsoport szinten.  

A Magyar Villamos Mûvek (MVM) Zrt. 1999. október 1-jével
hozta létre társaságunk jogelõdjét, a GTER Gázturbinás
Erõmûveket Üzemeltetõ és Karbantartó Kft.-t, mely 2008.
január 1-jével alakult át zártkörûen mûködõ részvénytársa-
sággá.

Döntés az erõmûvek típusáról és helyszíneirõl
A hazai villamosenergia-rendszer UCPTE (1998-tól UCTE
- Union for the Co-ordination of Transmission of Electri-
city, Európai Villamosenergiai Rendszeregyesülés) csat-
lakozásáról folytatott tárgyalások során a 90-es évek ele-
jén megállapítást nyert, hogy erõmûparkunk összetételé-
bõl hiányoznak az üzemzavar esetén gyorsan igénybe ve-
hetõ tartalékkapacitások, amelyekkel max. 15 perces
"fölfutási" idõvel a kiesett teljesítmények pótolhatók. Ma-
gyarországon - az MVM beruházásaként - gyorsan indít-
ható gázturbinás erõmûvek épültek erre a feladatra. A ha-
zai helyszínek meghatározásánál elsõdleges szempont
volt, hogy az erõmûvek hálózati csomópontokba épülje-
nek. A vizsgálatok eredményeként a litéri és sajószögedi
telephely bizonyult a legalkalmasabbnak, míg a Lõrinci
Erõmû helyszínének kiválasztásakor fontos szempont

volt, hogy a telephely kedvezõ infrastrukturális adottsá-
gokkal rendelkezik. 

Az erõmûvek építése
A litéri és sajószögedi erõmûvek építése során, a két hely-
színen párhuzamosan zajlott a kivitelezés, azonos elrende-
zéssel és mûszaki berendezésekkel. Az egyetlen eltérés a
helyszínek adottságaiból következett: Litéren légvezeték,
Sajószögeden földkábel köti össze az erõmûvet az alál-
lomással. 
A Lõrinci Erõmû az 1949-ben üzembe helyezett és a 80-as
években leszerelt Mátravidéki Erõmû telephelyén épült
meg, a meglévõ üzemi épületek részbeni felhasználásával.
Az erõmû az ún. sötét indítás (black start) esetére saját dí-
zelgenerátorral is rendelkezik, amely biztosíthatja a teljes vil-
lamosenergia-ellátó rendszer összeomlása utáni újraindítás
lehetõségét.

Üzemeltetés
1999 õszén a Kormány új energiapolitikai koncepciójának fi-
gyelembevételével - a villamosenergia-ipari tevékenységek szi-
gorú adminisztratív rend szerinti várható szétválasztási kénysze-

re miatt - az MVM Rt. az erõmûvek üzemfelügyeletére és keze-
lésére hozta létre leányvállalatát, a Gázturbinás Erõmûveket
Üzemeltetõ és Karbantartó (GTER) Kft.-t. 
Az alapító 2007 novemberében meghozott döntése alapján
a társaság tevékenysége kibõvült, majd 2008. január 1-jé-
tõl - részvénytársaságként mûködve - teljes körûvé vált: a
korábban is kezelt tartalék erõmûvek mellett az MVM Zrt. tu-
lajdonában lévõ Észak-Budai Fûtõerõmû üzemeltetésével.
Az MVM GTER Zrt. az épülõ, 230 MW villamos teljesítmé-
nyû Vásárosnaményi Kombinált Ciklusú Erõmû kijelölt üze-
meltetõje. 

Az MVM GTER Zrt. feladata
Az MVM GTER Zrt. fõ tevékenysége a 170 MW-os Lõrinci,
az egyenként 120 MW-os Litéri, Sajószögedi Gázturbinás
Erõmûvek és az 50 MW villamos teljesítményû Észak-Budai
Fûtõerõmû üzemeltetése, karbantartása, valamint az erõ-
mûvek tulajdonosával kötött szerzõdések alapján, azok fej-
lesztése és korszerûsítése. A társaság feladata továbbá az
alapító üzleti érdekeltségébe tartozó energetikai beruházá-
sok létesítésében való közremûködés és a vásárosnaményi
erõmû üzemeltetésére való felkészülés is. 

Pap Ferenc                Csaszlava Jenõ
igazgató                   osztályvezetõ

Az MVM GTER Zrt. 10 éves jubileuma
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Energiaellenõrök 

az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati ZRt.-nél

Az E.ON csoportnál „Perform to Win” (Költ-
ségcsökkenés és teljesítménynövelés projekt)
keretén belül több területen változások lesz-
nek a jövõben. Az egyik ilyen projekt a hálóza-
ti veszteség csökkentése. A közelmúltban a ti-
szántúli területen Energiaellenõrzési és Mérési
osztálynál ellenõrzések folytak. Az ellenõrzé-
sek során szabálytalanságok derültek ki - fõleg
plombázásból, valamint aláírási hiányosságok-
ból adódó hibák - és ezért meghallgatások, fe-
gyelmi eljárások folytak, melyeken részt vett a
TIVISZ képviselõje, valamint a Jogsegély Szol-
gálat. Az ellenõrök közül 50 fõt hallgattak
meg, ebbõl 27 fõt bocsátottak el és 23 fõ része-
sült írásbeli figyelmeztetésben. A Jogszegély
Szolgálat - dr. Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iro-
da - 17 keresetet nyújtott be a Munkaügyi Bí-
róság felé munkaviszony megszüntetés ér-
vénytelenségének megállapítása tárgyban,
melyben szerepelnek rendkívüli felmondással
elbocsátottak és közös megegyezéssel elbo-
csátott munkavállalók is. A TIVISZ kiállt az
ügy mellett, mivel úgy véli, hogy jogszerûtlen-
séget követett el a munkáltató, s aránytalanul
magas a büntetés mértéke. A Munkaügyi Bíró-
ság szeptember hónaptól kezdõdõen tûzte ki
folyamatosan a tárgyalásokat.

V.O.Zs.

Elnökségi ülés
A Mûszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szer-

vezete (MÉSZ) 2009. szeptemberében tartja
soron következõ elnökségi ülését Pakson, a
MÉSZ irodában.  V.A.A.

Kis csapatunk sikere 
az iparági vízi találkozón

Az Ovit 3 fõs csapata - 15-20 fõs csapatokat
(pl. MAVIR, MVM) maga mögé utasítva - a 7.
helyen végzett a 11 cég részvételével megren-
dezett iparági kajak-kenu regatta csapatver-
senyében Szegeden, a Maty-éri olimpiai vízi-
komplexumban. 
Huber Ernõné Judit, Gergely Lajos és Szentgyörgyi
Zoltán csapattagok a kajak nõi és férfi egyesben,
kenu férfi és vegyes párosban, valamint kenu ve-
gyes négyesben képviselték az Ovit-ot. 

Egyéniben mindhárman pontszerzõk vol-
tak, csapatban (hárman ülve a négyszemélyes

kenuban) a döntõbe jutva a 6. helyen végez-
tek. Jövõre - remélhetõleg nagyobb létszám-
mal - a dobogó a cél!

„Szeretünk teniszezni”
Idén augusztus 6 - 8. között került megren-

dezésre a XXIV. Villamosenergia-ipari Tenisz-
találkozó Szegeden, ahol az OVIT csapata szép
eredménnyel zárta a versenyt.

A csapat tagjai: Bém Zsolt, Gyebnár Ottó,
Holop Tünde, Molnár Tamás, Szentgyörgyi
Zoltán, Tóth Péter.

Az elért eredmények: Gyebnár Ottó-Molnár
Tamás a férfi párosok vigaszágán 3. helyezést
ért el. Mindkét vegyes párosunk bejutott a leg-
jobb nyolc közé, név szerint Várhelyi Réka -
Gyebnár Ottó, valamint Holop Tünde-Molnár
Tamás párosok.

Gratulálunk!
Skuczi Ágnes

Ünnepelt a bányász kollektíva
Koszorúzással egybekötött ünnepséget tar-

tottak Oroszlányban, 2009. szeptember 4-én.
Az 59. Bányásznapon és a 17. Villamosnapon
az ünnepi beszéd után kitüntetések átadására
is sor került. (f.)

Élménybeszámoló vendég-
és szervezõ szemmel

A hatodik Strandparty került megrendezés-
re Pakson, augusztus elsõ hétvégéjén a PA-
DOSZ Ifjúsági Tagozat szervezésében.

Honfi Nóra elõször járt az Ürgemezei Stran-
don, de jövõre ismét részt vesz.

– Skuczi Ágnes OVIT-os tagozati képviselõ
értesített elõször a strandpartyról, aztán plaká-
ton is láttam. Rögtön jelentkeztem is, s jövõre,
ha lesz ilyen, én is jobban fogom hirdetni,
hogy még többen jöjjenek el! Szerencsésnek
tarthatjuk magunkat, mert azon a szombaton
kifejezetten szép strandolós idõ volt. Megérke-
zésünkkor már köszöntöttek minket, eligazí-
tottak, merre menjünk, hol lesznek a progra-
mok. Lepakolás után már kezdõdött is a meg-
nyitó. Mindenki nagyon közvetlen volt és ked-
ves, új ismerõsöket is szereztem, de ez az egy
alkalom azért egy hosszabb távú barátság ki-
alakítására kevés. Ezért szeretnék majd újabb
programokon is részt venni. Nagyon jó kikap-
csolódás volt, új élményeket szereztem, példá-
ul remek volt a búvárkodás, fõleg, hogy ki le-
hetett próbálni. Fantasztikus dolog volt szá-
momra! Részt vettem továbbiakban a rönkha-
jításban, ami nagyon vicces volt, arra is külön
szabályt alakítottunk ki! A seprûhoki-játék
volt a legsikeresebb számunkra, ott elsõ helye-
zettek lettünk. Nagyon jó játék - sajnos az esz-
közök a végére feladták -, ötletes dolog volt! Az
össznépi focit kicsit hamar feladtam, mivel hi-
ába, inkább fiúknak való.

Összefoglalva annyit tudok mondani, hogy
így utólag is nagyon-nagyon jó érzéssel gondo-
lok vissza erre a napra! Köszönet ezért a szer-
vezõknek!

***

Ilyés Éva az OVIT Zrt.-nél pénzügyi elõadó,
az OVIT Szakszervezet gazdasági vezetõje. Így
emlékszik vissza a paksi rendezvényre:

– Elsõ ízben vettem részt ezen a már hagyo-
mányos rendezvényen és nagyon jól éreztem
magam. Nagyon tetszett az összes verseny, én
azonban így, elsõ alkalommal inkább a fotó-
kon való megörökítését vállaltam. Egyedül a
rönkhajításban vettem részt. A szervezésen
látszott, hogy sokat dolgoztak vele, minden-
nek megvolt a maga helye és ideje. 

Aki nem rendszeres látogatóként érkezett,
még nem tudta pontosan, jobb, ha minél kö-
zelebb telepszik le a versenyek helyszínéhez.
A strand nagy terület, egyes kollégák messze
kerültek egymástól. Az új vendégeket erre
majd figyelmeztetni kell.

A vacsora kicsit csípõsre sikeredett, de azért
finom volt.

Az idei strandpartyra ifjú munkatársnõim-
mel érkeztem, de ha jövõre ismét lehetõség
nyílik rá, szeretnék a párommal együtt részt
venni a rendezvényen.

A következõ évben biztosan szállást is fo-
gunk igényelni, mert már most is szívesen ki-
próbáltam volna a tekepályát, de sajnos már
kora este indulnunk kellett vissza Pestre.

Tudomásom szerint az Ovit Szakszervezet
Ifjúsági Tagozata a napokban cikket jelentet
meg több fényképpel a Strandpartyról az Ovit
intraneten, így biztosra veszem, hogy ha jövõ-
re is megrendezésre kerül a party, az Ovit-tól
is magasabb létszámmal fogunk érkezni.

***

Hanol Zsuzsa, a PADOSZ Ifjúsági Tagozat
elnöke már igazán gyakorlott szervezõ. Tudja,
hogy nem két héttel a rendezvény elõtt kell el-
kezdeni a munkálatokat.

– A szállást és a strandon a helyet már janu-
árban vagy februárban intézni szükséges, hi-
szen az Ürgemezei Strand nagyon sok prog-
ramnak a helyszíne. Nem elég csak ott lenni, a
pályák is kellenek a résztvevõknek, akik min-
den évben - aminek nagyon örülök - vállalko-
zó szellemûek, kíváncsiak és ugyanúgy verse-
nyeznek - barátilag - petanque-ban, mint rönk-
hajigálásban. Az evõverseny a férfiaké termé-
szetesen, sok rácsodálkozással. Hallgatom a
nézõket ilyenkor: „Hogy tud ennyit enni egy-
szerre és ilyen gyorsan?” Lehet, otthon gyako-
rolnak elõre...

Sok felõl érkeztek hozzánk: Budapesti Erõ-
mû, Vértesi Erõmû (DUVISZ), Mátrai Erõmû
(MEVISZ), OVIT, DÉDÁSZ, DÉMÁSZ, MAVIR,
DERT dolgozói. Körülbelül 130 fõ vett részt
idén ezen a megmozduláson.  Sajnálatos mó-
don a szépszámú vidéki részvétel mellett a
Paksi Atomerõmû dolgozói nem használják ki
a helyben lévõ szórakozási lehetõséget, sokkal
kevesebben jöttek el, mint lehetne és mint vár-
nánk.

Reggel, a strand nyitására vártuk a résztve-
võket, nyolc és kilenc óra között. A Kókai
Petiék által prezentált búvárbemutatóval kezd-
tük a programot. Akkora érdeklõdés volt, hogy
az egy óra hosszúra tervezett program kereté-
ben délután egyig folyamatos elfoglaltságot
biztosítottunk Petiék csapatának. Ezúton kö-
szönjük nekik kitartásukat és türelmüket, na
és nem utolsó sorban színvonalas bemutatóju-
kat.

Emellett sok, játékos megmozdulási lehetõ-
ség volt, lehetett röplabdázni, lábtengózni,
seprû-hokizni, volt lengõteke, petanque,
bocha, rönkhajítás, sörivó-virslievõ verseny. A
gyerekeknek lehetõségük volt a célba dobálás-
ban összemérni tudásukat.

Szóval már gyakorlott szervezõként nem
annyira feszült a hangulat nálunk és jobban
szabadjára engedjük a résztvevõket. Igazi új-
donság volt - érdekes módon véletlenül alakult
ki - az „össznépi” foci, aki csak akart, jöhetett
a forró homokba rúgni a labdát. Lányok-fiúk-
gyerekek vegyesen, voltunk vagy harmincan a
pályán. És mindezt szikrázó napsütésben… a
homokot folyamatosan locsolni kellett, hogy
rá tudjunk menni. De! Idén a legnagyobb tet-
szést - a búvárkodás után - az „össznépi” foci
nyerte el.

Ezzel még nem fejezõdött be a nap. Az ün-
nepélyes eredményhirdetés után átvonultunk
a Tekézõbe és egy kiadós vacsora után a legki-
tartóbbakkal tovább folytatódott a verseny. Te-
kéztünk és csocsóztunk.

Az idõjárás jó volt, a társaság jó volt, a prog-
ramok szórakoztatóak voltak. Kell ennél több?

- E -
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A több évtizedes munkában,
illetve érdekvédelmi vezetõi
tisztségében eltöltött tevékeny-
sége elismeréseként számos
kitüntetést, jutalmat kapott cé-
gétõl és a szakszervezettõl. 

A VDSZSZ elnökétõl, Gál Rezsõtõl
átvehette a VD emblémájú arany-
gyûrût a Gyöngyösön tartott 3. Or-
szágos Értekezleten. A ma is igen
mozgékony, mindennapi teendõi
során aktív egykori szakszervezeti
vezetõt, volt nyugdíjas bizottsági
elnököt nem kérdeztük egészségi
állapota felõl, mert látszik rajta,
hogy jól van. 

Megtudtuk, a születésnapi, csa-
ládi, baráti, egykori kollégái által
szervezett születésnapi összejöve-
telekre - legyen az délután vagy es-
te - örömmel megy el feleségével
együtt. A sorozatos rendezvények
és programok sem fárasztják, szí-
vesen tölt el vidám órákat kedves
ismerõsei, barátai körében: vidám
beszélgetés, anekdotázás folyik kis
koccintgatások közepette.

Az õ élete is kész regény. Öten
vannak testvérek, szerencsére még
mindannyian találkozhatnak bár-
mikor és megbeszélhetik az élet
dolgait.

– Egyik legszerencsésebb körül-
mény az életemben, hogy az Új-
pesti Erõmûhöz kerültem a vélet-
len folytán - mondja. - Olyan kiváló
kollektíva, összetartó munkahelyi
csapat fogadott és vett körbe, ami-
lyen nem sok helyen található. Vé-
leményem szerint ez sokat jelen-
tett abban, hogy elvállaltam a szak-
szervezeti tisztséget, azon belül bi-
zalmi, sportbizottsági felelõsi, mû-
helybizottsági titkár is voltam. Ké-
sõbb fõbizalminak, majd 1981-ben
az akkori Budapesti Hõerõmû Vál-
lalat SZB titkárának választottak.
Az erõmû szakszervezete az MVM
Tröszti Szakszervezeti Bizottság-
hoz tartozott, akkoriban Kovács Jó-
zsef volt a vezetõje. A szakszerve-
zeti vezetõi tisztségemben az erõ-
mûben Major Gábor követett, akit
jó képességû, tehetséges fiatal
szakembernek és jó mozgalmi em-
bernek ismertem meg. Pontosab-

ban elõször az édesapját, akit kivá-
ló szakemberkén ismertek. Az ér-
dekvédelmi munka területén nagy
öröm volt számomra, hogy Gábor-
ral késõbb is együtt dolgozhattam

Boros László szívesen avat be az
elmúlt évtizedek történéseibe. Éle-
te, munkája összefonódott a válla-
lattal, annak fejlõdésével, hiszen a
változást, a modernizációt szemé-
lyesen élte meg 1959. augusztusa
óta, amikor is belépett az Újpesti
Erõmûbe. Az érettségizett fiatal-
ember mint mûszerész helyezke-
dett el, majd késõbb mûszaki terü-
leten képezte magát, mûvezetõ lett
a hõirányítás területén. Ahogy vál-
totta egymást a szén, az olaj, a gáz,
úgy alakultak, cserélõdtek a mû-
szerek, a berendezések is. Õ kato-
násan helyt tudott állni beosztásá-
ban és feladatai végzésében. 

– Szép éveket töltöttem el az
erõmûben, életem egyik megha-
tározója volt a munkám mellett az
érdekvédelem és a sport termé-
szetesen! A sportnak köszönhe-
tek mindent, vagy legalábbis sok
mindent - mondja. - Már gyer-
mekkoromban szerettem focizni,
akkoriban egy gyerek csak lement
a grundra és beállt a csapatba. Is-
kolaválogatottban játszottam, és
az üzemek, vállalatok csapatai-
ban. Meghatározó volt a Dunake-
szi Futball Klub játékosának len-
ni. Sosem felejtem el, mikor elõ-
ször mentem a pályára, meccs
után megkérdezték, maradnék-e?
Természetesen. Volt is néhány sé-
rülésem, de hát ezzel jár. Szeren-
csémre mindig helyrejött a lábam
- általában a térdemet rúgták meg

- legalább annyira, hogy folytat-
hattam a sportolást. Késõbb ifi, il-
letve katona koromban is szenve-
délyesen rúgtam a labdát, mint
csatár.  A focizás élménye volt
fontos, nem az ezzel járó elõ-
nyök. Régen elõször teljesíteni
kellett, megmutatni az edzõnek, a
szurkolóknak a tehetséget és
szorgalmat. Azt hiszem tehetsé-
gem is volt, mert mindig számí-
tottak rám, hívtak és én szalad-
tam. Az NB II-ben is játszottam.

– Sokáig volt a csapat tagja? 
– Nem addig, míg szerettem vol-

na. Innen kerültem Nagyatádra ka-
tonának a határõrséghez, három
évre. Más világ volt akkoriban: Fõ
feladatunk a felszántott sáv ellenõr-
zése volt, az illegális határátlépõket
figyeltük. A jugoszlávok is járõröz-
tek, néha át is lõttek ránk. Hol volt
akkor a szabad élet! Egyszer bejött
hozzánk télvíz idején egy fiatalem-
ber lenge, nyári ruhában. Csodál-
kozásunkra elmondta, hogy a ha-
társzélen a nagy melegben elaludt
és ott találták a járõrök. Épp fél év-
re tartották fogva és közben télbe
fordult az idõ…

Mintha tegnap lett volna! Bele-
gondolok, most tartjuk kedves fele-
ségemmel, Ilonával az ötvenedik
házassági évfordulónkat. Szeren-
csés embernek mondhatom ma-
gam, mert természetesen, mint az
életben, voltak nézeteltéréseink, de
mindig kitartottunk egymás mellett. 

– Egyszer csak eljött a nyugdí-
jas kor…

– Nyugdíjba vonulásom után
megkértek, vállaljam el a VDSZSZ
Nyugdíjas Bizottság elnöki tisztsé-
get, melyet nagy örömmel vállaltam
ez 1992-tõl 2004-ig tartott. A Nyug-
díjasok Országos Képviselete elnök-
ségi tagja is voltam. Kapcsolatom az
VDSZSZ-szel, a kollektívával akkor
sem szakadt meg, amikor Polgár Ti-
bor lett a nyugdíjasok vezetõje.

***
Laci bácsi fiatalos lendülettel jött

a neki rendezett köszöntõre és
örömmel osztotta meg velünk élete
történetét. Sokat anekdotázott, a
szakszervezeti mozgalom mai
helyzetérõl is mondott egy-két ke-
resetlen szót. Nem gyõzte fogadni
dr. Szilágyi József elnökhelyettes
és a kollégák jókívánságait. - Lyv-

Folytatódott a hagyomány: is-
mét nyugdíjas találkozót tartot-
tak az ÉMÁSZ NyRt. központ
egykori dolgozói számára. A
„csapat" tagjai ezúttal a Horto-
bágyra látogattak. 

Lõrincz Lajos (75 esztendõs, volt
fõosztályvezetõ, 1992-ben ment
nyugdíjba): 

- Egykori cégem ugyanolyan
gavallér, mint hajdanán és ennek
nagyon örülök! Mindenhová meg-
hívnak, számon tartanak és ez
büszkeséggel tölt el. Természete-
sen elfogadom a szíves invitáláso-
kat, miért ne tenném, az évek, év-
tizedek nem múlnak és nem is
múlhatnak el nyomtalanul. Jóma-
gam valamivel több, mint három
évtizedig, 1962-tõl 1992-ig szolgál-
tam az áramszolgáltatásban, ezért
magától értetõdõen mindig bol-
dogsággal tölt el, ha jön a nyár vé-
ge, vagy az õsz. Mert tudom, hogy
következnek a nyugdíjas találko-
zók, amelyeket nem csupán az rt.
központ, hanem a régiók volt dol-
gozóinak is megrendeznek. Sze-
mély szerint jó egészségnek ör-
vendek, nincsenek bajaim, egyik-
másik kollégám azonban nincs a
legjobb állapotban. Õket sokszor
felhívom, felkeresem, ha tudok,
segítek rajtuk. Hajdanán testvéri
szeretetben éltünk és dolgoztunk
az ÉMÁSZ-nál, s én már csak ilyen
vagyok; ebbõl nem is engedek.
Mindig arra a buszra kérem ma-
gam, amelyen egykori közvetlen
kollégáim, fõnökeim, vagy beosz-
tottaim tartózkodnak, utaznak.
Ilyenkor keresem az alkalmat a
beszélgetésre, persze senkit nem
kell nógatnom, valamennyiünk-
bõl dõl a szó. Nagyon szép idõ-
szakban dolgoztam a villamos-
energia-iparágban, s mivel mögöt-
tünk az élet, van mire viszszaem-
lékeznünk. Amit tettünk, már sen-
ki nem veheti el tõlünk, s hogy mi
történik manapság, miért válto-
zott meg ennyire az élet, nem a
nyugdíjas találkozók témája... Ha
valaki pedig azt kérdezi tõlem,
hogy mit láttam a Hortobágyon,
õszintén csak ezt felelhetem: nem
sokat. Mert én nem nézelõdni

mentem oda, hanem beszélgetni,
barátkozni, kortyolgatni, a lelke-
met felfrissíteni. Milyen volt a ki-
rándulás? Remek! Köszönet érte
azoknak, akik megszervezték. 

Simon Kálmán (72 éves, volt
osztályvezetõ, 1998-ben ment
nyugdíjba): 

- Minden évben elmegyek a
nyugdíjas találkozókra, ha hiá-
nyoztam, akkor a betegségem
szólt közbe. A régi ismerõsökkel
való találkozás nagy élmény!
Ilyenkor feltöltõdöm, mindenkitõl
mindent megkérdezek, csak úgy,
kötetlenül... A Hortobágyra három
busszal mentünk, lehettünk vagy
százan-száztízen, magával raga-
dott minket a táj szépsége, a látni-
valók tömkelege. A csárda, a mé-
nes, a kilenlyukú híd, a sok külföl-
di, a rengeteg kocsi, a remek ebéd,
a finom borok, aztán még ajándé-
kot is kaptunk a szakszervezettõl.
Gondolnak ránk, rám, számon
tartanak minket és engem, mi kell
még a mi korunkban? Nagyon sok
cégnél az aktívakkal sem foglal-
koznak, nem még a nyugdíjasok-
kal, ezért mi csak megemelhetjük
a kalapunkat az ÉMÁSZ elõtt. Mi,
régiek sokat tettünk a társaságért,
s most a cég ezt nem felejti el, a
maga módján honorálja, köszönet
érte! Az út pompásan sikerült, a
hangulat remek volt, a szervezés
minden elvárásnak megfelelt. Az
nem tölt el bizakodással, hogy mi,
férfiak egyre kevesebben va-
gyunk, ezeken a találkozókon már
a hölgyek viszik a prímet, de ilyen
az élet, szalad az idõ... Most is
kaptunk tájékoztatást az ÉMÁSZ
életérõl. Nagy meglepetések nem
hangzottak el, részben ismerõs
dolgokról szóltak. Én egyébként is
képben vagyok, mert a mûszaki-
akkal ha nem is napi, de heti, havi
kapcsolatban állok, még ma is
megtartjuk a névnapokat, szüle-
tésnapokat. A miskolci Patak utcai
régióközpontba és Dózsa György
utcai rt. központba is bejárok oly-
kor, aztán az áramszolgáltatás régi
nagyjaival is tartom a kapcsolatot.
És ez a jövõben is így lesz!

Gyõri István
(Fotó: Simon Kálmán)

2009. augusztus 7-én rendezte
meg a NYOK Szervezési és Akció
Bizottsága kerekasztal-vitáját
Budapesten, a MÁV Igazgatóság
épületében.

Napirendi pontok voltak:
1. Javaslat a Tanulás menet köz-

ben képzés tervezetére.
Pálfy Gyula távolléte miatt Osvald

Gyula ismertette röviden az elképze-
lések lényegét, ugyanis a megválto-
zott körülmények miatt (gazdasági
válság, megszorító intézkedések,
nyugdíjrendszer átalakítása, önkor-
mányzati támogatások csökkenté-
se) fontos a szellemi háttér megerõ-
sítése. Ezért munka közben havi
kettõ, illetve évi 22 órában kerül sor
a tisztségviselõk folyamatos felké-
szítésére, az érdekérvényesítési te-
vékenység megújításra.

2. Javaslat az Önkormányzati
Minisztériummal kötött együttmû-
ködési megállapodás alapján készí-
tendõ közös nyilatkozat elõkészíté-
sére. Erdõs László, a konfliktuske-
zelõ bizottság vezetõje elmondta,
hogy a felhívás tervezete elkészült,
és segédanyagként kiadásra kerül a
megyei képviseleteknek. A feladat

az, hogy helyi rendezvényeken
ezekre építve véleményt mondja-
nak, javaslatot tegyenek annak ér-
dekében, hogy alulról építsék fel a
végsõ összeállítást.

3. Javaslat a társadalmi vitákból
beérkezõ vélemények kezelésére.
Dr. Majercsik János felkért témave-
zetõ kérése az volt, hogy minél
több fórumon ismerjék meg az
Idõsügyi Nemzeti Stratégia Terve-
zetét, és ennek alapján tegyenek ja-
vaslatot arra, hogy milyen lényeges
kiegészítéseket tartanak szüksé-
gesnek azon túl, hogy a tervezet
sürgõsen a kormány, majd a parla-
ment elé kerüljön.

4. Szakmai mûhelyvita kereté-
ben történt a román határ menti
kapcsolatok fejlesztésének elõkészí-
tése. Elsõ lépésként augusztus 21-én
Debrecenben kerül sor egy kapcso-
latteremtõ fórumra, majd ezt köve-
tõen 3-3 szomszédos megyében
szakmai konferenciákra és kerek-
asztal-vitákra sor. Célunk nemcsak
a határ menti kapcsolatok kiszélesí-
tése, hanem a NYOK nemzetközi je-
lenlétének a megerõsítése is.

Both Ottó, Polgár Tibor
információs felelõsök

Nem oly régen részese le-
hettem egy bormustrá-
nak, amely számomra
igen sok hasznos tapasz-
talatot, és számos új in-
formációt adott. 

Nem is gondoltam volna, hogy
ennyi mindent el lehet mondani
egy pohárka borról, és néhány
korty kóstolgatása után még arra
is fény derülhet, hogy bõven ter-

mett-e a szõlõtõke, avagy korán
szüretelték-e a szõlõt? 

A Paksi Sárgödör Téri Présház-
tulajdonosok Egyesületének júli-
us 18-i baráti bormustrája nem
volt öncélú, a borkóstolás kelle-
mes élményén túl számos ta-
náccsal, tanulsággal szolgált min-
denki számára. A tagság által fel-
kínált, bemutatott borokat közö-
sen kóstolgatták, mustrálták, va-
gyis vizsgálódva nézegették, ízlel-

gették, és véleményt alkottak ró-
luk, hogy leszûrve a tapasztalato-
kat, az észrevételeket, javaslatokat
a jövõben azokat hasznosítsák, és
még kellemesebb ízû minõségi
borokat készítsenek.

A bormustrának nem volt tétje,
hisz itt nem versenyeztek borok, és
nem bírálatot kaptak, hanem bará-
ti alapon történõ elismerõ szava-
kat, avagy jobbító észrevételeket. 

Minden kóstolásra szánt palac-
kot jeligével láttak el, így tehát a
mustra során nem lehetett tudni,
hogy az adott bor melyik gazdától
származik, és ezáltal elfogulatla-
nul lehetett kóstolgatni, értékelni.
A bormustra során vizsgálták a
bor színét, tisztaságát, illatát, sa-
vasságát, alkohol- és tannintartal-
mát, ízét, zamatát, harmóniáját és
még sok-sok más tulajdonságát,
ami a hozzáértõ és tapasztalt Sár-
gödör téri boros gazdák figyelmét
felkeltette.

Elõbb a fehér, majd a rozé és a
siller, végül a vörösborok kerültek
terítékre. Volt bõven kínálat min-
den fajtából. Egy-egy borról min-

dig egy kóstoló adott véleményt,
amit a többiek kiegészítethettek,
egyetérthettek vele, vagy ellent-
mondhattak neki, és a bor tulaj-
donosa is felfedhette kilétét, hoz-
zászólhatott az eszmecseréhez.  

Némelyik borról igen hasznos
és tartalmas beszélgetések foly-
tak, és néhol már a szakmai elõ-
adás határát súrolták. Az biztos,
hogy mindenki sokat tanult belõ-
le, és mindenki hasznára vált a
bormustra, hisz az elhangzott vé-
lemények és saját tapasztalatok
közzététele által sok új informáci-
óhoz hozzájutottak. A Sárgödör
tériek igyekeznek is minél hatéko-
nyabban hasznosítani ismeretei-
ket, és minél jobb borokat elõállí-
tani, hogy azokat a nyilvánosság
elõtt bemutathassák.  

Az egyesület következõ nagy
bemutatkozása, országra szóló
rendezvénye a hagyományterem-
tõ szándékkal szeptemberben
megrendezésre kerülõ SILLER
FESZTIVÁL, mely kizárólagosan
Pakshoz kötött. 

Lovásziné Anna

KKKKeeee rrrr eeee kkkkaaaa ssss zzzz ttttaaaa llll ---- vvvv iiii ttttaaaa

Boros Lászlót köszöntötte az EVDSZ
közössége 80. születésnapja alkalmából

MMMMiiii llll yyyyeeeennnn     iiii ssss     eeeegggg yyyy     bbbboooo rrrrmmmmuuuu ssss tttt rrrr aaaa ????

Boros László és felesége a kép jobb oldalán
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A XXIV. Villamosenergia-ipari Te-
nisztalálkozón, amelyet Szegeden
augusztus 6-9. között rendezett
meg a Villamosenergia-ipar a Spor-
tért Alapítvány, 14 olyan kategóriá-
ban indultak a versenyzõk, melye-
ket a csapatversenybe beszámítot-
tak. Egyéni versenyszámban indul-
hattak a munkáltatói szervezetek
azon munkavállalói, tisztségviselõi
és nyugdíjasai, akik nem szerepel-
nek a Magyar Tenisz Szövetség ez
év elején kiadott ranglistájának
egyik versenyszámában sem, kivé-

ve a veterán ranglistát. A rangsorolt
munkavállalók és a rangsorolt csa-
ládtagok a kvalifikált (összevont
férfi és nõi) egyéniben indultak.

A társaságok közötti verseny el-
sõ hat helyezettje:
1. EKS Service Kft.
2. E.ON Észak-dunántúli Áramhá-

lózati Zrt.
3. E.ON Észak-dunántúli Áramhá-

lózati Zrt. második csapata
4. MAVIR ZRt.
5. Pannonpower Társaságcsoport
6. ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport.

SS PP OO RR TT HH ÍÍ RR EE KK

Tájékoztatjuk a Tisztelt munkatársakat, sportegyesületi tagokat, hogy
2009. július 13-án megtartotta éves, tisztújító közgyûlését az MVM SE. Az
alábbi napirendi pontokat tárgyalta a közgyûlés:

1. Beszámoló a 2008. évi tevékenységrõl
2. Beszámoló az Ellenõrzõ Bizottság 2008. évi tevékenységérõl
3. A szakosztályok beszámolója a 2008. évi tevékenységérõl
4. Az MVM SE 2008. évi költségvetésének teljesítése
5. Az MVM SE 2008 évi mérlege
6. Az MVM SE 2009. évi költségvetésének tervezete
7. Alapszabály módosítása
8. Elnökségi tagok választása
9. Ellenõrzõ bizottsági tagok választása
10. Egyebek
A felsorolt napirendi pontok szerinti elnökségi, ellenõrzõ bizottsági,

szakosztályvezetõi beszámolókat a közgyûlés jóváhagyta.
A közgyûlés elfogadta a 2008. évi költségvetés teljesítésérõl szóló

elõterjesztést, a 2008. évi mérleget és a 2009. évi költségvetés tervezetét. 
Az MVM SE elnöksége Együttmûködési Megállapodást írt alá az MVM

SE-ben Jogi Személy tagságot vállaló társaságokkal. A Jogi Személy tagok
az MVM GTER Zrt., MVM Trade Zrt., MVM Partner Zrt. 2009-ben az
MVM Zrt.-vel közösen 11,2 M Ft-tal támogatják a sportegyesületet. 

A szakosztályok 2009-ben 8,1 M Ft-ot fordíthatnak az iparági
találkozók nevezési díjának megfizetésére, edzõ megbízási díjára,
pályabérletre és sporteszközök vásárlására.

A közgyûlés elfogadta az alapszabály elõterjesztett módosításait is és az
alábbi tisztségviselõk választásáról döntött:

Elnökség: Bolvári László, dr. Hamar Edina, dr. Ugron Gáspár, Németh
Gábor, Dibusz József.

Ellenõrzõ Bizottság: Bányai Bálint, Bally Attila, Pintér Zsuzsanna.
Az elnökség alakuló ülésén Bolvári Lászlót választotta az MVM SE el-

nökévé. Az MVM SE elnöksége kérte a mûködõ és újjászervezõdõ sza-
kosztályokat, hogy tartsanak szakosztályi értekezleteket és válasszanak
szakosztályvezetõt, szakosztályvezetõ-helyettest. 

Az MVM SE elnöksége várja a 11 féle sporttevékenység iránt érdeklõdõ
munkatársak jelentkezését az MVM SE-be. Tudnivalók az intraneten, az
MVM SE hírei alatt. 

Bolvári László elnök

Az elsõ villamosenergia-
ipari teketalálkozót a Bu-
dapesti Erõmû Sportegye-
sülete rendezte. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy a hu-
szadik teketalálkozó ren-
dezési jogát ismét megkap-
tuk. Reméljük, hogy több
résztvevõ vesz részt még a
teke sportágat szeretõ azon
villamosenergia-ipari dol-
gozók közül is, akik 1989-
ben indultak az elsõ ilyen
versenyen - írják beharan-
gozó, elõzetes versenykiírá-
sukban a rendezõk, a Buda-
pesti Erõmû ZRt. és a Buda-
pesti Erõmû Sportegyesület.

A találkozót október 9-11.
között rendezik meg, hely-
színe a Tatai Edzõtábor teke-
pályája. A Nicolas Katcharov
elnök-vezérigazgató védnök-
ségével megrendezésre kerü-
lõ sportvetélkedésen a követ-
kezõ versenyszámok szere-
pelnek: 

- Nõi csapatverseny (3
fõs csapatlétszámmal)

- Nõi egyéni verseny
- Férfi csapatverseny (3

fõs csapatlétszámmal)
- Férfi egyéni verseny
- Összetett verseny (elõre

meghatározott nõi és férfi
csapat összesített eredmé-
nye alapján)

- Vegyespáros verseny,
igény szerint, elõre közölt
szabályok alapján

- Kvalifikált versenyzõk
(jelentkezési létszám alap-
ján késõbb dõl el, hogy mi-
lyen kategóriákban kerül
megrendezésre).

A versenyt a következõk
szerint díjazzák: Mind az öt
versenyszámra

I-III. helyezett tiszteletdíj
(kupa vagy érem) + oklevél-
díjazás, sportági vándorku-
pa a versenykiírás szerint,
különdíjak a legidõsebb,
legfiatalabb versenyzõnek,
vigaszdíj a legkevesebbet
gurító nõi, férfi versenyzõ-
nek.

Kívánunk jó gurítást!

Az E.ON Észak-dunántúli Áram-
hálózati Zrt. és a Gyõri Elektromos
Vasas Sportkör által október 16-
18. között Gyõrben kerül megren-
dezésre a huszadik iparági tenisz-
találkozó. Legfõbb célja a villa-
mosenergia-ipar hagyományainak
és a dolgozók egészségének meg-
õrzése, az emberi kapcsolatok
erõsítése, sportbarátságok ápolá-
sa. A vetélkedõ helyszíne a Városi
Egyetemi Csarnok. A verseny jelle-
ge: amatõr, egyéni és csapatver-
seny, összesen 14 kategóriában.

A versenyszámok elsõ helye-
zettjei serleg- és oklevéldíjazásban
részesülnek, míg a további helye-

zettek éremben és oklevélben. A
„Legeredményesebb csapat" érté-
kelésének versenyszámonkénti
pontozása:

Egyéni, páros     Csapat
I. hely: 10 pont 10 pont
II. 7 pont 7 pont
III-IV. 5 pont 5 pont
V-VIII. 2 pont

Díjazásban részesítik a „legéret-
tebb”, a legfiatalabb versenyzõt és
a legsportszerûbb csapatot.

A verseny védnökei: Patay
László, az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. Igazgatóság el-
nöke és Albert Zoltán, a Gyõri
Elektromos VSK elnöke.

A XXVII. Villamosenergia-ipari Kis-
pályás Labdarúgó Találkozó döntõ-
jére szeptember 11-13. között - lap-
zártakor - kerül sor Siófokon, a Vér-
tesi Erõmû ZRt. rendezésében. A
mûfüves pályára nyolc csapat lép:
Bakonyi Erõmû, Dunamenti Erõ-
mû, ELMÛ-ÉMÁSZ, E-ON Észak-
Dunántúli Áramhálózat, Mátrai
Erõmû, Paksi Erõmû, Pannon Hõ-
erõmû és a Vértesi Erõmû társasá-
gok.

A találkozó fõvédnöke Berki Fe-
renc, a VÉRT energetikai igazgató-
ja, igazgatósági tag, aki a verseny-
kiírás meghívójában így fogalmaz:
„- Öröm látni, hogy az erõsen eltérõ
tulajdonosi érdekeltségek ellenére a
hagyományt sikerült megõrizni, és
a villamosenergia-iparág különbö-
zõ vállalatainak dolgozói évrõl-év-
re, több sportágban is igen magas
színvonalú versenyeken mérik ösz-
sze tudásukat. Magam is hosszú

ideje aktívan részt veszek a szabad-
idõsportban (azon belül is a terem-
fociban), így jól ismerem a szabad-
idõs foci szerelmeseinek motiváci-
óit, belsõ hatóerejét. A foci közis-
merten azért is tartozik a legnép-
szerûbb sportágak közé, mert a fel-
szerelés nem túl költséges, a pálya
könnyen kialakítható és egyébként
is - tudvalévõ - mindenki ért hozzá.
A magam részérõl azzal egészítem
ki ezt a felsorolást, hogy a foci a leg-
szebb csapatjáték.”

A döntõ mérkõzések után át-
adásra kerül a „Sportszerû játékért”
vándorkupa, melyet 2006-ban a
MAVIR alapított. Kupa, oklevél,
tárgyjutalom díjazásban részesül
az I-III. helyezett csapat, míg a IV-
VIII. helyen végzett csapat teljesít-
ményét oklevéllel ismeri el a rende-
zõ. Díjat kap a legjobb mezõnyjáté-
kos, a torna gólkirálya, és a legjobb
kapus.  

Mártha Imre vezérigazgató (MVM
Zrt.) és Süli János vezérigazgató (PA
Zrt., ASE elnök) védnökségével
2009. szeptember 17-20. között ren-
dezik meg Balatonfüreden a XXXVI-
II. Villamosenergia-ipari Vitorlás Ta-
lálkozót a villamosenergia-iparág ha-
gyományainak megõrzése, a mun-
katársi kapcsolatok erõsítése, a vitor-
lázás népszerûsítése, a vetélkedés és
a sportbarátság ápolása céljából.

A Kalóz hajóosztályban Bala-
tonfüred és Csopak között, a
Kerekedi-öböltõl délre, a hajózó út-
vonalon kívül esõ vízterületen, a
széliránytól függõen kitûzött há-
romszög alakú pályán versenyez-
nek és a versenyszabályzatban fog-
laltak alapján értékelésre kerülnek
az iparági kategória versenyzõi (1-
6 helyezett), a csapatverseny (ipar-
ági kategória) 1-6 helyezettjei, illet-
ve a nyílt és szenior kategória 1-3.
helyezettjei. A szenior kategóriá-
ban indulás feltétele, hogy a páros
mindkét tagja iparági nyugdíjas, és
betöltötték 60. életévüket.

A meghívásos Nagyhajós hajó-
osztály túraverseny versenypá-
lyái: Balatonfüred - Hajógyári-öböl
- Tihany - Káptalanfüred - Balaton-
füred, illetve Balatonfüred - Hajó-
gyári-öböl - Tihany - Alsóörs - Ba-
latonfüred. Értékelés a Yardstick
elõszámokkal korrigált idõered-
mények alapján történik össze-
vont Yardstick, illetve Dolfin osz-
tályban, - az amatõr és minõsített
kategóriákban egyaránt. Az össze-
vont Yardstick amatõr kategória
értékelése szerinti elsõ helyezett
elnyeri a TIG-RES Kupát, a Dolfin
osztály amatõr kategória értékelé-
se szerinti elsõ helyezett elnyeri a
KOLOSKA Vándorkupát. Az össze-
vont Yardstick minõsített kategó-
ria értékelése szerinti elsõ helye-
zett elnyeri a VOLVO-VARGA Ván-
dorkupát, a Dolfin osztály minõsí-
tett kategória értékelése szerinti
elsõ helyezett a SCAHFER YACHT
Vándorkupát kapja.

A találkozót kulturális program
zárja a Koloska Kikötõben.

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata augusztus 13-án
tartotta soron következõ ülését Budapesten
dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes és a
tagszakszervezeti képviselõk részvételével.
Az összejövetelen a napirendi pontok voltak
a szövetségi vezetõségi ülésrõl való tájékoz-
tató, a www.vd.hu megújult internetes portál
ismertetése, az októberben tartandó ifjúsági
találkozó szervezési feladatai, illetve az ifjú-
sági tagozat mûködési szabályzata. Harmath
Péter, az EVDSZ Ifjúsági Tagozat elnöke
bejelentette, szeptember elsejétõl a PA-
DOSZ tagja lett.

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata áttekintette
új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, il-
letve megvitatta a pontokat. Ezt követõen
határozatban elfogadta azt. A szabályzat
2.1. pontja:

„A tagozat célja
●● tevékenysége során megjele-

níteni és képviselni a fiatal
munkavállalók és pályakezdõk,
érdekeit, közremûködni a fiata-
lok élethelyzetének javításában,

●● elõsegíteni a fiatalok és a pálya-
kezdõk munkahelyi esély-
egyenlõségének megvalósítását,

●● vonzóvá tenni a szakszerveze-
tet a fiatalok számára, valamint
növelni a fiatalok számát a tag-
szervezetek tagságában,

●● elõsegíteni a tagtoborzást,
●● részvétel a szakszervezeti tiszt-

ségviselõk utánpótlásának biz-
tosításában.”

Dr. Szilágyi József a tagszakszervezetek
által küldött fiatal képviselõk tevékenységé-
vel kapcsolatban elmondta, a tagozatnak
szükséges több fórumon ismertetni - folya-
matosan - aktuális feladatait és célkitûzéseit.

Ezáltal a szövetség tagszervezetei nagyobb
felelõsséget éreznek a tagozat mûködését il-
letõen és a tisztségviselõk megválasztása, il-
letve a szövetségi vezetõségi tagok támogatá-
sa is zökkenõmentesebb lesz. Az elnökhe-
lyettes javaslatokat tett a szervezeti szabály-
zat módosításához, melyet a fiatal tisztségvi-
selõk elfogadtak. 

Az idei ifjúsági találkozó október 9-11-én
kerül megrendezésre Ópusztaszeren. A

programok összeállítása során figyelembe
kell venni a költségeket, a szervezés mene-
tét, a szervezéssel járó feladatok határidõre
való elvégzését. Az ifjúsági tagozat elõter-
jesztést készített a szeptember eleji szövetsé-
gi vezetõségi ülésre, amelyben tájékoztatta
azt a rendezvény menetérõl és a várható lét-
számról. A fiatalok részére készülõ találko-
zón a szokásos szakszervezeti fórum mellett
lesz sportos és szórakoztató program is,

meghívott vendégekkel. 
Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata üdvözölte

a www.vd.hu internetes portál megújult
változatát, mely az elhangzott vélemények
szerint színesebb lett, több információt
tartalmaz, megvalósítva hatékonyabb
kommunikációt a munkavállalók között.
A tagozat saját rovattal rendelkezik, ahol
az ágazatban dolgozó fiatalok naprakész
tájékoztatást kapnak az ifjúsági tagozat
munkájáról és javaslatokat tehetnek eb-
ben a témában. A honlap népszerûsítésé-

nek céljaként az ifjúsági tagozat vállalta egy
ismeretterjesztõ, bemutatkozó szórólap el-
készítését és eljuttatását az iparági fiatalok
részére. Az elõzetes munkálatokról, illetve a
kiadvány részleteirõl tájékoztatták Gál Re-
zsõt, az EVDSZ elnökét is, aki üdvözölte a
kezdeményezést.

Az ifjúsági tagozat következõ ülését vár-
hatóan szeptember végén tartja.

- lyv -

A DÉMÁSZ Társaságcsoport rendezésében augusztus 28-30.
között került megrendezésre, a XXVII. Villamosenergia-ipari
Vízitalálkozó Szegeden, melynek fõvédnöke Jacques Pithois
elnök-vezérigazgató volt, míg a fõrendezõi feladatokat Várhe-
lyi Géza, a DÉMÁSZ Elektromos SE elnöke látta el.

A versenyen alapvetõen amatõrök indulhattak, de volt nyílt
kategória is, ahová minõsített sportolók nevezhettek.

A legjobb idõt elért versenyzõk:
Nõi egyes kajak: Horváth Andrea (Budapesti Erõmû), nõi

páros kajak Horváth Réka-Horváth Andrea (Budapesti Erõ-
mû), vegyes páros kajak Sztruhár Árpád-Horváth Réka (Buda-
pesti Erõmû), kajak nõi, nyílt Kozák Julianna (Vértesi Erõmû),
férfi egyes kajak Boros József (DÉMÁSZ), férfi egyes kajak 40
év felett Kiss Tibor (DÉMÁSZ), férfi egyes kajak 50 év felett Bo-
ros József (DÉMÁSZ), férfi páros kajak Sefcsik István-Banka
Tibor (Dunamenti Erõmû), férfi páros kajak 40 év felett Boros
Tibor-Kiss Tibor (DÉMÁSZ), férfi egyes kajak, nyílt Németh
Dávid (Vértesi Erõmû), családi vegyes páros kajak Mészáros
Márton-Horváth Andrea (Budapesti Erõmû), férfi páros kenu
Szegfû Norbert-Banka Tibor (Dunamenti Erõmû), kenu egyes,
nyílt Viktor Endre (Paksi Atomerõmû), nõi páros kenu Molnár
Zsanett-Kozák Julianna (Vértesi Erõmû), vegyes páros kenu
Németh Dávid-Kozák Julianna (Vértesi Erõmû), férfi négyes
kenu Paczolai Dániel-Blatt József-Borbély Sándor-Hirt János
(Paksi Atomerõmû), vegyes négyes kenu Németh Dávid-
Juhász Dalma- Kozák Julianna-Kozák Sándor (Vértesi Erõ-
mû), családi vegyes négyes kenu Kaed Nóra-Mészáros Márton-
Dengel Zoltán-Horváth Andrea (Budapesti Erõmû).

Az összesített csapatversenyben elsõ helyen végzett a
Budapesti Erõmû Zrt. csapata 192 pontszámmal. További
helyezések: 2. Démász Zrt., 3. PA Zrt., 4. Vértesi Erõmû Zrt.,
5. DE Zrt., 6. ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, 7. OVIT Zrt.,
8. MAVIR ZRT., 9. MVM Zrt., 10. MVM-ERBE Zrt., 11. MVM
Informatika.

Petrovics Noémi vagyok, 2009. február 11-én láttam meg a nap-
világot és tapasztaltam meg, hogy milyen hideg is tud lenni.
Anyukám, Petrovicsné Szabó Hajnalka a Mavir Zrt. pénzügyi
munkatársa, apukám, Petrovics Károly a Köztársasági Õrezred-
nél dolgozik. A szüleim, nagyszüleim, nagynénik, nagybácsik,
rokonok, barátok nagyon szeretnek engem, és ezért szeretnék
nekik köszönetet mondani és ígérem, továbbra is próbálok jó
kislány maradni.

TEKETALÁLKOZÓ TATÁN

VÍZITALÁLKOZÓ SZEGEDEN

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
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