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Május 14-16-án tartotta meg a
VDSZSZ soron következõ állomását
annak a szakszervezeti ismeretbõvítõ
szeminárium sorozatnak, melyet
tisztségviselõk részére szervez Buda-
pesten. A szemináriumok három na-
pon át tartanak igen nagy érdeklõdés
mellett. A legutóbbi elõadások témája
a kommunikációs és tárgyalástechni-
kai ismeretek, konfliktuskezelés volt,
melyet Németh Márta szociológus,
munkajogi szakokleveles tanácsadó
tartott. 

A kommunikációs tréning kiegészült
csoportépítõ feladatokkal és szervezetfej-
lesztéshez kapcsolódó gyakorlatokkal. A
három nap elõadásai a személyközi kap-
csolatokra helyezték a hangsúlyt, az egy-
más közti, szervezetek közötti kommuni-
kációs folyamatokra világított rá. 

A  kommunikáció két alapvetõ részbõl
tevõdik össze: a verbális, azaz a szóbeli
kommunikációból és a szóbeli kommuni-
káción túli információközlésbõl, amelyet
nonverbális vagy metakommunikációnak
is nevezhetünk. 

Ezeknek az információ-átadási formának
mindkét fajtáját egyszerre használjuk, még
akkor is, ha nem vagyunk tudatában - mint
például: „Arckifejezése elárulja gondolata-
it.” Az általános közvélekedéssel szemben
elmondható, a nonverbális közléseink egy
kommunikációs folyamat során a sokszo-
rosát teszik ki annak, mint amennyit verbá-
lisan közlünk és befogadunk. A verbális és
nonverbális információcsere aránya körül-
belül 7% beszéd és 93% nem verbális kom-
munikáció.

(Folytatás a 6. oldalon)

Szakszervezeti kapcsolatteremtés, kommunikáció

Húsz éves a sztrájktörvény.
A törvény megszületésének
körülményeit, az azóta el-
telt idõszak tapasztalatait
és jelentõségét értékelték
szakmai konferencia kere-
tében szakemberek, neves,
országosan ismert szemé-
lyiségek, szakszervezeti
konföderációk vezetõi.
Megvitatták a törvény kor-
szerûsítésének fõbb felada-
tait is.

Nem akármire vállalkoztak '88-
89-ben a jogászok, ügyvédek,
munkajogászok, olyan törvényt
kellett alkotniuk, amely a dolgo-
zóknak maximális szabadságjo-
got biztosít, alkalmazásával a
legkisebb hátrány érje õket és
megállja a helyét a nemzetközi
környezetben is. A munkaanya-
gok nyilvánosak voltak, társa-
dalmi vita folyt róla, melyet az
újonnan alakult szakszerveze-
tek igényeltek is, és megvalósult
a párbeszéd a felek között. A
pártok is kompromisszumkész-
nek mutatkoztak. 

Az 1989-ben megszületett,
kelet-közép-európa elsõ sztrájktör-
vényét lassan-lassan, olykor óvato-
san, de kezdték „birtokba venni” a
dolgozók. A legkeményebb érdek-
érvényesítõ eszköz alkalmazásá-
nak példáinál megemlítették az
elõadók a villamosenergia-ipart,
mint „sikeres sztrájk”-ot szervezõ
szakszervezetet. 

Dr. Herczog László szociális
és munkaügyi miniszter - a té-
mának és általában is a munka
világának igen jó ismerõje - elõ-
adásában számos kérdést,
problémát vetett fel, amelyet to-
vábbgondolásra javasolt a szak-
mai és a törvényalkotó közös-
ségnek.  

Elöljáróban a törvény elsõ
mondatát idézte. „A dolgozók-
nak a gazdasági és szociális ér-
dekei biztosítására az e tör-
vényben meghatározott feltéte-
lek szerint megilleti a sztrájk-
jog” - majd elemezte az alkot-
mányos jognak, valamint a gaz-
dasági és szociális érdeknek a

tartalmát. A dolgozó - ma már
rendszerint munkavállalót
használunk - csak az elõbb em-
lített érdeksérelme miatt sztráj-
kolhat, minden más esetben
már inkább politikai sztrájkról
beszélhetünk. Hol húzódik a
határ? Erre nehéz válaszolni az
elmúlt húsz év tapasztalatainak
birtokában. Az emberek külön-
féle okok miatt hirdettek már
sztrájkot: béremelésért, egész-
ségügyi ellátásért, családtámo-
gatási rendszerért és a fekete
gazdaság visszaszorításáért is.
Ezek közül bizonyosan nem
állná meg a helyét mindegyik a
bíróságon. Sok gondot okoz a
törvényhozóknak és talán nem
is tudják mindig egyértelmûen
eldönteni, hogy gazdasági vagy
politikai sztrájkról kell-e be-
szélni. Nincs modell arra, hogy
milyen legyen a jó sztrájktör-
vény, minden országnak magá-
nak kell azt „kitalálnia”. A tör-
vény a dolgozó gazdasági és
szociális érdeksérelmére utal,
idõközben a szervezés, a tilta-
kozás vezetését legfõképpen a
szakszervezetek vették át. 

Ma azt látjuk, hogy egy mun-
kahelyen több szakszervezet is
mûködhet ágazati és országos
szinten is. „Ennek létjogosultsá-
gát nem vitatja senki, az vi-
szont egyértelmûen a felada-
tunk, hogy a sztrájkjognak a
gyakorlását ezzel a jogi és szo-
ciológiai ténnyel összhangba
hozzuk” - hangsúlyozta mi-
niszter úr.  

Magyarország érdekegyezte-
tõ fórumokban gazdag ország,
országos és ágazati szinten fó-
rumok mûködnek és akkor bo-
nyolódik igazán a történet, ami-
kor nem kétszer egyes modell
áll fel, hanem, amint azt az élet
kialakította, a tárgyaló felek
többszereplõsek, idõnként a
kormányoldal is bekapcsolód-
hat. Az eseményeket csak bo-
nyolítja az, hogyha az egyik
vagy másik oldalon lévõk közül
valamely szervezet nem ért
egyet pl. a sztrájkköveteléssel,
vagy a kollektív szerzõdéssel.  

A miniszter úr véleménye
szerint arra kell törekedni, az
lenne az „igazságos”, ha a tár-
gyalások menetébõl, az érdek-

egyeztetési fórumról nem ma-
radnának ki azok sem, akik az
alapvetõ követelésekkel és a
sztrájkfelhívással  nem értenek
egyet. Az olyan ügyekben, ame-
lyek sokakat érintenek, végig
biztosítani kellene - sztrájktár-
gyalás esetén is -, hogy a tárgya-
lásokból senki ne legyen kire-
kesztve. Sajátos helyet foglal el
az egyeztetés során a sztrájkbi-
zottság, amelyet a törvény
ugyan nem említ, fontosságára
tekintettel szükséges lenne
azonban sztrájkszabályozás ke-
retében foglalkozni ezzel. 

Eddig jónak bizonyult az a
gyakorlat, hogy az elégséges
szolgáltatás kérdésében a mun-
káltató és a szakszervezet álla-
podott meg és nem terhelték ez-
zel a bíróságokat. Súlyos jogbi-
zonytalanságot okoz viszont, ha
nincs megállapodás az elégséges
szolgáltatásról, ennek a feloldá-
sára jogi megállapodás kellene.
Ugyanis a történetbe a  közszol-
gáltatás, a fogyasztó is „belép”,
az õ érdekét is védeni kell. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Az érAz érddekvekvédõk jogai és kötédõk jogai és kötelelességeiességei

Kordás László fõigazgató-helyettes (FSZH. TPK), dr. Herczog László munkaügyi miniszter (SZMM),
Gaskó István elnök (LIGA Szakszervezetek), Pataky Péter elnök (MSZOSZ)
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) május 22-i ülésén
egyetlen csomag szerepelt, a kormány 2010-es adótervei. Os-
zkó Péter pénzügyminiszter elmondta, a jövõ évben radikáli-
san átalakuló adórendszer célja a munkahelyek megõrzése rö-
vidtávon, hosszú távon pedig munkahelyek teremtése, a foglal-
koztatási szint növelése. A 2010. évi adóváltozások a munka-
adókat arra ösztönzik, hogy minél több embert foglalkoztassa-
nak, ennek érdekében csökkennek az élõmunka terhei. A sze-
mélyi  jövedelemadó alsó sávhatára idén 1,9 millióra, jövõre 5
millió forintra emelkedik, ennek nyomán a havi nettó átlagke-
reset az átlagbér esetében 2010-ben 15 ezer forinttal nõ. Az
adócsökkentés fedezetét nagyrészt a forgalmi és a jövedéki adó
emelése, valamint a vagyoni típusú adók bevezetése teremti
meg.

Rolek Ferenc a munkaadói oldal szóvivõjeként kifejtette,
hogy a rehabilitációs járulék ötszörös mértékre való emelése
munkavállalónként 39 ezer forint többletköltséget jelent a
munkaadóknak, miközben a tételes egészségügyi járulék
(eho) eltörlése csak 23 ezer forint költségcsökkentést. A mun-
kaadók számítása szerint a jövõ évi adóváltozások nem csök-
kentik a vállalkozások terheit, inkább adóátrendezés valósul
meg. A természetbeni juttatásoknál a gazdaságpolitikai meg-
fontolásokat hiányolta a szóvivõ, mert mint mondta, az üdü-
lési csekkre iparágak épültek rá, megadóztatásával ezen ága-
zatok jelentõs visszaesésével kell számolni.

A munkavállalói oldal szerint is meg kellene tartani az adó-
mentes körben az üdülést, az étkezési támogatást, a helyi köz-
lekedést és a beiskolázást. A szóvivõ érthetetlennek nevezte,
hogy a munkáltatók önkéntes nyugdíjpénztári befizetése nem
került a kedvezményes kategóriába, holott az is az öngondos-
kodás része. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való
visszalépést szélesebb körben kellene lehetõvé tenni (a javas-
lat szerint azok a magánpénztári tagok léphetnek vissza 2009
végéig, akik 2008. december 30-ig betöltötték az 52. életévü-
ket), továbbá a tervezettnél átfogóbb módosítást tartanának
szükségesnek. A bruttósítás nem teszi egyszerûbbé a rend-
szert, gyakorlatilag senki sem érti, pontosabban fogalmazva
értelmét senki sem látja.

Az ülésen azon kívül, hogy az oldalak elmondták kritikai
észrevételeiket, gyakorlatilag nem történt semmi. A hat konfö-
deráció egyetértett és megállapodott, hogy a természetbeni
juttatások - különösképpen az étkezési jegyek és üdülési
csekkek, valamint az önkéntes- és magánnyugdíj-pénztári be-
fizetések - megadóztatása nem elfogadható. A megállapodás
ellenére az Autonómok elnöke még aznap úgy nyilatkozott az
MR1-Kossuth Rádiónak, hogy a szakszervezetek elfogadható-
nak tartanák a felsorolt tételek megadóztatását, amennyiben
az adó mértéke 20 százalék alá csökkenne. A LIGA álláspont-
ja ezzel kapcsolatban, hogy a kormány kérlelhetetlen politiká-
jával szemben most mindennél fontosabb volna az egységes
fellépés, amelyet ilyen módon megtörni nem csak hiba, de
bûn.

Az alkotmánybíróság 2008 októberében alkotmányellenes-
nek ítélte az OÉT-rõl szóló törvény több rendelkezését. A LI-
GA az MTI-hez május 29-én eljuttatott közleményében beje-
lentette, az OÉT következõ ülésén egy általuk kidolgozott vá-
lasztásos rendszerre tesznek javaslatot, mert szerintük „sem a
munkavállalók, sem az ország érdekeit nem szolgálná a rend-
szerváltás óta eltelt húsz évben kialakult rendszer kormány
által tervezett durva megváltoztatása.”

2009. június 2-án a LIGA
Szakszervezetek elnökségi
ülésén Horváth Lajos ügyve-
zetõ elnök (fotón) terjesztet-
te elõ a kormány 2010. évi
adóterveirõl szóló napiren-
det, melyet hosszas vita kö-
vetett. Az elnökség tagjai és
a konföderáció szakértõi
egyöntetûen úgy látták, hogy
a csomag nem szolgálja a
munkavállalók érdekeit és je-
len formájában a gazdasági
válságból való kilábalást sem
segítheti elõ. A LIGA elnök-
sége határozatban utasította
el a kormány adóterveit.

A 2009. június 5-i OÉT ülésen a kormány adóterveirõl Katona Ta-
más pénzügyminisztériumi államtitkár tájékoztatta a jelenlévõket.
Elmondta, hogy vagy a jövedelmek adóterheit csökkentik, vagy a
kedvezmények körét hagyják meg. A kettõ együtt nem lehetséges.
Jelentõs mértékû adócsökkentés legkorábban 2012-ben képzelhetõ
el. A munkavállalói oldal megismételte álláspontját, hogy a 2010-es
adótörvényeknek nincs köze a válságkezeléshez, a foglalkoztatást
nem fogja növelni. A szuperbruttósítással kapcsolatban az oldal
szóvivõje elmondta, hogy a mai napig nem érti senki, mire jó ez,
azon kívül, hogy jó kommunikációs trükk. A felsõ kulcs ötmillió fo-
rintnál lép be a tervek szerint, holott ez valójában a járulékokkal nö-
velt összeg, azaz 3,9 millió forint. A természetbeni juttatásokkal
kapcsolatban a szakszervezetek ismét elmondták, hogy egyes ele-
mek megadóztatása világosan ellenkezik az ország gazdaságpoliti-
kai érdekeivel, így az üdülési csekkre és az étkezési jegyekre ipar-
ágak épülnek. Ebbe a körbe tartózónak tartják a közösségi közleke-
dés támogatását is. Az önkéntes- és magánpénztári befizetések
megadóztatása az öngondoskodás elvét sérti.

A munkaadói oldal a munkavállalókétól különbözõ érdekek men-
tén ugyan, de a jelenlegi adótervekkel nem értett egyet, azokat nem
támogatta, és sürgette a részletes vita megindítását. A természetbe-
ni juttatások esetében az oldal megérti a szûkítési szándékot, ám ezt
szerintük ilyen gyorsan és drasztikusan nem lehet megoldani. Ha
már a mentességet nem lehet fenntartani, akkor legalább egy, legfel-
jebb 10 százalékos kulccsal adózzanak az alapvetõ elemek. Ebbe
tartozhatnának a képzések, a pénztári befizetések, az ételutalvá-
nyok és az üdülési csekk. Tarthatatlannak nevezte a munkaadói ol-
dal szóvivõje a rehabilitációs járulék ötszörösére emelését és nem
tartotta jó ötletnek a jövedéki adóemelésnél a benzin és az alkohol-
termékek egy kalap alá vételét, mert míg az alkohol és a cigaretta él-
vezeti cikk, a benzin termelési tényezõ.

Katona Tamás elmondta, vagy az adómentes juttatások, ezen be-
lül a kafetéria körét szûkíti a kormány, vagy az adóterheket mérsék-
li, s mivel az utóbbit javasolják a szakértõk, a kafetéria elemeinek
adómentessége elképzelhetetlen, az adómértékrõl érdemes tovább
egyeztetni.

A június 12-i OÉT ülésen a munkavállalói oldal napirend elõtt fel-
szólalásában szóvá tette, hogy az évek óta húzódó, az Országos Ér-
dekegyeztetõ Tanács jogállását tisztázó törvény Alkotmánybíróság
(AB) általi módosításáról nem esett szó az OÉT-en. A munkaadói

oldal szóvivõje egyetértett a munkavállalói oldallal, mert a 20 éves
együttmûködés nagyon sok eredményt hozott, s nem volna jó, ha
a törvényi helyzet megváltozna. A kormány nevében Herczog
László röviden összegezte, hogy az OÉT jogállásáról szóló tör-
vényt 2006-ban az országgyûlés elfogadta, de az AB úgy döntött,
hogy a törvényben az OÉT egyetértési jogát konzultációs jogra kell
módosítani. A kormánynak nincs más lehetõsége, mint végrehaj-
tani az AB határozatát. Horváth Lajos LIGA ügyvezetõ alelnök
nem fogadta el a választ, szerinte több alternatíva létezik, hogy ele-
get lehessen tenni az AB kifogásainak.

Oszkó Péter pénzügyminiszter a napirend bevezetõjében töb-
bek között elmondta, hogy a kormány elfogadva a szociális part-
nerek javaslatait, a 2010-es adóváltoztatásoknál a kafetéria 400
ezer forintos összeghatárát megszünteti, miközben egyes elemei-
nek lesznek korlátai. A kormány befogadta azt a szakszervezeti ja-
vaslatot, hogy a jövedelemadóból levonható legyen a tagdíj és a va-
gyonadó körébe nem kerülnek bele az üdülõk. A munkavállalói ol-
dal szóvivõje elmondta, hogy az SZJA törvénnyel kapcsolatosan
általában nem sikerült egy olyan, rendszerszintû változást elérni,
hogy az alacsonyjövedelmûek helyzete javuljon. A nem bér jelle-
gû jövedelmek magadóztatását azért tartják a szakszervezetek el-
fogadhatatlannak, mert mindennapi szinten a munkavállaló nettó
jövedelmét úgy számolja, hogy minden befolyó fillért összead. En-
nek pedig részét képezi - az egyébként nemzeti társasjátékként ke-
zelt - béren kívüli juttatások, vagy a természetbeni juttatások
forintosítható része, mint például az étkezési jegy vagy az üdülési
csekk. Ezért a legelterjedtebb ilyen juttatások kormány által java-
solt mértékû megadóztatását nem tudják elfogadni. Az oldal szóvi-
võjének hozzászólását Horváth Lajos még azzal egészítette ki,
hogy emlékeztetett: a korengedményes nyugdíj lehetõségét több
helyen a vállalat biztosítja a munkavállaló részére, nem terhelve
ezzel a társadalmat. Fontos volna, hogy ezt a lehetõséget megõriz-
ze a kormány.

Rolek Ferenc, a munkaadói oldal szóvivõje a társasági adó és a
rehabilitációs járulék tervezett mértékét tartotta a leginkább elfo-
gadhatatlannak. Kifejtette, érthetetlen és értelmetlen az ún. szu-
perbruttósítás, ami csak félreértésekhez és adminisztratív többlet-
munkához vezet. Helyette egy átfogó adóreformra volna szükség,
mely kiszélesítené az adózók körét, továbbá - a munkabéke meg-
õrzése érdekében - a természetbeni juttatások megadóztatását a
tervezett mértékben nagyon rossz ötletnek tartja, hiszen az adó-
terhek bevezetése esetén a munkáltatók kilencvenkilenc százaléka
megszüntetné a juttatásokat. A vagyonadóról szólva elmondta,
hogy habár annak szükségességét értik, a jelen koncepciót eluta-
sítják.

Oszkó Péter a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az
egészség- és nyugdíjpénztárak öngondoskodásra ösztönzõ ki-
emelten fontos szerepét megértették, ebben tudnak kedvezménye-
ket tenni. A hidegétkeztetési utalvány kapcsán azonban nem ké-
szek kedvezményes adókategóriát nyitni, de készek arra, hogy a
melegétkeztetési utalványok havonta adható keretét megtoldják a
hidegétkeztetési utalványokban adható összeg mértékével. A ked-
vezményes adó mértékét 25 százalékban látja elfogadhatónak a
kormány.

A munkavállalói oldal válaszában kifejtette, hogy a javasolt 25
százalék még mindig túl magas és várhatóan nem hozza majd a
várt költségvetési bevételeket. A most meghozott döntések igazán
majd õsszel válnak konfliktusok forrásává, amikor a jövõ évi bér-
tárgyalások kezdõdnek, valamint a tervezett módosítások ország-
szerte számtalan kollektív szerzõdés újratárgyalását teszik szüksé-
gessé. (Forrás: liganet.hu) (T. A.)

OOOO ÉÉÉÉ TTTT     ÜÜÜÜ LLLL ÉÉÉÉ SSSS EEEE KKKK

(Folytatás az 1. oldalról)
Az eredménytelen tárgyalások-

nak eredménye lenne abban az
esetben, ha a munkaügyi döntõbí-
róság igénybevételét kötelezõvé
tennék.

A jogellenes sztrájkról is rendel-
kezik a törvény. Javaslatként hang-
zott el, hogy lehetõvé kellene tenni
a szereplõknek, hogy a sztrájkkö-
vetelés bejelentése után, még a
sztrájk  megtörténte elõtt állásfog-
lalást lehessen kérni a bíróságtól a
jogszerûséget illetõen. 

A dolgozónak joga van sztráj-
kolni és ugyanúgy joga van nem
sztrájkolni. A szakszervezetek a
sztrájktörésrõl és az ehhez kap-
csolódó munkáltatói  magatartás-
ról sokat beszélnek, javasolják a
Munkatörvénykönyv módosítá-
sát - eddig eredménytelenül. Ja-
vaslatként hangzott el, hogy napi-
rendre kell tûzni számos sztráj-
kot érintõ témát, amely nincs sza-
bályozva, de a gyakorlat ezt meg-
követelné: pl. hol tartózkodjon a
dolgozó a sztrájk ideje alatt, mi-
kor kell bejelenteni a sztrájkot és
mely szakszervezetnek, az ob-
jektív idõ meghatározása, stb.

Napjainkban a sztrájkot illetõen
még sok kibeszéletlen probléma lé-
tezik, ennek rendezése érdekében
a kormánynak, a munkáltatónak
és a szakszervezeteknek folyama-
tos párbeszédet kell folytatniuk.

Gaskó István, a LIGA Szakszer-
vezetek elnöke, a munkavállalók
érdekérvényesítésének legfonto-
sabb eszközének nevezte a sztráj-
kot és a törvényt, amely a társada-
lom és a gazdaság demokratizáló-
dási folyamatában jött létre. Ma
ez a legerõsebb fegyvere a társa-
dalmi és gazdasági életnek. Meg-
alkotásában részt vettek a LIGA
Szakszervezetek részérõl is.

A törvény egyszerû, áttekint-
hetõ, viszonylag szûk szabályo-
zási kört vállal magára. A bíró-
sági joggyakorlat is egyre követ-
kezetesebb. Megszületése óta
érdemi indítvány a módosításá-
ra még nem volt. Általában a
kormányon lévõk szeretnék szi-
gorítani. Az Európai Unió szá-
mos országában nem szabá-
lyozzák a sztrájkjogot a törvény
szintjén, így pl. Franciaország-
ban sem, viszont ott büntetik a
sztrájktörõket. 

Az elnök úr ezt követõen szá-
mos saját, évtizedekre visszame-
nõ, a LIGA Szakszervezetek gya-
korlatából hozott példát: Sikeres
és eredményes sztrájkokat ismer-
tetett és ráirányította a figyelmet a
munkáltatói és a kormányoldal
magatartásának - társadalmi - fele-
lõsségére is.

Az a tapasztalat, hogy a mun-
kavállalók élnek a törvényes ér-
dekérvényesítés legerõsebb esz-

közével, ezt csak erõsíti az, hogy
a bírósági jogorvoslat során  tör-
vényesnek ítélik az általuk kezde-
ményezett és szervezett  sztrájko-
kat. 

A törvény egyik legkritikusabb
pontjának a még elégséges szol-
gáltatásról való megegyezést tar-
totta az elõadó. 

Gaskó elnök úr elõadásában
arra is kitért, hogy kevéssé köztu-
dott tény, de Magyarországon ke-
vés sztrájkot tartanak közép-eu-
rópai összevetésben, mert félnek
használni ezt a fegyvert. A sztrájk
fegyverét pedig „forgatni kell”,
mert Európában a magyar mun-
kavállalók helyzete az egyik leg-
rosszabb, és már többször bebi-
zonyosodott, hogy csak ezzel az
eszközzel lehet hatni a kormány-
zatra.

Kolosváry-Fábián

A villamosenergia-iparág közös-
sége megdöbbenéssel értesült ar-
ról, hogy a kormányzat a közte-
herviselés rendszerének átalakítá-
sát célzó egyes törvények módosí-
tásáról szóló törvénytervezet sze-
rint a villamos-energiaipari dolgo-
zók árkedvezménye az adómen-
tes vagy jövedelemnek nem szá-
mító természetbeni/nem pénzbe-
li juttatások körébõl kikerül és kü-
lön adózó jövedelemmé válik. A
tervezet szerint ezt a juttatást a jö-
võben 54% - a kifizetõt terhelõ -
adó és 27 % járulék terhelné.

Az iparág szakszervezetei, az
EVDSZ és a BDSZ a tagság egyet-
értésével tiltakozó akciókba kez-
dett, elsõsorban a törvényt alko-
tók körében. Az erre vonatkozó,
a pénzügyminiszternek szóló
EVDSZ levelet korábban nyilvá-
nosságra hozták. Érvelésükben
ismertették a miniszterekkel és a
képviselõikkel, hogy ennek a jut-
tatásnak az adómentességét a
2007. június 21. napján, a Magyar
Köztársaság Kormánya, a Villa-
mosenergia-ipari Ágazati Sztrájk-

bizottság, valamint a Villamosi-
pari Társaságok Munkaadói Szö-
vetsége, mint felek között, a villa-
mosenergia-ipari munkavállalók,
nyugdíjasok, azok özvegyei és
egyéb jogosultak kedvezményes
villamosenergia-vételezése tár-
gyában létrejött - kölcsönös en-
gedményeket tartalmazó - Megál-
lapodás 8. pontja garantálja.

„8. A villamosenergia-fogyasztá-
si kedvezmény finanszírozásá-
hoz kapcsolódó adókedvezmény.

A személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 1.
számú melléklete 8.28. pontjának
módosítása fogja biztosítani,
hogy a villamosenergia-ipari
munkavállalók és özvegyeik villa-
mosenergia-fogyasztási kedvez-
ményének a villamosenergia-ipa-
ri munkáltatók által történõ fi-
nanszírozásához kapcsolódóan
se a munkavállalóknak és özve-
gyeiknek, se a munkáltatóknak
ne keletkezzen adó-, illetve járu-
lékfizetési kötelezettsége.”

Ezen Megállapodás alapján
került sor az adótörvény erre
vonatkozó módosítására, mely
jelenleg is hatályos.

A szakszervezetek kérték,
hogy a parlamenti vitában von-
ják vissza az elõterjesztést, és -
a Megállapodás szerint - a jö-
võben is adó- és járulékmente-
sen biztosítsák a villamosener-
gia-ipari munkavállalók és
azok özvegyeinek a kedvezmé-
nyes villamosenergia-vétele-
zést. 

Az erõfeszítések eredményre
vezettek, 2010. január1-jéig jo-
gosultságot szerzettek tekinteté-
ben a C-tarifa kikerül az adó- és
járulékfizetési kötelezettség
alól, a kormány ezt terjeszti a
parlament elé 2009. június 29-
én. Remélhetõleg a parlament
ezt a változatot fogadja el.

Ez mintegy 4,5 milliárd forint
megtakarítást jelent a munkál-
tatók számára, s ha ezt mégis ki
kell fizetniük, várhatóan elne-
hezülnek a következõ hetek,
hónapok tárgyalásai.

Az Országgyûlés március 30-án az új Polgári Törvénykönyv terve-
zetéhez benyújtott több mint ezer módosító indítvány közül 482-
rõl döntött. Több helyen változnak a sajtóra vonatkozó szabályok
is, és az internetre is érvényesek lesznek.

Az elfogadott módosító indítványok értelmében - összhangban
a MÚOSZ elõzõleg, a társadalmi egyeztetés során megfogalmazott
javaslataival - az eddigiektõl eltérõen nem lehet majd felelõsségre
vonni az újságírót, sajtócéget, ha egy eseményrõl pontosan tudó-
sít vagy egy nyilatkozatot híven közöl, még akkor sem, ha valaki
úgy véli, hogy a közlés az õ személyiségi jogait sérti. Elutasították
azt az ellenzéki kiegészítést, hogy ilyenkor mindig, egyidejûleg

kérdezzék meg az érintett, aki gyakran nincs is jelen az esemé-
nyen.

A közhatalmat gyakorló emberek a jövõben még szerintük va-
lótlan tényállítás esetén is csak akkor nyerhetnek pert jó hírük vé-
delmében, ha a jogsértõ - akár sajtótermék, akár más - szándéko-
san hazudott vagy súlyosan gondatlan volt. Az olyan közszerep-
lõk esetében viszont, akik nem közfeladatot látnak el, például szí-
nészek, sportolók és más celebek, ez a korlátozás csak a közsze-
replésükkel kapcsolatos közlésekre vonatkozik, vagyis a magán-
életüket ugyanannyira védi a törvény, mint bármely más állam-
polgárét. (Forrás: MÚOSZ, Kossuth Rádió)

Veszélyben a C-tarifa adó- és járulékmentesége

Változik a sajtóra vonatkozó jogi szabályozás

A Pécsi Tudományegye-
tem Felnõttképzési és Em-
beri Erõforrás Fejlesztési
Kar, a Társadalmi Párbe-
széd Központ és a Munka-
ügyi Közvetítõi és Döntõ-
bírói Szolgálat által Buda-
pesten, 2009. június 15-16-
án tartott Húsz éves a
sztrájktörvény címû kon-
ferenciáról jegyzet készül.

Az érAz érddekvekvédõk jogai és kötédõk jogai és kötelelességeiességei
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Bátki László, a Dunamenti
Erõmû Zrt. fegyveres biz-
tonsági õre. A Dunamenti
Hõerõmû Vállalat Munkás-
tanács elnökeként az érdek-
érvényesítés területén már
hosszú évek óta tevékeny-
kedik. 

– Mikor került kapcsolat-
ba a szervezettel?

– A Munkástanács a rend-
szerváltás után alakult, sze-
mély szerint 2002-ben lettem
aktív tagja. Azért választot-
tam, mert a szakszervezet
mellett a munkások nevével
fémjelzett szervezet. Tudja és
képes az érdekeiket képvisel-
ni, ha kell a vállalat vezetésé-
vel nem mindig egyetértés-
ben, de mindig emberségesen
és tárgyalásra készen. 

– Melyek azok a témák,
amelyekben nézeteltérés ala-
kult, vagy alakulhat ki?

– Fontos számunkra az ér-
dekek minél szélesebb körû
érvényesítése, az évenkénti
bértárgyalás minél kedve-
zõbb eredménye a munkavál-
lalók számára. A szociális jut-
tatások, a munkahelyi körül-
mények jobbá tétele, az élet-
minõség javítása olyan célok,
melyekért érdemes akár a
konfliktusokat is felvállalni.

– A D. H. V. Munkástanács
az EVDSZ tagja. Hogyan tör-
tént a csatlakozás?

– A Munkástanács mind-
azok ellenére, hogy az elõzõ
vezérigazgató mindent meg-
tett azért, hogy az erõmûben
mûködõ másik érdekérvé-
nyesítõ szervezet kilépjen az
ágazatból, ezzel a munkavál-

lalók érdekein essék csorba
és gyengítsen minket is, mi
bent maradtunk az ágazat-
ban és az országos szövetség-
ben. A LIGA Szakszerveze-
tekhez öt évvel ezelõtt csatla-
koztunk, mivel úgy láttuk,
olyan országos szervezet,
mely hatékonyan és eredmé-
nyesen, valóban munkaválla-
lói érdekeket képvisel. A kap-
csolatunk nagyon jó. Miután
a VDSZSZ - jelenleg már EVD-
SZ - csatlakozott a LIGA
Szakszervezetekhez, akkor
mi is úgy döntöttünk, ott a
helyünk és felvételünket kér-
tük a szövetségbe. A villa-
mosenergia-iparág tagszak-
szervezetei egységesen lép-
hetnek fel a célokért. Kije-
lenthetem a D. H. V. Munkás-
tanács tagok nevében, na-
gyon jól érezzük magunkat

és jó ebben a szövetségben
dolgozni.

– Mióta elnök?
– A szakszervezet vezeté-

sét, az ezzel kapcsolatos fel-
adatokat 2008. évben vettem
át Béke Imrétõl, aki rengeteget
segített korábban és jelenleg
is, tanácsaival és munkájával.
Remélem, a jövõben is így
lesz. Mindezek mellett ez év
december elsejéig a munka-
védelmi képviselõi feladato-
kat is ellátom.

– Hogyan jellemezné a
kapcsolatukat a cég vezeté-
sével?

– A Dunamenti Erõmû nem
olyan régen esett át egy veze-
tõváltáson. A Dunamenti Erõ-
mû vezérigazgatója, Csiba Pé-
ter nem zárkózik el a tárgyalá-

soktól. Emellett a vezetõség-
gel is tudunk együtt dolgozni
és tárgyalni érdemi kérdések-
ben. Jó a kapcsolatunk. Itt
kell megemlítenem - ha már a
kapcsolatokról van szó - hogy
az erõmûben mûködõ DDSZ-
szel is jó a munkaviszonyunk
és folyamatosan együtt dön-
tünk minden lényeges kérdés-
ben. 

– Mikor „sûrûsödnek” a
feladatok?

– Természetesen kiélezet-
tebb lehet a helyzet az éves
bértárgyalások során, illetve a
mûszakpótlékkal kapcsolatos
egyeztetések idején. Minden
megoldást figyelembe véve a
dolgozók érdekeit nézzük,
ezért nem riadunk vissza az
érdekvédelmi eszközök hasz-
nálatától sem. 

Az eredményekrõl
Béke Imre vezetésével elérték,
hogy teljes értékû szakszervezet
lett a Munkástanács. Imre rend-
szeres és aktív résztvevõje az
EVDSZ Szövetségi Vezetõség-
nek. Egy-egy témát tekintve jó és
értékes hozzászólásai vannak.

Szintén Imre vezetésével az
országos érdekegyeztetõn elér-
ték azt is, hogy az akkori kor-
mány nem vette el az iparágon
belüli áramkedvezményt.

– A Munkástanácsnak kö-
szönhetõen került bevezetés-
re a Dunamenti Erõmûben a
kafetériarendszer - mondja. -
Az akkor ott dolgozók ellenzé-
sével szemben, mert azt hit-
ték, rosszabbul járnak, de an-
nak az ellenkezõje bizonyoso-
dott be. Így most már minden-

ki elégedett. Itt jegyezném
meg, a dolgozók nem tudták,
hogy a Munkástanács kezde-
ményezte annak bevezetését
a Dunamenti Erõmûben.

A büfé további mûködésének
érdekében is rengeteg aláírást
gyûjtöttünk, de ez nem került
nyilvánosságra. Kiálltunk amel-
lett, hogy a dolgozók önkéntes
távozásakor nagyobb összegû
végkielégítést kapjanak.

A többségi tulajdon meg-
szerzésének érdekében a tu-
lajdonos megvásárolta a dol-
gozók kárpótlási jegyét. Elér-
tük, hogy utóbbit magasabb
áron vásárolják meg.

Továbbra is azon vagyunk,
hogy a bér- és szociális jutta-
tások szempontjából minél
több és jobb lehetõségeket ér-
jünk el a dolgozók számára.

Hozzájárultunk, hogy az
üdülés eladásából származó
bevételbõl a dolgozók kafetéri-
ájára utalják a nekik járó részt.

Az EVDSZ-szel együttesen
dolgozunk azon, hogy az
áramkedvezmény, a korenged-
ményes nyugdíj és a kafetéria-
rendszer megmaradjon. Ezen-
kívül, hogy az étkezési hozzá-
járulás, az üdülési csekk, a
nyugdíjpénztári befizetések
adómentesek maradjanak.

Meglátásunk szerint az
EVDSZ, mint szövetséges, na-
gyon megbízható szervezet,
akivel érdemes együtt dolgoz-
ni. Céljaink egyformák, az
EVDSZ és a Munkástanács
egyaránt a dolgozók érdekeit
képviseli és támogatja.

Végezetül el kell monda-
nom, nagyon örülök, hogy
ennek a csapatnak tagja lehe-
tek és velük együtt dolgozha-
tok. -Lyv-

Pásztor István kellemes riportalany.
Nem lehet zavarba hozni, mindenre
választ ad, nyíltan beszél, õszintén
fogalmaz, és jó humorérzékkel ál-
dotta meg a sors. Ezeket tapasztal-
tam az elmúlt években és a napok-
ban is, amikor rácsörögtem. 

– Kérdezzen csak nyugodtan –
mondta a vonal végén. – Éppen Hé-
vízen üdülök, remek az idõ, nagyon
jól érzem magam! 

Munkája testhezálló 
– Nagyon irigylem! Jómagam, ha
emlékezetem nem csal, két eszten-
deje jártam a híres fürdõváros-
ban. A villamosenergia-ipari
sakktalálkozó szervezõi vitték el
oda, a mezõnyt és engem, mint
tudósítót. Pazarul éreztem magam
én is, de ha megbocsát, most nem
rólam, hanem önrõl van szó! Hi-
vatali munkájában milyen pozíci-
ót tölt be? 
– Húúú, ezt nem is olyan könnyû el-
sorolni. A pontos titulusom: mûsza-
ki-üzemviteli irányító az ELMÛ-
ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
Miskolci Régióközpontjában. 

– A Patak utcai épületben szolgál?  
– Igen, immáron ötödik esztendeje.
Azok számára mondom, akik nem
tudják: a Patak utcai irodaház és az
ÉMÁSZ Nyrt. Dózsa György utcai
központja között mindössze pár
száz méter a távolság. 

– Emlékezetemben él, hogy vagy tíz
évvel ezelõtt felkerestem a miskolci
Bertalan utcai állomáshelyén. 
– Régen volt, szép volt. Én vezettem
a miskolci 3-as számú kirendeltséget
és élveztem azt a munkát. 

– A mostanit is? 
– Igen, persze, megbízatásom test-
hezálló! Nem vagyok válogatós, él-
tetnek a feladatok, a napi kihívások.
Utóbbiakból bõven kijut nekem,
mindig újabb és még újabb dolgok-
kal szembesülök. 

Kétszázhatvanezer 
kisfogyasztót szolgálnak

– Hányan dolgoznak a régióköz-
pontban? 
– Vagy húszan. Régióvezetõ, terület-
felelõsök, mûszaki munkatársak,
gazdaságisok, titkárnõk. 

– Szereti a kollégáit? 
– Igen. De helyesebb, ha azt mon-
dom: tisztelem õket. A szakértelmü-
kért, a szorgalmukért. 

– Azon fáradoznak ugye, hogy sok
tízezer kis- és nagyfogyasztó ellátá-
sa zavartalan legyen. 
– Persze, ez a dolgunk, ha úgy tet-
szik, erre esküdtünk fel. Egyébként
pedig pontosítanom kell, ha nem ha-
ragszik. 

– Hallgatom! 
– Mezõcsáttól Ózdon át a magyar-
szlovák határig kétszázhatvanezer
kisfogyasztónk van. Ebbõl is gondol-
hatja, hogy nem ülhetünk ölbe tett
kézzel. 

- Jó kedélyét kitõl örökölte? 
– Édesapámtól. 

– Úgy tudom, hogy Abaújból került
Miskolcra. 
– Egészen pontosan Abaújszántóról.
A település évekkel ezelõtt városi
rangot kapott. 

– Gyakran jár haza? 
– Amikor az idõm engedi meglátoga-
tom anyukámat és a bátyámat. 

Család, munka, kert

– Családjáról mondana valamit? 
– Örömmel. Azért is, mert népes
familia a miénk. A feleségem a Sem-
melweis Kórház sebészetének admi-
nisztrátora. Négy gyerekünk van.
Ákos elsõéves egyetemista, Dani
most érettségizik és az apja nyom-
dokaiba akar lépni, a mûszaki pályát
választja, Kinga elsõéves a Zrínyi
Ilona Gimnáziumban, éppen
Versailles-ban csodálja a látnivaló-
kat. Dominika a legkisebb, még csak
öt esztendõs. 

– És ön? 
– Már negyvennyolc. Vagy még
csak? Nézõpont kérdése.

– Hol végzett? 
– A budapesti Kandó Kálmán Mû-
szaki Fõiskolán 1983-ban. Egyéb-
ként két diplomám is van. 

– A borsodi megyeszékhely melyik
részén lakik? 
– A Martinkertvárosban, vagy régies
nevén a Martintelepen. 

– Családi házban? 
– Igen, de miért fontos ez? 

– Mert arra is kíváncsi vagyok,
hogy otthon cipeli-e a „zongorát”? 
– Ez magától értetõdik! A család és a
munka mellett a kert a hobbim. Csi-
nálom becsülettel. Ültetek, ások, ka-
pálok, locsolok, szóval mindent el-
végzek. 

– A sütés-fõzés nekem nagyon megy.
– Nekem is! Imádok például grillez-
ni. 

– Még mielõtt  elméletben megva-
csorázunk, váltsunk szót a szak-
szervezetben végzett tevékenységé-
rõl is! 
– Kérem, írja le: ezt is örömmel te-
szem. Vezetõje vagyok a miskolci ré-
gió üzemi szakszervezeti bizottsá-
gának, s ebbéli minõségemben tagja
a vállalati szakszervezeti bizottság-
nak. 

A legfontosabb 
a munkahelyek védelme

– Azt mondják, hogy ma nem 
könnyû az érdekvédelmi munka. 
– Osztom ezt a nézetet. Egyezzünk
is meg: nehéz mindenki elégedettsé-
gére helytállni. Az én helyzetem
szerencsésnek mondható, hiszen a
dolgozók között vagyok. Gyakran
megkeresnek különbözõ gondjaik-
kal, kéréseikkel, javaslataikkal, sõt a
nyugdíjasok is rendre megtalálnak.
Mindenkit meghallgatok, mindent
feljegyzek és továbbviszek. 

– Mit tart a legfontosabb feladatá-
nak? 
– A munkahelyek védelmét. Remé-
lem, hogy a létszám tovább már nem
csökken. Mellesleg a természetes fo-
gyás következtében az itt maradók
terhei is folyamatosan növekszenek,
új felvétel pedig nincs. Gondolni kel-
lene a fiatalításra, az utánpótlásra.
Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk,
évek, évtizedek múltán ki fog majd
az oszlopra mászni? 

– Köszönöm, hogy a „forró drót”
rendelkezésére állt. További jó pi-
henést kívánok! 

Gyõri István
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Beszélgetés Pásztor Istvánnal, a miskolci régió szakszervezeti bizottságának vezetõjével

Pásztor István a vadregényes erdélyi hegyekben

Bátki László

Béke Imre
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2009. JÚNIUS

Az EPSU (Európai Közszolgáltató Szakszerveze-
tek Európai Szövetsége) VIII. Kongresszusát 
Brüsszelben tartotta, 2009. június 8-tól 11-ig. 

A 2009-2014-es kongresszusi idõszakra a minõségi
közszolgáltatásokra, az életminõségre vonatkozóan az
EPSU határozatokat fogadott el. Ezen belül az EVDSZ
számára a legfontosabb a 7. számú határozat. 

A határozathozatali bizottság által 2008. június 17-
én jóváhagyott szöveg:

Az EPSU tagszervezetei, 2009. június 8-11-i kong-
resszusukon elkötelezik magukat a következõ elvek és
célkitûzések tekintetében: 

A közérdeket szolgáló vállalatok Európában az inf-
rastruktúra és a közszolgáltatások életfontosságú ré-
szét képezik. E szolgáltatásoknak elérhetõ árúaknak,
hozzáférhetõknek és jó minõségûeknek kell lenniük;
az EPSU e vállalatok állami tulajdonát és ellenõrzését
tanácsolja. Ily módon a hatalom a legmegbízhatóbb
garanciát nyújthatja a polgároknak és az európai válla-
latoknak az egészséges és biztos ivóvíz-szolgáltatás, a
hatékony egészségügyi szolgáltatások, a megbízható
villamos energia és gázellátás, valamint a fenntartható
hulladékkezelés terén. Az EPSU és tagszervezetei a ci-
vil társadalommal és a felhasználók csoportosulásaival
karöltve a nyújtott szolgáltatások minõségjavításán
fognak munkálkodni. Az EPSU kötelezettséget vállal a
magán vagy állami közszolgáltató vállalatoknál foglal-
koztatott munkavállalókat tömörítõ szakszervezetek
támogatására programok és kampányok végrehajtásá-
ra. E szolgáltatásokat ezek a dolgozók biztosítják, a kö-
zületi és a közérdek fejlesztése tehát szorosan kötõdik
a minõségi foglalkoztatáshoz, a biztonságos munka-
helyekhez a tisztességes, méltányos bérhez és a tisz-
tességes munkafeltételekhez. 

■ ■ ■

A jelen és a jövõ nemzedékei számára a legnagyobb
kivívást a klímaváltozások jelentik. Az EPSU kedvezõ-
en ítéli meg a klímaváltozás beépítését az EU törvény-

kezési politikájába, a fejlesztési együttmûködésekbe és
a világos és ambiciózus célkitûzésekkel jellemezhetõ
beruházási döntésekbe. A csekély kibocsátású, vagy
akár szén-dioxid kibocsátás mentes és az érintett dol-
gozók számára is az alternatív foglalkoztatásra, vala-
mint a képzésre alapozott társadalom irányába tartó
igazságos átmenet elveit be kell építeni az EU politiká-
jába. 

AZ EPSU elutasítja az energiához, hulladékokhoz,
vízhez kötõdõ szolgáltatások az EU Belsõ piacának
vagy a GATS elemeként folytatott állandó liberalizáció-
ját, mégpedig a díjakra, a beruházásokra, a dolgozók-
ra és a polgárokra gyakorolt kihatás miatt. Az EPSU a
közérdekû szolgáltatásokra költség és nem piaci alapú
árat javasol. 

Európának a klímaváltozásokkal is foglalkozó és az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökken-
tését elõíró közös energetikai politikára van szüksége,
amely fejleszti a megújuló energiákat, felismeri az
energetikai hatékonyság és az új technológiákra szánt
kutatás - fejlesztés tetemes állami beruházás jelentõsé-
gét és csökkenti Európa függõségét a fosszilis tüzelõ-
anyagoktól, ily módon is hozzájárulva az energiaellá-
tás biztonságához. Európa energetikai politikájának
demokratikusnak kell lennie, el kell ismernie a helyi és
országos szintek szerepkörét a fuel mix meghatározá-
sában. Az EPSU elkötelezett egy olyan energetikai po-
litika követelése terén, amely a felhasználók összessé-
ge számára igazságos és ésszerû árakat határoz meg és
védelmet nyújt a kisjövedelmû felhasználók számára. 

A vízre, mint alapvetõ emberi jogra alapozott vízpo-
litikára van szükség, szigorú minõségi szabványokkal
és elérhetõ áron, szem elõtt tartva a társadalom legsze-
gényebb és legsérülékenyebb tagjai számára szüksé-
ges védelmet is. E szemszögbõl nézve az EPSU szilár-
dan hisz a víz ésszerû felhasználásában, a vízgyûjtõ
medencék terén megvalósítandó gazdálkodásban, a
szennyvíziszap kezelésben, valamint a szennyezõ-
anyagokra szemben alkalmazandó drákói szabvá-
nyok bevezetésében és e szabványok betartásának el-
lenõrzésében; mindennek célja a szennyezõdés for-
rásnál történõ megszüntetése részvételi mechanizmu-
sok útján, a szakszervezetek és a nagyközönség bevo-
násával. 

A hulladékok vonatkozásában a következõ hierar-
chiát tartjuk kívánatosnak: megelõzés, újrafelhaszná-
lás, újrahasznosítás, energiává alakítás és utolsó lehe-
tõségként az ártalmatlanítás. A „szennyezõ fizet” elv
(a környezet védelmére) jelentõs és bírósági szankci-
ókhoz társul, a termelõ felelõssége és a helyszíni keze-
lés elve (a hulladék feldolgozását a keletkezéséhez leg-
közelebbi helyen kell megoldani) minden politikában
alapvetõ elvekként tekintendõk. Végül is a közegész-
ségügy javulása és a környezetvédelem a dolgozók
egészségéhez és biztonságához is kötõdik. 

Emlékeztetünk, az utolsó kongresszuson az EPSU
által az energia, a víz és a hulladékok tárgyában elfoga-
dott politikákra, amelyek továbbra is helytállóak az
EPSU részérõl a közérdekû vállalatok tárgyában, a jö-
võbeni politikák fejlesztése keretében. 

A VIII. kongresszus az EPSU-t és a tagszakszerveze-
teket a következõkre biztatja: 

Víz 
A szövetség fejlesztése a vízhez kötõdõ közszolgálta-

tások fejlesztését keresõ vízügyi aktivista hálózatokkal;
az európai vízszolgáltatási szolgáltatások fejlesztésérõl a
PSIRU-val és más szervezetekkel együttmûködve to-
vábbra is kritikus elemzés fenntartása; a vízszolgáltató
és csatornázási vállalatok privatizációja ellen küzdõ
szakszervezetek támogatása; szembe menni az Európai
Bizottság vízhez kötõdõ szolgáltatások kereskedelmi
forgalmazását célzó törekvéseivel (például egy koncesz-
sziós irányelv, vagy az aszályt és árvizeket szabályozó
intézkedések útján); a figyelem felhívása a beruházások
és a minõségi közszolgáltatás szerves részét alkotó kva-
lifikált dolgozói állomány állandó nagy jelentõségére; a
figyelem összpontosítása a klímaváltozások vízre és
egészségügyi szolgáltatásokra gyakorolt kihatására 

Petíció kezdeményezésére egy millió aláírás össze-
gyûjtésére annak elismertetésére, hogy a vízhez való
hozzáférés egy emberi jog és a víz nem eladó. A kez-
deményezés a nagyközönség megnyerését célzó
négyhetes kampány formáját öltõ országos szintû
program 2010. májusában; vízügyi aktivisták más cso-

portosulásainak e programhoz csatlakozási felhívása;
források tartalékolása a kampány anyagainak fejleszté-
sére és az EPSU titkárságának támogatására; e kam-
pány segítésére egy irányító biztosság felállítása. 

Energia 
A villamos energia és gáz belsõ piac dolgozókra és

polgárokra, a beruházásokra és az árakra gyakorolt ki-
hatásának kritikai elemzése; a liberalizáció tapasztala-
tainak európai léptékû független és alapos vizsgálatá-
nak követelése; a liberalizáció és a beruházások, vala-
mint az ellátás biztonság közötti ellentmondás kimuta-
tása; gondolatok egy európai szállító hálózat kialakítá-
sához szükséges feltételekrõl és kampányolni az elosz-
tó és szállító hálózatok állami tulajdonban tartása mel-
lett; fellépni az elosztó és szállító hálózatok tulajdoni
szétválasztása ellen; részt venni a regionális piaci in-
tézményekben; kampányolni a szabályozó hatóságok
demokratikus ellenõrzéséért nemzeti és európai szin-
ten a köz részvételének és konzultatív tanácsok útján
(a szakszervezetek részvételével). 

Az európai energetikai politikába beépítendõ euró-
pai szociális fejezet kidolgozása, amely rámutat a
kulcsfontosságú kérdésekre, mint
az energetikai kiszolgáltatottság és
a költség alapú díjmeghatározás, a
biztonság és az egészség, a mobili-
tás és a szaktudás, a szociális part-
nerek közötti szociális párbeszéd
és a kollektív tárgyalások. Kötele-
zettségvállalások követelése a kor-
mányoktól és az EU-tól a megújuló
energiákra (és különös tekintettel
az alap megújuló energiák tekinte-
tében a csekély szén-dioxid kibo-
csátású társadalom eljövetelében
közremûködõ technológiák és az e tekintetben szüksé-
ges szaktudás és képesítések fejlesztésére irányuló tete-
mes kutatás - fejlesztési beruházások vonatkozásában. 

Annak elismerése, hogy a fuel mix nemzeti döntés,
amely biztonság és egészség, természeti forrás fel-
használás és hulladékkezelés vonatkozásában európai,
határokon átívelõ kihatásai is vannak, ezért van szük-
ség a tiszta technológiák kompetenciákra gyakorolt ki-
hatásának vizsgálatára az összes energetikai technoló-
giához a szakképzett dolgozói állomány rendelkezésre
állásának biztosítására. 

Hozzájárulás az EPSU energetikai politikájának ki-
fejlesztéséhez az energetikai szervezetekben levõ dol-
gozói szervezetekre és a megújuló energia forrásaira
koncentrálva Délkelet-Európában az Energia Közös-
ségbe bevont szakszervezetek támogatása (Nyugat-
Balkán országai, Ukrajna, Örményország, Moldávia és
Törökország) az Energia Közösség szociális szem-
pontok megértését célzó Memorandumának végrehaj-
tásában és különös tekintettel a nemzeti szociális in-
tézkedési tervek megvalósításában; az Energia Közös-
ségen belül egy regionális szakszervezeti hálózat ki-
építésének tovább folytatása. 

Az EU-n kívüli energetikai politikákban egy szociá-
lis fejezet beépítésének követelése, valamint az EU és
Oroszország, Ukrajna és más országok közötti energe-
tikai párbeszéd középpontjába helyezése; igyekezni
kell, hogy az összes szakszervezetet a vállalati szinten
folytatotthoz hasonló mértékben vonják be az energe-
tikai párbeszédbe. 

Hulladékok 
Elemzés készítése az európai hulladékgazdálkodási

stratégiáról, a hulladékról szóló keretirányelv dolgo-
zókra érvényesülõ kihatásairól és arról, hogyan tud-
nák a szakszervezetek felhasználni ezeket az adatokat
a munkafeltételek alapján kialakuló verseny csökken-

tésére a képzés, valamint a munka- és egészségvéde-
lem javítása útján. 

Tanulmány készítése a hulladékágazatban dolgozók
foglalkoztatásáról, bérérõl és munkafeltételeirõl a nö-
vekvõ konkurencia terjedelmének meghatározási céljá-
val; egy hulladékágazati szakszervezeti fórum kialakí-
tása a rendszeres eszmecserék és közös akciók szerve-
zésére; egy éves akciós nap betervezése a szociális pár-
beszéd kialakítása, a balesetek számának csökkentése
és az országos bruttó átlagbér legalább 60%-ában meg-
állapított ágazati minimálbér kiharcolásának céljával. 

A kollektív tárgyalás koordinációja 
Nagyobb figyelmet kell fordítani a közérdekû válla-

latoknál és a multinacionális cégeknél folytatott kollek-
tív tárgyalások fejlesztésére, különös tekintettel a villa-
mos energia és a gáz területén adott esetben regionális
szinten; egyes kérdésekben, mint az alvállalkozás kö-
zös kampányok irányába indulás; az akciók koordiná-
lásának biztosítása; és közremûködés a tagok érdeké-
ben a bérek és a munkafeltételek javításában. 

Közös szemléletmódok kialakítása, mint az integrált
iparág számára szóló transznacionális szolidaritási

charta a gáz tekintetében; a dolgo-
zók vállalati nyereségrészesedésé-
re lehetõséget teremtõ európai
szemléletmódok kialakítását célzó
gondolatmenet. 

Az Európai Szakszervezeti Szö-
vetséggel karöltve az európai ener-
getikai politika tárgyában az igaz-
ságos átmenet elveinek fejlesztése
a következõ célok érdekében: 

I. Az Európai Parlament jelenté-
se a klímaváltozások kihatásáról a
foglakoztatásra és a kísérõ intézke-

désekrõl (mobilitás, képzés, képesítések elismerése); 
II. Vita az európai pénzügyi intézményeken belül

az ilyen politikák pénzügyi támogatással társíthatósá-
gának lehetõségeirõl; 

III. Vita a villamos energia és gáz ágazat európai mun-
kaadóival egy közös felfogás kialakítására. 

A közérdekû vállalatok vállalati szociális felelõsség-
vállalásról vallott felfogásának összehasonlítása; a
szakszervezetek elismerésének garantálása; és a válla-
latokon belül, illetve európai ágazati szinten megvita-
tott szemléletmódok kialakításának igénye a vállalati
szociális felelõsségvállalás (CSE) tárgyában. 

Európai szociális párbeszéd 
Az európai szociális párbeszédek továbbfolytatása

a gáz és a villamos energia ágazatban; gondoskodni ar-
ról, hogy a témakörök a dolgozók számára valós jutta-
tásokat adó módon kerüljenek feldolgozásra; ne kerül-
jük a konfliktusokat és ragaszkodjunk az európai ál-
lásfoglalások végrehajtásához a nemzeti szakszerveze-
tek és a munkaadók részérõl; szociális párbeszéd meg-
indítása a hulladékágazatban a tagok által folytatott
kampány segítségével, a nagyközönség és a magánvál-
lalatok megnyerésének és támogatásának céljával. 

Multinacionális vállalatok 
A kapcsolat további fenntartása az EPSU / EÜT ko-

ordinátorok hálózatával célul tûzve 2010-re a gáz, a vil-
lamos energia ágazatban minden multinacionális vál-
lalatnál az EÜT megalakítását; 2012-re a hulladékága-
zatban minden multinacionális vállalatnál az EÜT
megalakítását. Kutatások végzése a multinacionális
közérdekû vállalatokról; ezen adatok felhasználása
adott esetben az EPSU akcióinak támogatására, vagy
szakszervezeti akciók támogatására a munkaadók te-
kintetében és az érintett vállalatoknál az EÜT megala-
kítása céljával. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Az EPSU Kongresszus a 2009-2014-es idõ-
szakra Európa közszolgáltatásai számára tíz-
pontos akció tervet fogalmazott meg: 

1. A közszolgáltatások visszaszerzése. „Az
EPSU olyan európai uniós jogalkotásért áll
ki, amely a közszolgáltatásokat a belsõ pi-
acon kívül tartja.” 

2. A kollektív szerzõdés. „Az EPSU az ala-
csony fizetések eltörléséért folytatott kam-
pány mellé áll.” 

3. A nemek közötti egyenlõség. „Az EPSU ki-
áll azért, hogy érvényt szerezzenek a ne-
mek között fizetési különbségek csökken-
tését szolgáló EPSU pontok listájának.” 

4. A pénzügyi és gazdasági válság területe.
„Az EPSU kiáll azért, hogy az emberek oly
módon élvezzenek elsõbbséget, hogy a
közszolgáltatásokra fordított kiadások ne
csökkenjenek.” 

5. EPSU és a PSI (Public Service Union) Eu-
rope összeolvadása. „Az EPSU mindent
megtesz annak érdekében, hogy az EU
szomszédságpolitikájának erõs szociális
vonatkozásai legyenek.” 

6. Egészségügyi és szociális szolgáltatások.
„Az EPSU harcol annak biztosításáért,
hogy az EU bármely egészségügyi javasla-
ta a szolidaritás elvén alapuljon.” 

7. Az országos vezetés. „Az EPSU elkötelezett
a formális szociális párbeszéd megvalósu-
lása iránt az egyes országok vezetésében.” 

8. Közmû szolgáltatások. „Az EPSU kiáll
azért, hogy a vízhez való jogot az EU min-
den szintjén fogadják el emberi jogként.” 

9. Önkormányzat. „Az EPSU kiáll az erõs tár-
sadalmi közbeszerzési szabályokért az EU-
ban.” 

10. Az európai szociális modell. „Az EPSU
olyan EU-ért áll ki, amely elismeri a dolgo-
zók alapvetõ jogainak elõbbre valóságát a
belsõ piaci szabadsággal szemben.”
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A Verdi tiltakozó akciót szer-
vezett Düsseldorfban 2009. jú-
nius  18-án a vállalat sziszte-
matikus szétdarabolása ellen,
amely egységeinek kiszerve-
zése és a decentralizáció segít-
ségével folyik. A Verdi érvényt
akar szerezni a munkaerõt
érintõ garanciáknak. Elfogad-
hatatlan a munkavállalók rová-
sára és a részvényesek haszná-
ra történõ mindenek fölötti
megtakarítás.

Gál Rezsõ EVDSZ elnök ve-
zetésével egy csoport részt
vett a demonstráción. Európa

számos országából érkezett
mintegy ötezer ember tilta-
kozott a munkaadók nemtet-
szõ magatartása miatt, mint-
egy három órán át.  Az egyik
szónok külön üdvözölte a
magyar csapatot. 

Konkrét követelések voltak:
A munkahelyek biztonsá-
ga. Ne legyenek kötelezõ
elbocsátások.

A képzés biztonsága, a
képzési tervek folytatása/
munkahelyek és projektek

azoknak, akik vállalati
képzésen vesznek részt
(ipari tanulók).
A kollektív szerzõdések be-
tartása.
A képesítések és szakérte-
lem szavatolása a munka-
helyeken.
Beruházás mind a termelés-
ben, mind a hálózatokban.
Magas szintû információ,
konzultáció és részvétel, az
üzemi tanácsokkal és a
szakszervezetekkel folyó
párbeszéd tiszteletben tar-
tása.

Tiltakozó akció Düsseldorfban

A kongresszus 
megválasztotta a

Végrehajtó Bizottsá-
got, amelynek tagja 

Magyarországról 
Gál Rezsõ, 

az EVDSZ elnöke. 



(Folytatás a 4. oldalról)
A „Minõségi közszolgáltatá-

sok - Életminõség” határozat ar-
ra hívja fel az EPSU-t, hogy a to-
vábbiakban is olyan EU törvény-
kezésért harcoljon, amely védi a
közszolgáltatásokat, valamint
olyan EU akciótervért, amely
„minõségi közszolgáltatásokat”
követel. Azt is munkájába köve-
teli, hogy a minõségi közszolgál-
tatás dimenziója jobban épüljön
bele az EPSU szektorok és társa-
dalmi párbeszédébe, valamint
hogy közszolgáltatási kérdések-
ben az EPSU a megfelelõ európai
szakszervezeti szövetségekkel a
jobban strukturált együttmûkö-
dés irányába haladjon. 

AZ EPSU elnök asszonya,
Anne-Marie Perret megemlítette,
hogy az EPSU elvei és értékei ar-
ra épülnek, hogy „a közszolgálati
elveket az EU intézkedések és te-
vékenységek fõáramának részévé
tették”. (A határozat 20.§-ában.)
Azt is megemlítette, hogy az
EPSU „a minõségi közszolgálta-
tásokra vonatkozóan olyan EU
akciótervet követel”, amely a 27
EU kormány 2008-ban elfoga-
dott Protokollján alapszik. (A ha-
tározat 10.§-ában.) 

Az elnök asszony ezt mondta:
„Elkötelezettek vagyunk a köz-
szolgálati dolgozók munkafelté-
teleinek védelme és javítása
iránt. A közszolgálatban szük-
ség van a megfelelõ, jól képzett
és jól fizetett alkalmazottakra.” 

Az EPSU újonnan megválasz-

tott elnöke, Anne Marie Perret
minden társszervezethez intézte
felhívását, hogy olyan Európáért
dolgozzanak, ahol a gyülekezési
jog, a szervezkedés és sztrájkjog
tiszteletben tartott alapvetõ jo-
gok. 

Anne-Marie Perret újraválasz-
tását az EPSU elnökeként és
Carola Fischbach-Pyttel fõtitkár
újraválasztását a kongresszusi
küldöttek több mint 90%-a tá-
mogatta, ezzel fejezve ki az
EPSU társszervezeteinek elége-
dettségét a 2004-2009-ben vég-
zett munkával. 

Az európai energiaügyi biztos
is beszédet mondott az EPSU
kongresszuson:

„Nem létezhet energiaügyi
párbeszéd társadalmi párbeszéd
nélkül” - mondta az európai
energiaügyi biztos, Andris
Piebalgs. Piebalgs a Közszolgála-
ti Dolgozók Európai Szövetségé-
nek 8. kongresszusán beszélt. A
kongresszusi küldöttekkel törté-
nõ beszélgetésben hangsúlyoz-
ta, hogy a közszolgálattal fenn-
tartott partneri viszony döntõ
jelentõségû az EU energiaágaza-
tában. 

A biztos hangsúlyozta a ma-
gasan képzett dolgozók fontos-
ságát, és felszólította a szociális
partnereket, hogy a jövõre vo-
natkozóan fenntartható munka-
ügyi politikát dolgozzanak ki. 

Az energiaügyi biztos körvo-
nalazta a kapcsolatot a Bizottság

fenntartható munkaügyi prog-
ramja és az energiaügyi biztos
tervei között a klímaváltozás le-
küzdésének kérdésében. A szén-
dioxid-kibocsátás 20%-os csök-
kentésérõl, a megújuló energia
arányainak növelésérõl (9-rõl
20%-ra) és az energiahatékony-
ság 20%-os fokozásáról beszélt
2020-ig megvalósítandó célok-
ként. 

Az energiaügyi biztos dicsérte
az EPSU elkötelezettségét az
energia ágazat minõségi munka-
helyei iránt, és leszögezte, hogy
a továbbiakban is építeni fog az
EPSU ágazati tapasztalatára. 

Válaszul az EPSU Energia Bi-
zottságának elnöke, Sven
Bergelin hangsúlyozta a köz-
szférával történõ együttmûkö-
dés fontosságát, hogy megma-
radjon a demokratikus és átlát-
ható kapcsolat az energia ágazat
és az azt használó lakosság kö-
zött. Megköszönte az energia-
ügyi biztos az elmúlt öt év során
tanúsított õszinte érdeklõdését
az EPSU iránt. 

Az energiabiztos felszólalása
után Gál Rezsõ, az EVDSZ elnö-
ke a humán erõforrás utánpótlá-
si problémáit vetette fel, alkal-
mazási feltételeinek alakulását
és az ezzel kapcsolatos tárgyalá-
sok fontosságát hangsúlyozta,
valamint e témában az EU illeté-
kes bizottsága és a szakszerve-
zet együttmûködési kérdéseire
hívta fel a figyelmet.

5. OLDAL

2009. JÚNIUS

A határozathozatali munkában felszó-
lalt Gál Rezsõ, az EVDSZ elnöke, aki a
magyar delegáció egyeztetett álláspontját
ismertette a kongresszussal, mely a kö-
vetkezõ: 

Hozzászólásomat a magyar delegáció
nevében teszem. 

Alapvetõen elfogadjuk mind a Végre-
hajtó Bizottság által kiegészített határo-
zat tervezetet, mind az azt követõ ajánlá-
sokat az EPSU és a tagszervezetek szá-
mára. 

Ráerõsítenénk arra a megállapításra,
hogy a neoliberális elvek alkalmazása a
villamosenergia-iparban, valamint a víz-
és hulladékgazdálkodásban negatív ha-
tással bír a fogyasztókra, a munkaválla-
lókra. Kedvezõtlen helyzetet teremt a jö-
võ felelõsségteljes tervezésében is. 

A neoliberális, versenyalapú gondolko-
dás a kiszámíthatatlan jövõkép miatt már
ma rendkívül nehéz helyzetet teremtett a
létfontos közszolgáltatásoknál a munka-
erõ-utánpótlás és képzés területén is. Ez
nemcsak humánpolitikai, hanem bizton-
sági kérdés is egyben. 

A határozat 5. pontjában szereplõ szö-
veget támogatjuk, tehát az üvegházhatást
csökkentõ jövõbeni technológiákat kell
elsõsorban fejleszteni. Ebbe mi, magya-
rok a nemzeti döntés tiszteletben tartása
elvén beleértjük az atomerõmû-fejlesztés
kérdését is azzal a kiegészítéssel, hogy el-
ismerjük, az ajánlás 15. pontja alapján
ennek határokon átívelõ hatásai vannak.
Ezért is van jelentõsége annak az európai
parlamenti döntésnek, mely az atomerõ-
mû biztonságot növelni kívánja. Ebben

különös jelentõsége van a humán kérdé-
seknek, mint az atomerõmû-biztonság
egyik fontos láncszemének. E kérdésben
feladatot kell vállalnia a szakszerveze-
teknek is, mely teljesüléséhez nemzeti
és uniós szinten megállapodásokra van
szükség. Ez érdeke azon nemzetek szak-
szervezeteinek is, ahol az atomerõmû-
vek építését elutasítják. Közös érdek te-
hát, hogy a szakszervezet az atomerõ-
mû-biztonság humán kérdéseiben szere-
pet vállaljon. Fontos az is, hogy az ez irá-
nyú tárgyalások kezdeményezését az
ajánlás 23. pontja szellemében eredmény-
re vigyük, továbbá, hogy az EU Tanács el-
fogadja az EU parlament álláspontját. 

Határozottan támogatjuk a módosított
25. pontot, mely a vízágazatban az euró-
pai szociális párbeszéd intézményesíté-
sét kezdeményezi. 

Ne engedjük privatizálni a nemzeti
kincseket jelentõ vizeinket, mert a pri-
vatizáció alapvetõ emberi szükségletet,
a vízhez jutást fogja korlátozni! 

Támogatjuk a hulladékgazdálkodás-
ban a 19, 20. sz. pontokban leírt elemzés
és kutatás elvégzését, valamint felvetjük
az igényét e területen is az európai szo-
ciális párbeszéd létrehozásának! 

Végezetül elfogadjuk az átdolgozott
21. pontot azzal, hogy kérjük a nagy
multinacionális cégeknél mûködõ nem-
zeti szakszervezeteket (így például a
VERDI-t), hogy programszinten alakít-
sanak ki aktívabb kétoldalú együttmû-
ködést az érintett külországok szakszer-
vezeteivel. Ennek korábban a privatizá-
ciós idõszakban komoly hagyománya
volt. 

Tudósító: Lõrincz László PADOSZ elnök

Helyszín: Párizs, Tricastin, 
2009. 05. 25-27-ig.

Résztvevõk: Berkes Sándor, Dr Dobos Ist-
ván, Gál Rezsõ, Lõrincz László, Néber Ti-
bor, Oláh József, Óvári Katalin.
A tapasztalatcsere célja: 
● Megismerkedni a francia atomerõmû-

vek bõvítésének, építésének folyama-
tával, a szakszervezet ezzel kapcsola-
tos tevékenységével, feladataival.

● Az EDF-székházban tájékozódni a
multinacionális cég jelenérõl, jövõké-
pérõl.

● Egy francia atomerõmû megtekinté-
se, a helyi szakszervezettel találkozó,
kapcsolatfelvétel.

Elsõ napunk a CGT szakszervezeti kon-
föderáció székházában kezdõdött, ahol
Didier Baur, az FNME CGT Nemzetközi
osztály európai ügyek felelõse és Alain
Vassaux, az FNME CGT atomenergia rész-
leg felelõse fogadta delegációnkat. Részle-
tes tájékoztatót halhattunk a szervezet fel-
építésérõl, mûködésérõl. Részletesen is-
mertették azt a gazdasági-társadalmi kör-
nyezetet, melyben végzik tevékenységü-
ket, meghatározzák céljaikat, feladataikat.
Tájékoztatást kaptunk a másnapi általános
sztrájk okáról, és tervezett hatásairól.

Kérdéseinkre elmondták, hogy a helyi
szintû problémákat miként fogadják ága-
zati szinten, mi az a lehetõség, amivel se-
gítik a helyi, tartományi szervezeteiket.
Bemutatták azt, hogy a helyi problémák
megoldását sok esetben felsõbb szintû sza-
bályozással segítik. Kiemelték, hogy az
atomerõmûvek bõvítése, építése során a
szakszervezetnek komoly szerepe van.
Nyilván nem mûszaki-gazdasági területen,
hanem az oktatás, képzés, bérezés, szoci-
ális, és nem utolsó sorban a foglalkoztatás
területén kell aktívan szerepet vállalni.

Nagy gondot jelent számukra a szak-
emberhiány, ami sajnos már az építkezé-
seket is erõteljesen befolyásolja. A CGT
tárgyalásokat folytat a kormányzattal ok-
tatási kérdésekrõl is, mely megoldást je-
lenthet a problémára.

A Flamannwill-i beruházás kapcsán a
CGT állandó bizottságot hozott létre, mely
figyelemmel kíséri a beruházás mûszaki -
gazdasági - szociális körülményeit. Mun-
kájukban nehézséget okoz a beruházás
„zártsága".

A szakemberhiány olyan súlyos, hogy a
vállalkozók egymástól „csalják át" a mun-
kavállalókat az elnyert pályázatok után. Ez
azt jelenti, hogy sok esetben a munkavál-
laló marad a munkaterületen - mivel a
helyismerettel rendelkezõ, kiképzett mun-

kavállaló nélkülözhetetlen - csak az õt fog-
lalkoztató cég változik. Sok esetben alkal-
maznak külföldi munkavállalókat, tartós
megoldást azonban ez nem jelenthet, mert
egyrészt segíteni kell a hazai foglalkozta-
tást, másrészt az eltérõ kultúrák összehan-
golása, munkáltatási viszonyok kialakítása
sem egyszerû. Gondoljunk csak az eltérõ
nyelvi, illetve egyéb etnikai különbözõsé-
gekre.

A tartalmas, és szakmai szempontból
igen hasznos konzultációt követõen láto-
gatást tettünk az EDF párizsi központjá-
ban. Küldöttségünket Yves Brion és Jean-
Claude Lecont fogadta, és részletesen be-
mutatták cégük helyét, szerepét, elhelyez-
kedését a hazai, és nemzetközi viszonyok
között. Láthattuk hogyan mûködik egy ál-
lami tulajdonban lévõ multinacionális
energetikai óriás. A bemutatott pénzügyi,
gazdasági, foglalkoztatási adatok nem a
magyarországi léptékek szerintiek, azt
nagyságrendekkel meghaladják.

Franciaországban az állami tulajdon jól
mûködik, piacvezetõ a területén, megfele-
lõ jövedelmezõséget produkál. Az állam
tud gondos gazdaként viselkedni, ezzel
megteremti azt az energiaellátási biztonsá-
got, ami jelentõs mértékben függetleníti az
ország villamos energia ellátását a külsõ
környezettõl. Yves Brion részletesen is-
mertette azt a technológiai fejlõdést mely
elvezetett a napjainkig kialakított csúcs-
technológiához. Van válaszuk a jövõ kihí-
vásaira is, amelyet elsõsorban az öregedõ
erõmûparkjuk fiatalítása során alkalmaz-
nak. Az erõteljes akvizíciókkal stabilizál-
ják világpiaci szerepüket, mely válasz a
globalizáció szorító problémáira. Jó példát
láttunk az állami tulajdon gazdaságos és
hatékony mûködtetésére, melyben helye,

szerepe, és nem utolsó sorban
felelõssége van a szakszerve-
zeteknek is. 

Sajnos a második napi
programunkat az általános
sztrájk törölte, mert a fogadó
fél tagjai szinte az egész nap-
jukat tárgyalással, egyeztetés-
sel töltötték. Akadozott a köz-
lekedés is, komoly fejtörést okozva házi-
gazdánknak, hogy le tudjunk utazni a tric-
astini atomerõmûbe.

Látogatásunk harmadik napján a helyi
látogató központban fogadtak bennünket
a központ szakemberei, illetve a szakszer-
vezeti vezetõk. Filmvetítés segítségével
mutatták be az erõmû mûszaki paraméte-
reit, illetve az erõmû köré épült egyéb ki-
szolgálóipari létesítményeket. Az egyik leg-
nagyobb kapacitású telephelyet ismerhet-
tük meg, mely során több meglepetésben
volt részünk. Megtudtuk például azt, hogy
az erõmû mellett urándúsító is mûködik,
mely az itt termelt energia 3/4-ét közvetle-
nül felhasználja (4 db 900 MW-os blokk
kapacitásából 3 által termelt energiát!). Jó
példát mutattak abból is, hogy a hulla-
dékhõt hogyan lehet gazdaságosan fel-
használni. Ott 40 hektáros üvegházat fûte-
nek, ahol zöldséget és egyéb primõrárut
állítanak elõ, illetve Franciaország legna-
gyobb krokodiltenyészetének biztosítanak
trópusi környezetet. Ezeken felül a mesz-
szirõl látható hûtõtornyok vezetik el azt a
majd 90 fokos hõenergiát, ami nem hasz-
nosulhat a dúsítás, vagy más felhasználás
során.

Az erõmû megtekintése után a helyi
szakszervezet vezetõi, Virginie Neumayer,
a Tricastin területi szakszervezeti vezetõ,
és Maxime Villota, igazgatótanács-tag mu-

tatták be tevékenységüket. Meglepõ volt,
hogy sok hasonlóságot véltünk felfedezni
az õket és bennünket, illetve a munkavál-
lalókat érintõ problémákban. A tagszerve-
zésre, a bizalmiak kiválasztására nagy
hangsúlyt fektetnek. A tájékoztatás ki-
emelt feladatuk, Õk sem elégedettek a ha-
tékonyságukkal, van mindig javítani való
ezen a téren.

A bérezés, és a szociális ellátó rendsze-
rük értékeléséhez, a mi rendszereinkkel
való összehasonlításához több, mélyebb
ismeret szükséges, részletek kiragadása
nem adna objektív képet.

A vállalkozóknál, beszállítóknál mun-
kát végzõk helyzete náluk sem egyszerû.
A mi gyakorlatunktól eltérõen - de a finn
példához hasonlóan - van módja az érdek-
képviseletnek befolyásolnia a pályázatok
kiírását, elbírálását. Gyakorlat náluk, hogy
a beruházó cég elküldi az üzemi tanács-
nak a pályázati kiírások szövegszerû terve-
zetét és kikéri a véleményét. Ezt azért tar-
ják fontosnak, hogy már a pályázati feltéte-
lekben kerüljenek meghatározásra a vállal-
kozók munkavállalóinak szociális körül-
ményei.  

A CGT, és a helyi szakszervezet nagy
hangsúlyt fektet a szociális-társadalmi pár-
beszéd fenntartására, életben tartására. A
technológiai fejlõdést véleményük szerint
nem lehet másként látni, mint szociális fej-

lõdésként. A képzés, bérezés, szociális el-
látás növekedését biztosítani kell a techni-
kai fejlõdés érdekében. 

Fontos számukra a vállalkozókkal törté-
nõ kapcsolattartás, a megfelelõ kompeten-
ciákkal rendelkezõ munkavállaló, és az
õket ellátó munkafeltételeknek a kialakítá-
sa, nyomon követése, az, hogy a beruhá-
zások irányító testületeibe legyen munka-
vállalói képviselõ is, aki nyomon tudja kö-
vetni a folyamatokat. 

Egyre hangsúlyosabban követelik a be-
ruházók, cégek társadalmi felelõsségválla-
lással kapcsolatos kötelmeit, gyakorlati
megvalósulását. 

A leírtakon felül sok gyakorlati tapasz-
talatot osztottak meg velünk, amit a bõví-
tés során hasznosíthatunk.

A finnországi tapasztalatokkal meg-
egyezõen megállapítható, hogy az erõmû
építés-bõvítés olyan komplex feladat a be-
ruházó, munkáltatók, szakszervezetek
számára, melyben a közös érdekek és fel-
adatok pontos összehangolása, a fel-
adatmegosztás magas szintû koordinációt
igényel.

Végezetül köszönettel tartozunk mind-
azon francia kollégáknak, akik a tapaszta-
latcsere idején segítettek bennünket, kü-
lön kiemelve Didier Baur gondoskodását,
mely nélkül kevésbé lett volna eredmé-
nyes számunkra a tapasztalatcsere.

AAAA zzzz     EEEE PPPP SSSS UUUU     VVVV IIII IIII IIII ....     KKKK oooo nnnn gggg rrrr eeee ssss ssss zzzz uuuu ssss áááá rrrr óóóó llll

Tapasztalatcsere-látogatás Franciaországban
Tudósító: Berkes Sándor MÉSZ elnök

Franciaországi utazásunk célja az volt, hogy
tapasztalatot szerezzünk a francia atomerõ-
mû építése alapján, továbbá megtekintsük,
hogy a francia szakszervezetek és munkálta-
tók együttmûködése az atomerõmû mellett,
és az építés közben mennyire hatékony. 

Az 1973-as olajválság adott lökést a francia
kormánynak, hogy az atompark létrehozását
átgondolja, és ez eredményezte, hogy most a
franciák a világ elsõ atomenergia nagyhatal-
ma. 10 év alatt 50 reaktorblokkot építettek,
évenként 5 - 6 reaktorblokkot adtak át. A fo-
lyamatos fejlesztés eredménye lett az új gene-
rációs, EPR típusú reaktor kialakítása. A fej-
lesztésben nagy szerepet játszott a humán as-
pektus. Ez a dolgozók visszajelzésén alapul,
vagyis minden egyes dolgozói visszajelzést
komolyan véve törekedtek kialakítani az új
generációs reaktort, amely számolt az elõzõ-
ek hibáival. Az ember, mint biztonsági ténye-
zõ, nagy hangsúlyt kap a tervezések, és üze-
meltetések folyamán. Úgy szervezték meg a
rendszert, hogy az információ minden üze-
meltetõ számára elérhetõ legyen. 

A francia szakszervezetek elérték azt,
hogy már a kezdet kezdetén beleszólhassa-
nak az atomerõmû építésének humán, mun-
kabiztonsági és szociális jellegû kérdéseibe.

Ezt a legmagasabb politikai fórumokon is
tudják érvényesíteni. Állandó ellenõrzéseket
végeznek a felügyeleteken keresztül. A szak-
szervezet beleszól abba, hogy a vállalatok, al-
vállalkozók gondoskodjanak a kiszervezett
dolgozókról is. 

A tõkésvállalatok gyorsan kizsákmányol-
ják a résztulajdonban üzemeltetett erõmûvek
dolgozóit, ha a szakszervezet idõben nincs
jelen, és már a szerzõdésekbe sem vetetik be-
le a fékeket. Az ágazati szakszervezetek tuda-
tosan szervezik az építkezéseken az érdekvé-
delmi munkát. A magyar szakszervezetek ter-
ve: - hasonlóan a francia szakszervezetekhez
- aktív szerepet vállalni a paksi atomerõmû
bõvítési tervének megvalósításában, annak
társadalmi és politikai elfogadtatásában. 

A tanulságokat leszûrve el lehet mondani,
hogy az atomerõmû építése mindannyiunk
közös célja. Meg kell találni a munkáltatóval
a közös célokat, amelyek a dolgozókat tömö-
rítõ szakszervezetnek és a munkáltatónak is
közös haszna. Fontosnak tartjuk, hogy a kivi-
telezés során a magyar szakemberek alkal-
mazása, a térség lakosai foglalkoztatottságá-
nak és egzisztenciális esélyeinek javítása, el-
sõdleges szemponttá váljon, valamint az új
atomerõmû építéséhez szükséges tervezõ és
szerelõ kapacitások, és a kapcsolódó infrast-
ruktúrák átgondolt felépítése kellõ idõben
megtörténjen.
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VOLT…

A Foglalkoztatási és Szo-
ciális Hivatal, a Társadalmi
Párbeszéd Központ konfe-
renciát szervezett Magyaror-
szág az EU egyik soros elnö-
ke 2011-ben címmel. (Buda-
pest, 2009. május 28.)

Az atomerõmû bõvítésé-
rõl rendezett konferencia az
Energiagazdálkodási Tudo-
mányos Egyesület (ETE)
rendezésében, Siófok, 2009.
június eleje.

Enpol Hétfõ Esték kereté-
ben Orbán Krisztián: A vál-
ság hatása az energetikai be-
fektetések finanszírozására
c. elõadás, Budapest, 2009.
június 8.

Villamosenergia-ipari
Üzemi Tanácsok Fóruma
(VÜTFÓ, Budapest, Kék Du-
na Oktatóközpont, 2009. jú-
nius 9-10.).

A LIGA Szakszervezetek
alapvetõ szakszervezeti
tisztségviselõi tanfolyama.
(Kék Duna Oktatóbázis, Bu-
dapest, 2009. június 8-9.)

Szakmaiság a magyar
energetikában címmel nyil-
vános vitát rendezett a Ma-
gyar Energetikusok
Kerekasztala (2009. június
10, Budapest).

A szakképzési hozzájáru-
lás szakszerû és hatékony
felhasználása címû konfe-
rencia, az Építõipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság rende-
zésében. ( Budapest, 2009.
június 4.)

A Mátrai Erõmû ZRt. és a
MEVISZ szervezésében
Gyöngyösön, az Egri úti
sporttelepen rendezték a Vil-
lamosnapot gazdag prog-
rammal, június 13-án.

A Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetségének
(MÚOSZ) Szociális párbe-
széd szakosztálya fórumot
tartott a Szociális Párbeszéd
Brüsszelben címmel. (Buda-
pest, ÉDOSZ Székház.)

Húsz éves a sztrájktör-
vény címmel kétnapos kon-
ferenciát rendezett a Társa-
dalmi Párbeszéd központ, a
Pécsi Tudományegyetem és
a Munkaügyi Közvetítõi és
Döntõbírói Szolgálat. (Buda-
pest, 2009. június 15-16.)

Lapzárta után…

EVDSZ Szövetségi Vezetõ-
ségi ülés, Budapest 2009. jú-
nius 16.

VÁPB ülés, Budapest,
2009. június 19.

Munkanélküliség elleni
küzdelem a krízis idõszaká-
ban: Konjuktúra-programok,
rövidített munkaidõ, átkép-
zési lehetõségek – Valójában
mi segít? Friedrich Ebert
Alapítvány budapesti irodá-
ja, Szociális párbeszéd fó-
rum. (Budapest, 2009 június
16.)

MVM Csoport Villamos
nap, Agárd. (2009. június
20.)

LESZ…

EVDSZ Ifjúsági Tagozata
Ifjúsági Focikupa, Paks júli-
us 4. Szervezõ a tagozat el-
nökhelyettese, Hanol Zsu-
zsa.

A „legmenõbb” magyar,
Robert Capa fotómûvész
gyûjteményébõl összeállított
kiállítás Budapesten, a Lud-
wig Múzeumben 2009. júli-
us 2-tõl október 16-ig. Két
kollekció országjárásra indul
ezután: Salgótarján, Miskolc,
Sárospatak, Debrecen, Szol-
nok, Békéscsaba, Szeged,
Szombathely, Gyõr, Székes-
fehérvár, Dunaújváros, Paks,
Pécs. 

PPPP rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm oooo kkkk A Nõk a Nukleáris iparban -
Woman in Nuclear (WIN) - magyar-
országi szervezetének elnöke,
Kissné G. Ludmilla tartott elõadást
június 9-én a Magyar Tudományos,
Üzemi és Szaklapok Újságíróinak
Egyesülete meghívására Budapes-
ten. Tájékoztatást adott a nukleáris
iparágban dolgozó nõi szakembe-
rek szervezetének tevékenységérõl
és céljairól. Közös törekvése a ta-
goknak, hogy a nukleáris technoló-
gia mûködését, biztonságosságát,
egyben környezetkímélõ hatásait
és gazdasági elõnyeit bemutassa a
hölgyek számára.

Miért szükséges külön párbeszédet
folytatni a nukleáris energiáról a nõk-
nek? Tulajdonképpen a tájékoztatás
széles körû, mégis egy kicsit máskép-
pen fogalmaz, hiszen a szervezet
alapelve az emberközpontú, õszinte
kommunikáció a nukleáris energeti-
káról, az érzelem és értelem egyensú-
lyának megteremtése mellett. A Win
Global és ezen belül a Win Magyaror-
szág, mely a Magyar Nukleáris Társa-
ság (MNT) nõi szakcsoportja, olyan
hidat képez a közéletben a nyilvános
párbeszéd folyamán, melynek tevé-
kenységével a nõk és nõi csoportok,
szervezetek az információk birtoká-

ban saját véleményt alkothatnak az
iparágról.

Sugárözönben élünk, mely hasz-
nunkra válik - mondta Kissné G. Lud-
milla, megfogalmazva az 1993-ban
alapított világméretû, hetven tagot
számláló non-profit szervezet legfon-
tosabb üzeneteit. Jelen világunkban a
sugárzás részét képezi mindennapi
életünknek, a biztonságos mûködte-
tés megvalósítása nemcsak mûszaki
paramétereket, hanem egy érzelmi
biztonságot is, illetve az atomenergia
a fenntartható fejlõdés és a környezet-

védelem megvalósítását is jelenti. A
WIN olyan párbeszédet kezdeményez
a társadalommal, azok nõi tagjaival,
mely megteremti a hidat tudományos,
gazdasági és etikai értékek szintjén a
szakma és a közvélemény között, ez-
által megszólít és kommunikál is egy-
ben. 

A szervezet tagjai olyan vezetõ be-
osztású, mûszaki végzettségû nõk,
akik felelõsséget éreznek a hiteles tá-
jékoztatásért, ezt pedig a tömegtájé-
koztatási eszközökön keresztül szá-
mos szervezettel együttmûködve kí-

vánják elérni. Vallják, az atomenergi-
áról és a nukleáris biztonságról szóló
ismereteket minél egyszerûbben és
õszintén, nyíltan lehet megnyugtató-
an és hatékonyan továbbadni az em-
berek számára, mindezt a társadalom
tagjainak saját világnézetébõl kiindul-
va. Ennek érdekében készülnek szó-
rólapok, megjelent a Nukleáris képre-
gény, mely magyar változata a BNIF
rajzkiadványnak, illetve hamarosan
saját internetes felülettel is rendelkez-
nek majd. Kormányzati szintû kom-
munikáció valósult meg, mikor tavaly
novemberben a WIN Pakson fogadta
a parlament képviselõhölgyeinek dele-
gációját, mely igen sikeres és eredmé-
nyes találkozó volt. 

Az információs társadalom megva-
lósításában helye van a nukleáris
energetikáról való tájékozottságnak,
mely közös érdekünk, hiszen az
atomenergia jövõnk részét képezi,
emellett biztonságos, környezetkímé-
lõ eljárás - hangsúlyozta Kissné G.
Ludmilla. L. E.

A PADOSZ Ifjúsági Tagozata szerve-
zésében a fiatalok egy csoportja ellá-
togatott június 6-án Bátaapátiba, hogy
megtekintsék az ott kialakításra kerü-
lõ felszín alatti tárolót, mely a paksi
atomerõmûben keletkezett kis- és kö-
zepes aktivitású radioaktív hulladé-
kok elhelyezésére jött létre.

A közel ötszáz lakosú község, mely
Bonyhád és Bátaszék irányából közelít-
hetõ meg, a lakosok együttes döntését
követõen egyezett meg az atomerõmû-
vel a tároló kialakításáról. Az erdõkkel
körülvett völgyben külön érdekesség az
õsi gránitrög felszínre bukkanása. A lá-
togatók a tároló mellett a bányát is meg-
tekintették, vezetõjük Boros Antal,
Bátaapáti alpolgármestere volt.

– Nagyon körültekintõ és részletes tá-
jékoztatást hallhattunk a három és fél
óra alatt, mely során végigjártuk a hatal-
mas területet - mondta az üzemlátogatás
szervezõje, Hanol Zsuzsa, a PADOSZ If-
júsági Tagozat elnöke.

– Hogyan történt Bátaapáti lakosságá-
nak tájékoztatása a hulladéktároló
megépítésérõl?
– Az itt élõk minden kérdésükre választ
kaptak, a tervek és a folyamat részeként
közösen döntöttek a megépítésérõl. Na-
gyon tájékozottak az emberek, itt körül-
belül száz család él, az információk
azonnal eljutottak minden egyes lakos-

hoz. Azt mondanám, hogy inkább az in-
formális kapcsolatok során tudtak meg
többet a községben élõk és ezt inkább
elhitték, mintha bármilyen hivatalos kö-
zeg adott volna tájékoztatást. Vidéken
így megy ez. 

– Mit láttatok az üzemlátogatás során?
– Szerencsénk volt a vezetõnkkel, nagyon
érdekes és érdekfeszítõ stílusban mutatott
meg mindent. Beszélt a kõzet minõségérõl
és igaz, hogy magát a kõkitermelést nem

láthattuk, de a táblákon és fotókon, felira-
tokon az eredményt igen. A bánya mélyé-
ben egy diavetítést néztünk meg arról, tu-
lajdonképpen hogyan is történik a radioak-
tív-hulladék szállítása és elhelyezése. A
még csak tervben levõ folyamatokat pedig
animációs bemutatóval tekintettük meg.

– Hogyan kerül ide Paksról a hulladék?
– Minden szabályozottan mûködik. A
dozimetrikus átveszi az atomerõmûben,
az ellenõrzés után szállíttatja a hordókat

Bátaapátiba. Ez egy héten kétszer törté-
nik. Nem nagy létszámban vannak itt
munkavállalók, mindössze huszonkettõ
fõ. Az üzemlátogatás során mi is felvet-
tük a védõfelszereléseket, vittük a men-
tõfelszerelést és a lámpát is. Nagyon
hasznos volt a hulladéktároló megtekin-
tése. Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata részé-
rõl érkeztek Bajáról, Szegedrõl, Orosz-
lányból, Gödrõl, Debrecenbõl, Keszthely-
rõl, Budapestrõl és természetesen Paks-
ról is. - Györki E. - 

(Folytatás az 1. oldalról)
Nem verbális kommunikáció, mely lehet
tekintet, arcmozgás, kézmozgás, testtar-
tás, térközszabályozás, emblémák, iko-
nok. Téma volt a kommunikáció funkciói,
a meggyõzõ kommunikáció stratégiái, hi-
szen a kommunikációs folyamat a szoro-
san vett közlésen, az információ továbbítá-
sán túl csaknem mindig a kommunikációs
partner befolyásolására, meggyõzésére irá-
nyul.

Az elhangzottakat a résztvevõk a gya-
korlatban is tapasztalhatták és gyakorol-

ták, hiszen a három nap nagyobb részét
szituációs gyakorlatok tették ki, aminek
mindenki nagyon örült. Így könnyebben
érthetõ, megérthetõ volt az elmélet. Emlé-
kezetes volt az ún. összefogás-játék, mely
sok tanulsággal szolgált, a csapatok nem
rendelkeztek ismeretekkel egymásról,
mégis az összefogást kellett megteremte-
ni. A gyakorlat során és az elemzés folya-
mán kiderült, ki és melyik csapat tartotta
be a megállapodásban foglaltakat.

A szemináriumsorozat következõ
elõadásai szeptemberben lesznek.

Szakszervezeti kapcsolatteremtés, kommunikáció

Kissné G. Ludmilla és Komornik Ferenc egyesületi elnök

HHíídd  aa  ttáárrssaaddaalloomm nnõõttaaggjjaaiihhoozz
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Csordás Tamás, a MAVIR Zrt. Gyõri
Regionális Központjából érkezett és
jó hangulatról, emellett eredményes
három napról számolt be.

– Olyan dolgok is felszínre kerültek
a gyakorlatok során, amelyekre nem
is gondolnánk a mindennapjaink, az
egymás közötti kapcsolatteremtés és
kommunikáció során, mégis figyelni
kell rá. Mindezek  az elemzés és a vi-
deofelvétel visszanézése alatt derültek
ki. Mennyi minden mozdulatunk és

viselkedésünk egésze elárulhatja
szándékainkat és gondolatainkat! Az
elõadó igen érthetõen tartotta az elõ-
adásokat, illetve kiemelte azokat,
amelyekre különösen ügyelni kell.
Nagyon tetszett emellett az a gyakor-
lat, mikor egy vállalati modellt alakí-
tottunk, és a jelenlevõk közül lett vá-
lasztva a cégvezetõ, az üt.-képviselõ,
a szakszervezeti vezetõ és a munka-
vállaló. A feladat aktuális, kapcsoló-
dott a jelenlegi világválsághoz.  - lyv -
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Az ülés helye: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi u.
154. I. em., Hollywood Multiplex 3.
mozi terem

Idõpontja: 2009. május 26. 10,00 óra

Napirend:
1. VIT Nyugdíjpénztár önkéntes ágazata 2008. évi

éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás,
kiegészítõ melléklet, üzleti jelentés) elfogadása,
könyvvizsgálói és elenõrzõ bizottság jelentés, az in-
gatlan értékbecslõ beszámolójának ismertetése.

2. A VIT Nyugdíjpénztár magán ágazata 2008. évi éves
beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, ki-
egészítõ melléklet, üzleti jelentés) elfogadása, könyv-
vizsgálói és ellenõrzõ bizottság jelentés ismertetése.

3. A VIT Nyugdíjpénztár egyesített, összesített 2008.
évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimu-
tatás, kiegészítõ melléklet, üzleti jelentés) elfogadá-
sa, könyvvizsgálói és ellenõrzõ bizottság jelentés is-
mertetése.

4. A Képviseleti Testület jogállása, mûködése.
5. Döntés az Alapszabály módosításáról.
6. A VIT Nyugdíjpénztár stratégiai jövõképével kap-

csolatos elemzés ismertetése.
7. A PSZÁF J-IV-6/2009. számú határozatának és a

pénztár által megtett intézkedéseknek az ismertetése.
8. A VIT Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának és Ellen-

õrzõ Bizottságának tájékoztatója az elõzõ küldött-
közgyûlés óta megtartott ülésekrõl és határozatokról.

9. Igazgatótanácsi tagok lemondásának elfogadása, új
igazgatótanácsi tagok megválasztása.

10. Jelölõ és választási bizottsági tag lemondásának el-
fogadása, új tag megválasztása. 

11. Egyebek

A küldöttközgyûlés a levezetõ elnök, a jegyzõ-
könyvvezetõ, a jegyzõkönyv hitelesítõk és a szava-
zatszámlálók megválasztását követõen megtárgyal-
ta a fenti napirendi pontokat.

Az éves beszámoló elõterjesztését követõen az
ellenõrzõ bizottság, az aktuárius, az értékbecslõ és
a könyvvizsgáló is jóváhagyásra javasolta azt a
közgyûlésnek.

Kisebb polémia alakult ki a küldöttek felvetései
során a pénztári mûködési költségek tervezettet
meghaladó mértéke és az ingatlanokkal kapcsola-
tos helyzetértékelés kapcsán.

A közgyûlés ezt követõen - ellenszavazatokkal -
elfogadta a pénztári beszámolókat. A legfontosabb
adatok az alábbiak:

(A beszámoló teljes terjedelmében megtalálha-
tó az internetoldalon.)

A 4. napirendi pont keretében a Képviseleti
Testület jogállásáról, mûködésérõl készült elõter-
jesztést vitatta meg a közgyûlés,
amely szintén elfogadásra került.

Sor került az Alapszabály mó-
dosítására az alábbi indokok mi-
att:

- Szabályzatok harmonizáci-
ója,

- jogszabály által elõírt új,
vagy hiányzó tartalmak
pótlása,

- az önkéntes pénztár kifize-
tési szabályai az elszámoló
egység mûködtetése miatt,

- elválaszthatatlan melléklete
lett a Tagi Kölcsön Szabály-
zat, mely részletezi az elõ-
törlesztés lehetõsé-
gét,

- tagi lekötés lehetõ-
sége,

- értelmezések és
pontosítások kerül-
tek még beépítésre. 

(Az Alapszabály a hon-
lapon teljes terjedelmében
megtekinthetõ.) 

A pénztár jövõképével kapcsolatos összefoglaló-
ban elhangzott, hogy rövid távon feladat lesz a:

- Mûködési költségek elemzése (2-3%-os csök-
kentés a pénzügyi terv idõtávján),

- ágazatok közötti költségmegosztás
szabályozása,

- mûködési és likviditási tartalék fel-
osztásai arányainak egymáshoz ké-
pest történõ eltolása a mûködési
tartalék javára (fedezeti tartalékot
nem érint) 2010-tõl.

Hosszú távon pedig:
- Akvirációs, fúziós célok megvalósí-

tása,
- stratégiai partnerszövetség: együtt-

mûködés szolgáltatások, értékesí-
tés vagyonkezelés területén. 
A küldöttek egyetértettek az elõter-

jesztéssel.

A 7. napirendi pont keretében a
PSZÁF J-IV-6/2009. számú határozatát
ismertette a vezetés, amely olyan ad-

minisztrációs hiányosságokat állapított meg, me-
lyek a pénztár mûködésére kis kockázatot jelente-
nek. A szükséges intézkedések megtörténtek. A
határozat teljes terjedelmében megkereshetõ a
www.pszaf.hu oldalon.

Vokony János IT elnök és dr. Szilágyi József EB
elnök a 8. napirendi pont keretében, az elmúlt kül-
döttközgyûlésen elfogadott határozat értelmében
ismertette a küldöttközgyûléssel az eltelt idõszak-
ban tartott ülések idõpontját, az ezen résztvevõ
tisztségviselõk létszámát és a hozott határozatokat. 

A 9-10. napirendi pont keretében a közgyûlés-
nek 2 fõ igazgatótanácsi és 1 fõ jelölõ és választási
bizottsági tagot kellett választani. 

A jelölést a küldöttek által korábban megválasz-
tott jelölõ és választási bizottság végezte el. A le-
mondások után a bizottság jelölteket keresett, akik
Valaska József és Nagy Sándor személyében javas-
latra kerültek. A választási bizottságba pedig Mán-
di István került jelölésre. 

A titkos szavazások eredmé-
nyeként mindhárom jelölt meg-
választásra került.

Az „egyebekben” a küldöttek
javasolták, hogy a két testület (IT
és EB) munkájáról szóló beszá-
moló tömörebb, rövidebb össze-
foglaló legyen. 

Javaslat hangzott el a tiszteletdí-
jakkal kapcsolatban, melyet a
pénztár vezetése meg fog vizsgál-
ni.

A pénztár vezetése ezúton is
gratulál az újonnan megválasz-
tott tisztségviselõknek és köszö-
ni a lemondott tisztségviselõk ed-
digi lelkiismeretes munkáját. Az
új tagok életrajza hamarosan az
interneten is megtekinthetõ lesz.

A 2009. május 14-én megtartotta
évzáró küldöttközgyûlését a VI-
TAMIN Egészségpénztár. A hatá-
rozatképes közgyûlés napirend-
jén az alábbi pontok szerepeltek:

1. Beszámoló a VITAMIN Egész-
ségpénztár Igazgatótanácsának
2008. évi tevékenységérõl

2. Beszámoló a VITAMIN Egész-
ségpénztár Ellenõrzõ Bizottsá-
gának 2008. évi tevékenységé-
rõl

3. Független Könyvvizsgálói Jelen-
tés

4. A VITAMIN Egészségpénztár
2008. évi Beszámolója (Mérleg,
Eredménykimutatás, Kiegészítõ
Melléklet, Üzleti jelentés, Kiegé-
szítõ Biztosításmatematikai sta-
tisztikai jelentés)

5. Munkáltatói szerzõdések jóvá-
hagyása

6. Szolgáltatói szerzõdések jóvá-
hagyása

7. Egyebek

A közgyûlés egyhangúan elfo-
gadta az Igazgatótanács, az ellenõr-
zõ bizottság 2008. évi beszámoló-
ját, és a könyvvizsgáló jelentését.

A pénztár bevételei a tervezett-
nél kedvezõbben alakultak, mely-
hez nagymértékben hozzájárult,
hogy tagjaink 180,7 M Ft adójóvá-
írásról rendelkeztek a pénztár javá-
ra. A mûködési költségek terv alatt
teljesültek. 

Sós Lajos, az ellenõrzõ bizottság
elnöke beszámolójában elmondta,
hogy az EB 2008-ban az adott mun-
katerv szerint végezte tevékenysé-
gét. A pénztár mûködése stabil, a
konzervatív befektetési politika tõ-
kemegõrzést jelentett a gazdaság

krízishelyzetében is. A mûködési
tartalék több, mint egy évre bizto-
sít tartalékot a pénztár számára. A
belsõ mûködés, szabályozottság
megfelelõ.

Tömösvári Andrásné, a pénztár
könyvvizsgálója arról nyilatkozott,
hogy a pénztár a törvényi elõírások
szerint járt el. A beszámoló valós
képet mutat a pénztár vagyoni,
pénzügyi helyzetérõl. 

A közgyûlés egyhangúlag elfo-
gadta a VITAMIN Egészségpénztár
2008. évi Beszámolóját (Mérleg,
Eredménykimutatás, Kiegészítõ
Melléklet, Üzleti jelentés, Kiegészí-
tõ Biztosításmatematikai statiszti-
kai jelentés).

Bolvári László ügyvezetõ a be-
számolóhoz szóbeli kiegészítése-
ként arról beszélt hogy a pénztár
2008. évi bevételei meghaladták a
2,8 Mrd Ft-ot. A pénztártagok szol-
gáltatásokra 2,3 Mrd Ft-ot fordítot-
tak. A befektetések hozama 8,1%
volt, ami 2%-kal meghaladta a
2008. évi inflációs értéket. 2009.
március 31-én a záró taglétszám
21.627 fõ volt, mely 789 fõs növeke-
dést jelent a 2008. december 31-i
létszámhoz képest. A szerzõdött
szolgáltatók száma 5.118 volt 2008.
év végén. A négy éve indult Elekt-
ronikus Ellenõrzõ és Számlázási
rendszerhez 782 szerzõdött gyógy-
szertárból 431 csatlakozott.

A pénztár székhelye a várakozá-
sokkal ellentétben nem változik.
Az MVM Zrt. megtartja Iskola utcai
irodaházát, melyben továbbra is le-
hetõség van irodabérlésre. (A pénz-
tár ügyvezetése kalkulációt készí-
tett, és a jelenlegi irodabérlet fenn-
tartása 12 M Ft-os megtakarítást
biztosít az MVM Szentendrei úti
Irodaházában történõ elhelyezés-
sel szemben. Ennek megfelelõen
elõterjesztést készített az igazgató-
tanács részére, mely elfogadta,
hogy a pénztár maradjon jelenlegi
irodájában.)

A pénztár 2009. I. negyedévében
négy másik egészségpénztárral
együtt (AXA, OTP, MKB, Honvéd)
20-20%-ban üzletrészt vásárolt az
EDI rendszert mûködtetõ E2K Kft.-
bõl. Ennek célja az elektronikus
számlarendszer költségtakarékos
üzemeltetése.

Levezetõ elnök még hozzátette,
hogy a VITAMIN Egészségpénztár
az E2K Kft.-ben 6 M Ft értékben vá-
sárolt 20%-os üzletrészt.

VITAMIN 
Egészségpénztár

tájékoztató 
A VITAMIN Egészségpénztár
tájékoztatja Tisztelt tagjait,
hogy a Pénztár Igazgatóta-
nácsa döntésének megfelelõ-
en a Pénztár nem költözik az
új székházba, az Iskola u.
13. sz. alatti épület IV. emele-
tén folytatja tevékenységét.
Küldeményeiket 2009. júni-
us 2-tõl a Szentendrei úti
épület aulájában a bankjegy-
kiadó automata melletti - VI-
TAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
feliratú - postaládában is el-
helyezhetik.

Az ügyintézõk telefonszá-
mai nem változtak. 

VITAMIN 
Egészségpénztár

Május 28-án tartotta a Villamos-, Bányaipari
és Közüzemi Dolgozók Önsegélyezõ Pénztára
Küldöttközgyûlését, ahol a küldöttek az elõter-
jesztett napirendi pontokban, lényeges és fon-
tos témákban 7357 tag nevében szavaztak. Ezt
követõen sor került az igazgatóság ülésére
június12-én.

Gál Rezsõ elnök az elsõ napirendi pont kereté-
ben elõadta, hogy az ügyvezetés által készített -
a 2008-as évre vonatkozó - beszámolót az Igaz-
gatótanács megtárgyalta és azt elfogadta. Mind
az Ellenõrzõ Bizottság, mind a könyvvizsgáló
írásban nyilatkozott, hogy a beszámoló szaksze-
rû és törvényes. Az elhangzottak alapján, a
2/2009. Kgy.sz. határozatban a küldöttközgyû-
lés az Igazgatótanács beszámolóját a pénztár
2008. évi tevékenységérõl és gazdálkodásáról jó-
váhagyta.

A második napirendi pont tartalmazta a
pénztár mûködésével kapcsolatos elképzelése-
ket a 2009-es évre, valamint a közeljövõre (önse-
gélyezõ pénztár átalakítása). Gál Rezsõ kiemelte
a következõket:

„A pénztár veszteséggel nem mûködtethetõ.
Az Igazgatótanács által megrendelt tanul-

mány elõsegíti a megalapozott döntés meghoza-
talát.

A kormány tervezett adóreformja kedvezõtle-
nül érintheti az önsegélyezõ pénztárak jövõbeni
mûködését (a munkáltatói támogatások adózta-
tása).

A mûködési költségek csökkentésének egyik
lehetséges változata a más, önsegélyezõ pénztár-
ral való egyesülés. A Vasutas Dolgozók Önsegé-
lyezõ Pénztárával a kapcsolatot már felvettük és
keressük azt a megoldást, amely mindkét fél szá-
mára elfogadható.”

Kérte a küldötteket, hogy az elõterjesztett ha-
tározati javaslatot vitassák meg és fogadják el. A
javaslatnak az a célja, hogy a küldöttközgyûlés
adjon felhatalmazást az Igazgatótanácsnak arra,
hogy a pénztár gazdaságos mûködéséhez szük-
séges feltételeket kidolgozza és az optimális

megoldásra a javaslatot a küldöttközgyûlés elé
terjessze.

Az elnöki elõterjesztés után a küldöttközgyû-
lés nyílt szavazással, egyhangúlag hozta meg
3/2009. Kgy.sz. alatti határozatát: A küldöttköz-
gyûlés megbízza az Igazgatótanácsot, készítsen
a következõ - rendkívüli - küldöttközgyûlés szá-
mára egy elõterjesztést. Ennek tartalma:

Elvi szinten az Önsegélyezõ Pénztár értékei-
nek bemutatása, jövõbeni helye, szerepe. 

A pénztár rövid és középtávú stratégiája,
amelynek során a középpontban a biztonságos
tagi szolgáltatások fenntartása a fõ cél.

Lényeges racionalizálási, költségcsökkentési
intézkedésekre vár javaslatot a küldöttközgyûlés,
továbbá - lehetõség szerint - elõzetes szándék-
nyilatkozat megszerzését a lehetséges partner-
rel, a stabil jövõképpel kapcsolatos megoldásra.

Az intézkedési csomagot az Igazgatótanács
vitassa meg és 30 napon belül terjessze a rend-
kívüli küldöttközgyûlés elé.

Az igazgatóság soros ülésére június 12-én
került sor.

A küldöttközgyûlés határozata alapján az
ügyvezetés elvégezte a vizsgálatot a számba
vehetõ pénztárak együttmûködésével kapcso-
latban. Minden tekintetben a Vasutas
Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ
Pénztár (VÖKKÖP) bizonyult a legjobbnak. A
két pénztár - VBKD és a VÖKKÖP - aláírta az
elõzetes együttmûködési szándéknyilatkoza-
tot. A VBKD ÖSP igazgatósági ülésen határoz-
tak a rendkívüli küldöttközgyûlés - június 29-i
-összehívásáról, ahol majd tájékoztatják a
küldötteket az aktuális eseményekrõl.  Straté-
giai Bizottságot hoztak létre a két pénztár
vezetõ tisztségviselõi és szakértõk részételév-
el, amely elõkészíteni hivatott az esetleges
zökkenõmentes fúziót.

Végleges döntésre várhatóan az õsz
folyamán kerülhet sor.

INTÉZKEDÉSI CSOMAG AZ 
ÖNGONDOSKODÁS FENNTARTÁSÁÉRT

VVIITTAAMMIINN  EEggéésszzssééggppéénnzzttáárr  hhíírreeii

ÖÖÖÖssss ssss zzzz eeee ffff oooogggg llllaaaa llllóóóó

Önkéntes ágazat      Magán ágazat           Összesen

Mérlegfõösszeg 48 335 247 eFt 13 340 027 eFt 61 675 274 eFt
Fedezeti tartalék 47 028 985 eFt 12 984 262 eFt 60 013 247 eFt
Likviditási tartalék 663 537 eFt 91 888 eFt 755 425 eFt
Mûködési tartalék 451 481 eFt 160 948 eFt 612 429 eFt

a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Küldöttközgyûlésérõl

Dr. Szilágyi József, Vokony János, Nagy László és Pellei József
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A Magyar Energia Hivatal immár tizenhar-
madik alkalommal vizsgálta, hogy a fo-
gyasztók mennyire elégedettek a villamos-
energia-szolgáltatási tevékenységgel. Idén
elõször megbontották az eddig egységes dí-
jat, így az ügyfelek külön értékelték a háló-
zati elosztót és az egyetemes szolgáltatót.

2009-ben a Magyar Energiafogyasztók
Szövetsége a DÉMÁSZ Zrt.-nek ítélte a
legjobb egyetemes szolgáltatónak járó dí-
jat.

Az elmúlt 13 évben 8 alkalommal ítél-
ték oda az elsõ díjat a DÉMÁSZ Zrt.-nek,
és további négyszer volt dobogós helyen a
hazai áramszolgáltatók közül. 

Ügyfeleink számára továbbra is ugyan-
azok a szolgáltatási elemek a legfontosab-
bak az egyetemes szolgáltatási körbõl,
mint korábban: a szakszerû ügyfélszolgá-
lati munka, az ügyfélszolgálatok gyors el-
érése, illetve a számlázás és a számla ért-
hetõsége.

Köszönjük ügyfeleinknek, hogy vála-
szaikkal hozzájárultak Társaságunk sike-
réhez, hiszen szolgáltatásaink minõségét
elégedettségükkel mérhetjük.

DÉMÁSZ Zrt.

A GDF SUEZ cégcsoport-
hoz tartozó Dunamenti Erõ-
mû a június 4-én megtartott
ünnepélyes alapkõletétellel el-
indította legújabb fejlesztését,
amelynek elsõdleges célja a
jelenleg elérhetõ legkorsze-
rûbb technológia alkalmazá-
sával az erõmû hatásfokának
és környezetvédelmi paramé-
tereinek javítása. A 220 millió
euró értékû beruházás kiváló-
an tükrözi a GDF SUEZ törek-
véseit a környezetre gyako-
rolt hatások csökkentése ér-
dekében.

A nagyszabású eseményen
Hónig Péter Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi Mi-
niszter, valamint Százhalom-
batta polgármestere, és a ha-
zai energiagazdálkodási szek-
tor több jeles képviselõje is
részt vett. „Ez a fejlesztés
rendkívüli jelentõségû az
egész ország számára, hiszen
tekintettel napjaink nehéz
gazdasági helyzetére kevés
ehhez fogható mértékû beru-
házás valósul meg” - hangsú-
lyozta a miniszter beszédé-
ben.

A beruházás tartalmazza
az erõmû hat gõzturbinája
közül egynek a teljes felújítá-
sát, egy úgynevezett hõhasz-

nosító kazán, valamint egy
nagy hatásfokú gázturbina
beépítését, illetve az ezekhez
tartozó építési és szerelési
munkát. A "G3" Projekt elõ-
készítésének munkálatai már
2005-ben megkezdõdtek. A
szükséges engedélyek meg-
szerzését követõen 2008-ban
indult meg az építkezés, míg
a tervezett üzembe helyezés
2011-re várható. Csiba Péter, a
Dunamenti Erõmû vezérigaz-
gatója az eseményen elmond-
ta, a fejlesztés eredményekép-
pen az F8-as erõmû egység
215 MWe kapacitását 400
MWe fölé emelik és - ami még
fontosabb - hatékonyságát
több mint 20%-kal növelik,
biztosítva ezáltal a környezeti
kibocsátások jelentõs csök-
kentését. Ezzel egyidejûleg a
termelésbõl kivont régi erõ-
mû egységek a bontási pro-
jekt keretében megszüntetés-
re kerülnek, mely méltó bizo-

nyítéka a GDF SUEZ társaság-
csoport környezetvédelmi el-
kötelezettségének.

Csiba Péter, a Dunamenti
Erõmû vezérigazgatója el-
mondta, hogy a G3-as beru-
házással nem zárul le az erõ-
mû fejlesztése, hiszen már
megkezdõdtek a G4-es pro-
jekt elõkészítésének munká-
latai.

A Dunamenti Erõmû a ha-
zai beépített kapacitás közel
egyötödét kitevõ villamos és
hõszolgáltatási teljesítményé-
vel Magyarország egyik leg-
nagyobb erõmûve (1736
MW). A társaság tulajdonosa
a nemrégiben fuzionált GDF
SUEZ cégcsoport, amely a vi-
lág egyik vezetõ energetikai
vállalata. A cégcsoport jelen-
tõsebb magyarországi cégei
az Égáz-Dégáz Zrt. és a Duna-
menti Zrt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2009. június 4.

A háromszintes, felvonóval el-
látott épület csendes, parkos
utcában, 50 m-re a Várfürdõ-
tõl, 100 m-re a történelmi bel-
várostól helyezkedik el.

Kétágyas, háromágyas szo-
báink, apartmanjaink és lak-
osztályaink fürdõszobásak.
Minden szobában található hû-
tõ, klímaberendezés, televízió
és telefon.

Minden emeleten jól felsze-
relt teakonyhák szolgálják ven-
dégeink kényelmét, ahol min-
denki kedve szerint elkészíthe-
ti a reggelit, az ebédet vagy a
vacsorát.

Vendégeink szórakoztatá-
sára DVD, videó, biliárd, darts,
csocsó és különbözõ társasjá-
tékok szolgálnak.

A hotel udvarán parkos, vi-
rágos, környezetben, bográ-
csozási, grillezési, sportolási
(tollaslabda, futball, ping-pong, kosárlabda) le-
hetõség van. A szabadidõ aktív eltöltését, a vá-
ros és környékének megismerését kerékpár-
kölcsönzéssel segítjük. A gyermekek részére
az udvar zárt részében játszótér található ho-
mokozóval és szabadtéri játékokkal.

Az udvaron lévõ zárt, és az épület elõtt ki-
alakított nyitott parkoló kamerával õrzött. A
hotelben 2 db mozgáskorlátozottak részére ki-
alakított szoba is van. 

Legyen Ön is a vendégünk, élje meg azo-
kat az élményeket, melyeket a D- Hotel***
és a város nyújtanak! Sétáljon, pihenjen a
fák és virágok övezte szökõkutakkal és han-
gulatos kávézókkal tarkított barátságos ut-
cákon. Szeretettel várja Önöket a D-Ho-
tel*** és „Gyula, a történelmi fürdõváros”!

Szállásköltség (Iparági áron): 
- felnõtteknek: 4.200.- Ft/fõ/éj + 340.- Ft IFA +
750.- Ft/fõ egyszeri mosatás (piaci ár: 8.000.-
Ft + IFA + mosatás)
- gyermekeknek: 0-6 éves korig: pótágyon in-
gyenes
6-14 éves korig: 3.000.- Ft/fõ/éj + 750.- Ft/fõ
egyszeri mosatás

A D-Hotel*** Üdülési Csekk, és Vitamin-,
Visa-, MasterCard, Hungary Card kártya elfo-
gadóhely.
Elérhetõségek:

Cím: H- Gyula 5700, Dózsa Gy. u. 4- 6.
Telefonszám: 06/66/560- 300
Fax: 06/66/468- 930
Web: www.d-hotel.hu
E- mail: dhotel@demasz.hu

PIHENJEN GYULÁN A D-HOTEL***– BEN

IIssmméétt  aa  DDÉÉMMÁÁSSZZ
aa  lleeggjjoobbbb!!

Átadták az energiafogyasztók díját

220 millió euró értékben indít
hatásfoknövelõ és környezetvédelmi

fejlesztéseket a GDF SUEZ csoporthoz
tartozó Dunamenti Erõmû

2009. január 21-tõl megújult az E.ON társaságcsoport öt regionális tagvállalatának neve. A
névváltozás az érintett társaságok jogi státuszát nem érinti, ezzel kapcsolatban az ügyfelek-
nek semmi teendõjük nincs. 

Az E.ON Hungária Zrt. öt tagvállalata 2009. január 21-tõl megváltozott tevékenységi köré-
nek megfelelõen új néven mûködik tovább.  A társaságok 2007. szeptember 1-jétõl nem látnak
el közüzemi feladatokat, hanem gáz- vagy villamosenergia-elosztó tevékenységet folytatnak,
mely a nevükben is megjelenik. Eszerint az Áram/Gázszolgáltató Zrt. nevek
Áram/Gázhálózati Zrt.-re változnak.

Az E.ON regionális tagvállalatainak új nevei 2009. január 21-tõl:

E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. > E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt > E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. > E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. > E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. > E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Új nevet kaptak 
az E.ON társaságcsoport tagjai
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DRÁGUL AZ ÁRAM
Az egyetemes szolgáltatók július elsejétõl be-
szerzési portfoliójuk alapján állapíthatják
meg a villamos energia árát. A fogyasztó az or-
szág különbözõ pontjain eltérõ árakkal szem-
besülhet majd, így egyes hírforrások szerint
az E.ON szolgáltatási területén 7,5 százalékos
lesz az áremelés, a DÉMÁSZ pedig 4,6 száza-
lékkal emel. Az ELMÛ-ÉMÁSZ szolgáltatási te-
rületén augusztus elsejétõl várható az új ár be-
vezetése. A villamos energia árát tovább növe-
li az áfa 5 százalékos emelése. 

(MR1, Napi Gazdaság)

CSÖKKEN A TÁVHÕ ÁRA
Õsszel benyújtja a kabinet azt a törvényja-
vaslatot, amely szerint 2010 januárjától a
távhõ a legalacsonyabb áfa-kulcsba kerül. Az
áfa-kulcs pontos mértékérõl a kancelláriami-
niszter nem nyilatkozott, az MR-1 Kossuth Rá-
dió korábban 7 százalékról értesült. Ez azt je-
lentené, hogy az eddig 5 százalékos kulcs alá
tartozó termékek, mint például a gyógysze-
rek, könyvek, stb. áfája 2 százalékkal emel-
kedne.

KELL EGY GLOBÁLIS…
Egy globális energiaügynökségre lenne szük-
ség az ármozgások kordában tartására, a rend-
kívüli helyzetek esetén való gyors beavatko-
zásra, és vissza kell szorítani az olajtermékek
piacán meglévõ spekulációs kereskedelmet is -
ismertette a G8-ak ülésén elhangzottakat Pao-
lo Scaroni, az olasz ENI elsõ embere.

(Energiainfó)

UNIÓS TÁMOGATÁS 
ENERGIAPROJEKTEKRE

Öt milliárd euróval támogatja az Európai
Unió gazdasághelyreállító terve (European
Economic Recovery Plan) az energiaberuhá-
zásokat, a vidékfejlesztést és a szélessávú in-
ternet infrastruktúra kiépítését segítõ projek-
teket idén és a jövõ évben. Gáz és villamos
energia infrastruktúra fejlesztésére 2,365 mil-
lió eurót, tengeri szélerõmû-telepek támogatá-
sára 565 millió eurót, a CCS technológia fej-
lesztésére pedig 1,05 millió eurót szánnak.

KEVESEBB CO2
Végleges adatok szerint 3,06 százalékkal
csökkent az unió szén-dioxid-kibocsátása
2008-ban az elõzõ évhez képest - tette közzé
az Európai Bizottság. A jelentés szerint az EU
ETS rendszerben érintett kibocsátók tavaly
összesen 2188 millió tonna szén-dioxidot bo-
csátottak a légkörbe.

ENERGIA A SIVATAGBÓL
A sivatagi napfény több energiáról tudna gon-
doskodni, mint amennyire Európának szüksége
lenne. Német cégek azt tervezik, hogy az afrikai
napsütés segítségével enyhítik Európa energia-
gondjait. A sivatagból érkezõ áramprojektet a
Német Légi- és Ûrkutató Központ megoldható
technikai feladatnak tartja. A tervet azt hátráltat-
ja, hogy az afrikai kontinens politikailag túlságo-
san bizonytalan. (Forrás: MN-S.L. -Köln)

RRRR ÖÖÖÖ VVVV IIII DDDD EEEE NNNN

Május 28-án a Magyar Villamos Mûvek
Zrt. megtartotta évzáró rendes közgyû-
lését. 

A közgyûlés elfogadta az MVM Zrt., illetve az
MVM Társaságcsoport 2008. évi gazdálkodásáról
és vagyoni helyzetérõl készített társasági illetve
összevont (konszolidált) beszámolóját és üzleti je-
lentését. A közgyûlés a Társaságcsoport 2008. évi
összevont (konszolidált) mérlegét és eredmény ki-
mutatását 785 207 millió Ft összevont (konszoli-
dált) mérleg fõösszeggel, és 39 657 millió Ft ösz-
szevont (konszolidált) adózott eredménnyel fo-
gadta el. A Társaságcsoport értékesítésbõl szárma-
zó konszolidált nettó árbevétele 721 241 millió Ft
volt.

A közgyûlés elrendelte, hogy a társaság a 2008.
évi adózott eredménye és eredménytartaléka ter-
hére fizessen összesen 38 811 millió Ft osztalé-
kot a társaság részvényeseinek, azaz alapvetõen
a magyar államnak, amely az MVM-nek 99.87
%-os tulajdonosa.

A közgyûlés tájékoztatást kapott az MVM cso-
port beruházásainak helyzetérõl, illetve az
erõmûvi projektek alakulásáról. A hazai villamos-
energia-ellátás jövõbeni biztosítása érdekében in-
dított fejlesztések elõkészületei ütemesen halad-
nak, a mátrai új 400 MW-os lignitblokk esetében
folynak a tervezési munkálatok, az elmúlt napok-
ban pedig sor került az MVM és az Euroinvest kö-
zös beruházásában megvalósítandó gázturbinás
csúcserõmû alapkõletételére.

A közgyûlés visszahívta az igazgatóságból Nagy
Csaba urat, és egyben megválasztotta új tagként
dr. Vági Márton urat, a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség elnökét. A közgyûlést követõ igazgatósági
ülésen dr. Vági Mártont a testület elnökévé válasz-
totta, miután Lengyel Gyula úr igazgatósági tagsá-
gának megtartása mellett elnöki tisztségérõl lekö-
szönt.

(SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2009. május 29.

MVM Zrt. Kommunikációs Osztály)

Ajkán május 22-én ünnepélyes keretek
között lerakták az Euroinvest Zrt., az
MVM Zrt. és a Bakonyi Erõmû Zrt. közös
beruházásában megvalósuló új gáztur-
binás csúcserõmû alapkövét. A mûkö-
dését 2010 végén megkezdõ, 2x58 MW
névleges teljesítményû erõmû a magyar
villamosenergia-rendszerben ezidáig hi-
ányzó ún. csúcserõmû szerepét tölti
be.

Az MVM szerepvállalásának elõzménye, hogy a
társaság tavaly novemberi közgyûlése elfogadta az
MVM csoport aktualizált középtávú üzleti stratégi-
áját. A megváltozott piaci helyzet és a gazdasági
válság által megkövetelt felelõs fejlesztéspolitika
indokolta, hogy az MVM kiemelten kezelje a ma-
gyarországi beruházásokat, ezen belül a termelõi
portfolió fejlesztését. Ennek érdekében az MVM
olyan új projekteket indít, illetve száll be befekte-
tõként, melyek korszerû technológiai megoldások-
kal környezetbarát, versenyképes villamosener-
gia-termelést tesznek lehetõvé hazánkban, opti-
malizálják a hazai termelõi portfolió összetételét -
miközben munkahelyeket is teremtenek. Az ajkai
projekt szervesen illeszkedik e folyamatba, ezért
az MVM közgyûlése támogatta, hogy az MVM be-
fektetõként beszálljon az új erõmû építésébe.

Az új erõmû az európai villamosenergia-piacon
keresett, értékes termék elõállítására képes, ezál-
tal jövedelmezõ beruházásként valósulhat meg. A
csúcsenergia a liberalizált árampiac egyik legérté-
kesebb, exportképes terméke, melynek jelentõsé-
gét tovább fokozza a kevéssé szabályozható meg-
újuló energiaforrások áramtermelésre történõ,
egyre növekvõ arányú alkalmazása.

Az új erõmû fejlesztését a Bakonyi Erõmû és az
Euroinvest szakemberei végezték, a létesítésre ala-
pított projekttársaságba az MVM a fejlesztési idõ-
szakban tulajdonrészt szerzett. Ebben az MVM
50.1%-ban, míg az Euroinvest tulajdoni köréhez
tartozó társaságok 49.9%-ban tulajdonosok. Az
erõmû teljes beruházási költsége mintegy 70 mil-
lió euró. A projekt rendelkezik létesítési és környe-
zetvédelmi engedéllyel. Az erõmû fõberendezéseit

a CENTRAX cég szállítja, a beruházás fõvállalko-
zója a GEA EGI. Az új erõmû legfontosabb fõbe-
rendezése a 2 db, 58 MW-os Rolls Royce gázturbi-
na, melyek a jelenlegi legkorszerûbb technológiát
képviselik, ezt a géptípust eredetileg a legújabb ge-
nerációs repülõgépek számára fejlesztették ki,
ezért különösen magas hatásfokúak és rendkívül
nagy megbízhatóságúak. A blokkok képesek lesz-
nek álló helyzetbõl 10 perc alatt teljes terheléssel
üzemelni.

Mártha Imre, az MVM Zrt. vezérigazgatója a be-
ruházás jelentõségét méltatva elmondta, hogy a
projekt szervesen illeszkedik az állami tulajdonú
Magyar Villamos Mûvek fejlesztési törekvéseihez,
melynek középpontjában a biztonságos, verseny-
képes és környezetbarát villamosenergia-ellátás

áll. Az Euroinvest MVM melletti döntésé-
ben megítélése szerint komoly szerepet
játszott, hogy a Magyar Villamos Mûvek
komoly tapasztalatokkal rendelkezik
gázturbinás erõmûvi blokkok létesítésé-
ben és üzemeltetésében. A konkrét pro-
jektrõl szólva elmondta: Igazi mûszaki
„csemege", hazánkban egyedülálló tech-
nológiai színvonalat képviselõ berende-
zésekrõl van szó, melyek úgy szolgálják
a biztonságos és kedvezõ árú áramellá-
tást, hogy az általuk elõállított piacképes,
exportálható és keresett áram-termék ré-
vén a tulajdonosok részére a beruházás
megtérülését is biztosítják. Mártha Imre
a megvalósuló erõmû egyik legnagyobb
elõnyeként a környezetvédelmi és ener-
giastratégiai szempontokat emelte ki. El-
mondása szerint az új, nagyobb hatásfo-
kú gáztüzelésû erõmû üzembe lépésével,
a régi egységek kiváltható termelése ré-
vén csökken Magyarország gázfelhasz-
nálása, ezáltal importfüggõsége is.

Demján Sándor, az Euroinvest Zrt. el-
nöke az esemény kapcsán kiemelte: „A
megvalósuló erõmû jelenleg az egyetlen
olyan, folyamatban lévõ energetikai be-
ruházás, amely teljes egészében magyar
tulajdonosi háttérrel rendelkezik. Ki-

emelt jelentõségû nemcsak a villamosenergia-ellá-
tásban betöltött, hiánypótló szerepe miatt, de
nemzetgazdasági szempontból is rendkívül fontos
projekt." Hangsúlyozta, hogy az új létesítmény a
Bakonyi Erõmû Zrt. számára stratégiai jelentõségû
beruházás, hiszen az elavult technológiát egy vi-
lágszínvonalú mûszaki megoldás váltja fel, miköz-
ben a meglévõ telephelybõl fakadó infrastrukturá-
lis elõnyök rendelkezésre állnak. Az MVM szerep-
vállalását méltatva rámutatott, hogy a nemzeti tu-
lajdonú áramtársaság az Euroinvest által kiírt pá-
lyázaton, versenyhelyzetben adott az elbírálás so-
rán legkedvezõbbnek bizonyult ajánlatot. Az üz-
letember szerint mindez garancia a projekt életké-
pességére, és egyben annak szükségességét is alá-
húzza. (MVM honlap)

Évzáró közgyûlés a Magyar Villamos Mûveknél – 720 Mrd Ft feletti
árbevétel, közel 39 Mrd Ft osztalékfizetés az állami tulajdonos felé

Vági Mártont
(47), a Nemze-
ti Fejlesztési
Ügynökség el-
nökét válasz-
totta igazgató-
sági elnökévé
az MVM cso-
port. A közgaz-
dász szakem-
ber 2000-2005
között már
volt a Magyar
Villamos Mûvek Zrt. igazgatósági tagja,
illetve elnöke. 1987-2000 között a BKÁE-n
tanított, majd 2006-ig az ÁPV Zrt.-nél dol-
gozott energetikai ügyvezetõ igazgató-
ként, vezérigazgató-helyettesként, végül
vezérigazgatóként.

Forrás: VG

LLeerraakkttáákk  aa  bbaakkoonnyyii  ggáázzttuurrbbiinnááss
ccssúúccsseerrõõmmûû  aallaappkköövvéétt

Mártha Imre, Németh Frigyes és Demján Sándor
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Kerekasztal beszélgetés folyt
Budapesten, a Társadalmi Pár-
beszéd Központban a közel-
múltban az ÁPB-k kommuniká-
ciójáról. 

„Ha nem hallani semmit, az azt
jelenti, nincs „balhé”, amúgy a
pozitív hír nem hír manapság.”
„Azért jó volna, ha többet tudná-
nak az ÁPB-krõl, még sikertörté-
net is lehetne.” „Rámegyek a kon-
föderációk honlapjára, alig van
szó róluk, inkább semmi.” Sorol-
hatnánk még a félhivatalos véle-
ményeket, inkább azonban a leg-
inkább érintettekkel járjuk körbe
a témát. A kerekasztal tagjai: dr.
Gonda Zsolt, az Ágazati Párbe-
széd Központ vezetõje, dr. Kaló
József, a Magánbiztonsági ÁPB
MA oldal társelnöke, Székely Ta-
más, a Vegyészszakszervezet  al-
elnöke, Varga István, az Építõipa-
ri Párbeszéd címû lap alapító-fõ-
szerkesztõje, dr. Lux Judit szak-
mai fõtanácsadó, Lóczy Erzsébet,
a „forró drót” újság szerkesztõje.

Most idézünk a beszélgetések-
bõl.

Lóczy Erzsébet: A „forró drót”
újság több ezer példányban jele-
nik meg országos terjesztésben,
olvasmányos, igyekszik minél
szélesebb palettát mutatni az

energiaiparról, immáron 15 éve.
A villamosenergia-iparági szerve-
zett dolgozók kapják meg, ezen
kívül az üzemekben és társasá-
goknál minden munkavállaló
megtalálja és a hazai és a külföldi
cégek menedzsmentjéhez is el-
jut. A Villamosenergia-ipari Ága-
zati Párbeszéd Bizottságról, an-
nak munkájáról folyamatosan je-
lennek meg hírek, tudósítások.
Meyer Róbertné, VÁPB titkár min-
dig értesít arról, mikor, hol kerül
sorra továbbképzés, mûhelyvita,
illetve konferencia, amelyrõl tu-
dósítunk. A lap ismertet egy-egy
figyelemfelhívásra érdemes ta-
nulmányt, ami a részletesebb tá-
jékoztatást szolgálja. Arra is pró-
bálunk figyelni, hogy némileg
változtak az olvasási szokások,
az ifjabbak szívesen neteznek, de
persze az idõsek is, így a nyomta-
tott sajtó mellett az elektronikus
megjelenést is vállaljuk, ezután
már a megújult honlapunkon, a

www.vd.hu oldalon. Az újságot
személyre szólóan is küldjük, így
az egyes társaságok vezetõi is ér-
tesülhetnek híreinkrõl. Az cégek-
hez havonta küldött újság sok ol-
vasóhoz eljut, s a forró drót rend-
szeres olvasói felhívják egymás
figyelmét a különbözõ cikkekre.
Erre vannak tapasztalataink, és
szerencsére még nem találkoz-
tam fel nem bontott újságcsoma-
gokkal. Egyre több a kérdezõ, be-
telefonáló olvasó, az olvasói levél
is népszerû rovatunk.

Lux Judit: A lényeg tehát,
hogy eljussunk az emberekhez,
hogy azok befogadják, amit köz-
vetíteni akarunk. Akkor lesz ér-
ték, ha az írások  témák lesznek
az olvasók között, ha az abban
foglaltak visszaköszönnek, akár
egy szakszervezeti képzésen,
vagy a kollektív szerzõdés tárgya-
lásain. Nagyon hiszek az írott szó
erejében, úgy gondolom, meg
kell ragadni minden alkalmat,

hogy írjunk a rendezett  munka-
ügyi kapcsolatokról, az ágazati
párbeszéd bizottságokról, miért
kell a párbeszéd… 

Gonda Zsolt: Ami eddig el-
hangzott, az igaz, de tény az is,
hogy van elõrelépés a nyilvános-
ság területén. Benne vagyok a
hétköznapok forgásában, ponto-
san látom, hogyan haladunk lé-
pésrõl-lépesre elõre. Eljutottunk
oda, hogy 15 ágazati lapban jelen-
nek meg rendszeresen hírek az
ÁPB-k munkájáról. Érdemes vé-
gignéznünk a listát: Biztonság
Tûz és Vagyonvédelmi Szakfo-
lyóirat, Napi Gazdaság, Detektor
Plusz, Safety & Security, Bánya-
munkás c. lap, Textil Fórum, Bõr-
és Cipõtechnika-piac, Vasas Hír-
levél, FATÁJ-online, Magyar Bú-
tor és Faipari Szövetség hírlevele,
GSZT - Gasztronómia, Szálloda,
Turisztika, Sajtóvilág, Postás Dol-
gozó, Vegyipari Dolgozó, ÉDOSZ
Hírlevél.  A „forró drót” és az Épí-

tõipari Párbeszéd Magazin készí-
tõi pedig már szóltak is a lapok
erejérõl. A Napi gazdaságot azért
kiemelném, mert az alap már
több mint belsõ infó adás, talán
merészebben kellene nyitnunk
az országos média irányába, Füg-
getlen Hírügynökség, MTI példá-
ul.

Lóczy Erzsébet: Szemléletvál-
tás kell, váljon közkinccsé, me-
lyek az eredmények, mik a ki-
használatlan lehetõségek.

Gonda Zsolt: Mert értéket te-
remtettünk, s ennek a munkának
sok százan voltunk, vagyunk ré-
szesei. Kicsit költõi leszek, de las-
san beérett az egy évtizedes mun-
ka eredménye. Ez még akkor is
igaz, ha rengeteg a tennivaló: le-
gyen olvasmányos és napra kész
a honlapunk (www.tpk.org.hu).
Legyünk frissek, naprakészek az
SZMM honlapon is. Adjunk hírt,
amit csinálunk, mert az hat a töb-
bi ÁPB-re is. 

Lux Judit: Igaz, nem több
százezres  példányszámmal, de
mégis csak van egy párbeszéd
rovatunk a Munkaügyi Szemlé-
ben, ami eljut a szûkebben vett
szakmához, terjeszthetjük to-
vább saját csatornáinkon. Akik
itt voltunk, mi pedig saját csator-
náinkon továbbíthatjuk az itt el-
mondottakat, vagyis együtt
mindnyájan tehetünk a legtöbbet
azért, hogy az érdekegyeztetés
rendszerébe beágyazódott ágaza-
ti párbeszéd bizottságok min-
denki számára elérhetõk legye-
nek, és minél szélesebb körben
adjanak hírt arról, mekkora ereje
van annak, ha a leginkább érde-
keltek váltanak szót egymással
olyan témákban, melyek egy
szakmát, vagy ágazatot érinte-
nek, s megpróbálnak közös ne-
vezõre jutni, majd a gyakorlat-
ban is lépjenek. 

ÁP B

Pirisi Károly, a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal fõigazgatója nyitotta meg Buda-
pesten azt a konferenciát, melyen Milyen
hatással van a gazdasági válság a foglal-
koztatásra a hazai és az európai uniós
munkaerõpiacon? - Milyen válságkezelési
megoldásokat, eszközöket tudunk alkal-
mazni? - Mi lehet a megoldás? - Túl va-
gyunk-e a nehezén? - Milyen lehetõsége-
ket tud nyújtani az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat? kérdésekre keresték a választ.

Gazdaságunk helyzete: túl vagyunk a nehe-
zén? címmel adott elõ Lengyel László, a Pénz-
ügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója. Elmond-
ta, a világ, benne az Európai Unió nem voltak
felkészülve a válságkezelésre, és még azokban
az országokban is, melyek 2008 októbere elõtt
reformokat hajtottak végre, szintén visszaesés
tapasztalható. A hazai exportvezérelt, nyitott
gazdaság függése jelentõs az európai piactól és
mi Németország beszállítói vagyunk. Az Euró-
pai Jegybank az euróövezet bankjainak nyúj-
tott segítséget. Magyarországon nem volt hite-
les vezetõ, szerinte ebben a helyzetben nem fe-
lelt meg az elvárásoknak a miniszterelnök, a
pénzügyminiszter, a jegybankelnök, de az el-
lenzék vezetõje sem. A kelet-európai országok
nem voltak képesek közösen fellépni, kevés
volt a valutatartalékunk, egyszerûen „beterel-
tek" minket a Nemzetközi Valutaalapba.

A magyar válságkezelés paradoxona: meg-
szorítás a hitelesség visszaszerzéséért, hogy a
hitelességgel növekedést lehessen beindítani.

Lengyel László szerint a kiút: Hitelforrás
biztosítása és hosszú távú energetikai prog-
ram.

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szoci-
ális és Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság fogla-
koztatási és mobilitási részének vezetõje, Ms.
Wallis Goelen ismertette a jelenlegi helyzetet:
továbbra is folytatódnak az elbocsátások, me-
lyek nagyságrendileg háromszor nagyobbak,
mint az új munkahelyek megteremtése révén
megnyíló elhelyezkedési lehetõségek. Az év
elejéhez képest a kedvezõtlen helyzet, a romlás
üteme lassul, így több szektorban, például a
kiskereskedelemben stabilizáció tapasztalható,
- de ezeket az adatokat óvatosan kell kezelni.
Az elõrejelzés szerint az Európai Unió 4 millió
500 ezer munkahelyet veszít el 2009-ben,
2010-ig a munkanélküliségi ráta 9,5 - 10% kö-
rül alakul, elsõsorban a balti államok miatt. Az
unió megkísérel választ adni a válságra; no-
vemberben kiadták a helyreállítási tervet és ez
év májusában megalakul az ún. szociális troj-
ka. A válságkezelési megoldások kimunkálásá-
ban a Fõigazgatóság szorosan együttmûködik
a munkaadói és a szakszervezeti oldallal.

Dr. Werner Schelling, az osztrák Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálat szenior nemzetközi ta-

nácsadója munkaerõ-piaci helyzetüket ismer-
tette. A munkanélküliségi ráta Ausztriában 3,9
százalék, elõttük Hollandia áll 2,7 százalékkal.
2008 novembere óta azonban növekedés ta-
pasztalható e téren, az év elõzõ, hasonló idõ-
szakához viszonyítva ez az arány 28,8 száza-
lék. Elõrejelzésük: GDP vonatkozásában -2%-
kal számolnak, 2010-ben +O,3%-kal, a foglal-
koztatott személyek száma ebben az évben 44
ezerrel, jövõre 16 - 17 ezerrel csökken. A válság-
kezelési megoldások között szerepel a kis- és
középvállalkozások hitelhez segítése, a vásárló-
erõ erõsítése, az állami beruházások volumené-
nek növelése. Megerõsítették a foglalkoztatási
szolgálatot, a kormány 39% pluszkiadást bizto-
sít a munkaerõ-piaci intézkedésekre. A 18-20
hónapig is eltartható csökkentett munkaidõ-le-
hetõség mintegy 55 ezer munkavállalót érint. A
szakszervezetek igen aktívak a válságkezelõ,
foglalkoztatási program kimunkálásában.

„Tanácsot nem adok, csak elmondom, mit
csinálunk. Mi azt mondjuk, a völgymenet után
ismét elindulunk a hegyre. A mi döntési kö-
rünkben kemény munka és bizakodás tapasz-
talható" - zárta elõadását Schelling úr.

A bejelentett csoportos létszámleépítések
száma a tavalyi év III. negyedévétõl kezdõdõen
ugrott meg, ekkor az elõzõ év azonos idõsza-
kához képest 20%-kal, a negyedik negyedév-
ben 86%-kal növekedett a leépítésekben érin-
tett munkavállalók száma. A növekedés terüle-
tileg a Közép- és Nyugat-Dunántúli régióra
koncentrálódott - tájékoztatta a hallgatóságot
dr. Soós Adrianna fõigazgató-helyettes, a Fog-
lalkoztatási és Szociális Hivatal munkatársa.
2009-ben a trend folytatódott, 2009 elsõ három
hónapjában elsõsorban a feldolgozóipari cégek
jelentették be a megszüntetni kívánt munkahe-
lyeket, melyben leginkább érintett az elektroni-
kai alkatrészek, villamos gépek, mûszerek
gyártása alágazatok. Elõadó továbbiakban
részletesen ismertette a START-kártyákkal tör-
ténõ foglalkoztatás elõnyeit, a kedvezménye-
zetti köröket. A Szolgálat a következõ munka-
erõ-piaci szolgáltatásokat nyújtja:
-  Munkaerõ-piaci és foglalkoztatási információ

nyújtása
-  Munkatanácsadás
-  Pályatanácsadás
-  Álláskeresési tanácsadás
-  Rehabilitációs tanácsadás
-  Pszichológiai tanácsadás
- Helyi, térségi foglalkoztatási tanácsadás
-  A pályaorientáció rendszerének tartalmi és

módszertani fejlesztése.
Kordás László, a Társadalmi Párbeszéd

Központ vezetõje a konferenciát összefoglaló
zárszavában kérte, munkálkodjunk a közös
megoldásokon; melyek a kitörési pontok, mi-
lyen válságkezelési megoldások vezetnek ered-
ményre. - k -

AA  nnyyiillvváánnoossssáágg  sszzeerreeppee
Mit tud a közvélemény az ágazati párbeszéd bizottságokról?Mit tud a közvélemény az ágazati párbeszéd bizottságokról?

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központja által
uniós, külföldi és hazai szakemberek részvételével zajlott  rendezvény célja
volt, hogy a résztvevõk egy közös eszmecserén keresztül közelebb jussanak
a válságkezelés megoldásaihoz és megismerhessék a hazai és külföldi ta-
pasztalatokat.

KKKK OOOO NNNN FFFF EEEE RRRR EEEE NNNN CCCC IIII AAAA
a gazdasági válság foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól
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„Az E.ON úgy döntött, hogy a kö-
vetkezõ olimpiai ciklusban is tá-
mogatni kívánja a Magyar Olim-
piai Csapat felkészülését” – je-
lentette be Konrad Kreuzer, a
vállalatcsoport igazgatóságának
elnöke a Budapesten megtartott
ünnepélyes sajtótájékoztatón a
közelmúltban.

„Nehéz idõket élünk, ami nemcsak a
gazdaságot és a társadalmat, hanem a
sportéletet is érinti. A jelenlegi gazda-
sági és pénzügyi
környezetben még
nagyobb szükség
van arra, hogy ez a
terület is számíthas-
son biztos pénzügyi
támogatásra, hiszen
a magyarok, a ma-
gyar sportolók ki-
emelkedõ teljesít-
ményt nyújtottak az
elmúlt évtizedek során, generációk
büszkék az elért eredményekre, ame-
lyek egyben erõsítik és építik Magyar-
ország jó hírnevét. Felelõs vállalatként
kitartunk vállalásunk mellett és foly-
tatjuk olimpikonjaink támogatását a
jövõbeni sikerek és eredmények re-
ményében. 

Újdonság, hogy vállalatcsoportunk
az együttmûködés keretein belül egy
új területet is szeretne kiemelten ke-
zelni az E.ON csoport nemzetközi tá-
mogatási stratégiával összhangban. A
társadalom iránti felelõsségvállalá-
sunk központjában a következõ gene-
ráció, a gyerekek állnak, mint a jövõ
letéteményesei, a fenntartható fejlõ-
dés lelkes kis hívei. Így a sportban is

szeretnénk a gyerekekre is összpon-
tosítani, a hazai futball-utánpótlást
erõsítve. A versenyek támogatásával,
a pályázatok meghirdetésével az a cé-
lunk, hogy minél több gyerekben se-
gítsük kialakítani a valaha oly nagyhí-
rû magyar foci iránti kedvet, elkötele-
zettséget. Bízunk benne, hogy ezáltal
egyre népszerûbb lesz a szülõk és a
gyerekek közös sportolása és a csalá-
di focizás is.”

„Az E.ON az elmúlt négyéves ciklus-
ban minden idõk legnagyobb volume-

nû támogatását nyúj-
totta a magyar spor-
tolóknak, az olimpiai
csapatnak. A Magyar
Olimpiai Bizottság
számára óriási érték,
hogy egy ilyen kiváló
és elkötelezett válla-
lat a partnerünk” -
mondta Schmitt Pál,
a MOB elnöke.  Az

E.ON-nal közösen egy új kezdeménye-
zést is útjára indíthatnak. 

Konrad Kreuzer elmondta, hogy az
Új Energia Díjjal arra hívják fel a fi-
gyelmet, hogy az élet minden terüle-
tén, így a sportban is lehetséges tuda-
tosan bánni az energiával. Egy kis
odafigyeléssel, különösen a nehéz
gazdasági helyzetben lévõ klubok és
létesítmények, költséget takaríthat-
nak meg és a környezetet is kímélhe-
tik. Az Új Energia Díjra szeptembertõl
pályázhatnak a környezetvédelem és
az energiatudatosság területén példát
mutató sportegyesületek, iskolák, klu-
bok; a díjat a MOB Környezetvédelmi
Bizottsága és az E.ON év végén ítéli
majd oda. 

Energiahatékony beruházás-
sal segítette az EDF Energia
Hungária Kft. a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem Gyer-
mekgyógyászati Klinika "A"
részlegét.  A húsz millió fo-
rintos támogatásból a gyer-
mekklinika különbözõ részle-
geinek a hûtõ-fûtõ klíma-
rendszerét alakították ki illet-
ve cserélték le.

Az energiakereskedõi tevékenység-
hez szorosan kapcsolódó beruhá-
zással támogatta az EDF Energia
Hungária a szegedi gyermekklini-
kát.

A Szegedi Orvostudományi
Egyetem Gyermekgyógyászati Kli-
nikájának támogatására szervezett
SZOTE Gyermekgyógyászat Okta-
tása Kutatása Alapítvány az EDF
Energia Hungária által adományo-
zott húsz millió forintos támoga-
tásból megvalósíthatta a Gyermek-
klinika Tisza-parti épületének tel-
jes hûtõ-fûtõ rendszerét. A beruhá-
zás nemcsak a gyermekklinika hû-
tési kapacitását és klímarendszeré-

nek hatékonyságát növelte, hanem
az intézmény számára környezet-
barát, takarékos, a
kor követelményei-
nek megfelelõ at-
moszférát is bizto-
sít. 

Az EDF Energia
Hungária Kft. Euró-
pa egyik legjelentõ-
sebb villamosener-
gia-szolgáltató cé-
gének, az EDF Cso-
portnak a tagja. A
közszolgáltatás és a
fenntartható fejlõ-
dés értékei mellett elkötelezett cég,
amely a világon mindenütt a tiszta
versenyt, a partnerek tiszteletét
képviseli, a gazdasági hatékony-

ságra való törekvés és a társadalmi
felelõsségvállalás mellett. 

Az EDF Energia
Hungária számára
ez a második olyan
program, amely az
energiahatékonysá-
got a társadalmi fe-
lelõsségvállalással
ötvözi. A tavalyi év-
ben a békéscsabai
Réthy Pál Kórház és
Rendelõintézet köz-
ponti klimatizáló
rendszerét újítottuk
fel egy hasonló

együttmûködés keretében.
Jelenleg a Szegedi Sebészeti Kli-

nika egyik mûtõjének a klima-
tizálása is folyamatban van.

„Nagymamámnak két osztálya volt, nagy
gazdaságot vittek nagyapámmal
Tiszagyendán, mégis jutott ideje olvasás-
ra. A történelmi regényeket szerette, és a
helyi kultúrház könyvtárából vittek neki
könyveket. Örült, ha a faluban lakó uno-
kái meglátogatták és vittek neki olvasni-
valót.  Mi városban laktunk és  ha levelet
kaptunk tõle, – mert idõs korában is írt
nekünk - utóiratban ez állt: hozzatok
könyvet és amit a múltkor hoztatok
visszavihetitek.” (K.E.)

„Apám könyvügynök volt  a két világhá-
ború között és járta a magyarlakta területe-
ket a Tolnai Világlap megbízásából. Ebbéli
kalandjait  mi,  gyerekek ámulva hallgat-
tuk, órákig anekdotázott. Egy-két példányt
vitt mutatóba – Halásos tavasz, Valamit
visz a víz, stb. és nem volt olyan család, aki
ne rendelt volna tõle. Bejárta, beutazta
Nagy-Magyarország területét és közben ál-
landóan forgatta a könyveket. Nem melles-
leg nagyon jól keresett vele és panziókban
tudott megszállni. Õ szerettette meg ve-
lem, velünk gyerekekkel és az unokáival,
majd dédunokáival az olvasást.” (T.B.)

Csuri Adrienn Robin Cook rajongó. A
PANNONPOWER HOLDING Zrt.-nél 25
éve dolgozó Adrienn jelenleg a cég szak-
szervezetének adminisztrátora. Mint
mondja, szabadidejének nagy részét olva-
sással tölti. Nagyon sok könyve van és
mivel édesapjával együtt lakik – akirõl
tudjuk jól,  az irodalomról és a történe-
lemrõl szóló könyvek nagyon érdeklik, -
cserélgetik könyveiket.

Fliegh Tamás, az ÉVISZ Szakszervezet
elnöke szeret olvasni, mondhatni  hobbi-
ja a könyv. Ne csodálkozzon az,  ha vala-
ki buszon összefut vele és netán nem is-
meri meg, ez azért van, mert úgy belefe-
ledkezik a  könyv olvasásába. 

– Ezer fölötti a könyveim száma és még
a gyerekekét bele sem vettem. Fõleg a tör-
ténelmi -, abból is a magyar regényeket
szeretem. Kedvenc íróm Vass Albert, él-
vezettel olvasom Szilvásit, a költõk közül
nekem József Attila az elsõ. 

– Most éppen mi van a kezed ügyében?
– A Kárpát-trilógia.

Az E.ON a jövõben is támogatja
a Magyar Olimpiai Csapatot

Az E.ON a jövõben is támogatja
a Magyar Olimpiai Csapatot

Az E.ON Hungária Zrt.
2005-ben vált 

a Magyar Olimpiai 
Csapat 

Gyémántfokozatú
támogatójává.

EENNEERRGGIIAAHHAATTÉÉKKOONNYYSSÁÁGG
––  TTÁÁRRSSAADDAALLMMII  FFEELLEELLÕÕSSSSÉÉGGVVÁÁLLLLAALLÁÁSSSSAALL

Olvasni jó!

8800..  ÜÜnnnneeppii  KKöönnyyvvhhéétt  ééss  88..  GGyyeerrmmeekkkköönnyyvvnnaappookk
Olvasóink a könyv szeretetérõl:
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TTTTUUUU DDDD ÓÓÓÓ SSSS ÍÍÍÍ TTTT ÓÓÓÓ IIII NNNN KKKK TTTT ÓÓÓÓ LLLL
Örülnek a bakonyiak az új

gázturbinás csúcserõmûnek
A több mint 300 fõt foglalkoztató Bakonyi Erõmû Zrt. jelen-
tõs fejlesztésbe kezdett, az Euroinvest Zrt.-vel és az MVM
Zrt.-vel közös beruházásban új, 2x58 MW teljesítményû
gázturbinás csúcserõmûvet építenek. Az alapkõletétel má-
jusban volt.

A társaság üzemi tanácsának és szakszervezetének elnöke,
Nagy Károly elmondta, hogy a Bakonyi Erõmû üzemi területén
épül a csúcserõmû. Már az elõkészületekrõl, a tervekrõl
jóidõben tájékoztatta a munkavállalókat Németh Frigyes vezér-
igazgató. Az erõmû a legmodernebb technológiával készül, az
üzemeltetése és a karbantartások nem igényelnek nagy sze-
mélyzetet.

K. N.

Megújuló alapszabály
és kollektív szerzõdés

A Schneider Electric Hungária Zrt.-nél mûködõ szakszervezet
megújítja alapszabályát. A 2003 óta érvényes alapszabály meg-
érett az erõteljes módosításra, hiszen  számos olyan tétel nem
szerepelt benne, amely mindenképpen kell a szakszervezeti
kollektíva érdekképviseleti és érdekérvényesítési munkájához.
Jutalmazásra, segélyezésre sem nyílt lehetõség. A szakszerve-
zet névváltoztatásról is döntött, Schneider Electric Szakszerve-
zet lesz a neve. A szakszervezet bízik abban, hogy a módosí-
tott alapszabály  bírósági bejegyeztetése még ebben az évben
megtörténik.

Kollektív szerzõdés
A szakszervezet a munkáltató képviselõjénél kezdeményez-

te a kollektív szerzõdés módisítását. Eddig két alkalommal ta-
lálkoztak a tárgyalófelek, melyrõl elmondható, hogy korrekt
tárgyalás folyt, és számos, a munka világát érintõ kérdésben ta-
lán sikerül majd megállapodni. A következõ tárgyalás tervek
szerint július 3-án lesz, a cég budapesti központi telephelyén. 

(T.K.) 

Emmerich Endresz
lépett elõször 

A Miskolci Nemzeti Színházban június 3-7-én rendezték a Lékó
Péter-Viswanathan Anand közötti rapidsakk fesztivált. A nyolc-
játszmás páros mérkõzés elsõ partijának nyitólépését
Emmerich Endresz, az ELMÛ-ÉMÁSZ Igazgatóságának német
elnöke tette meg. 

Gyõri István 

„Jubileumi óra”
2009. április 28-án Pakson, az ATOMFITT Centrumban ünne-
pélyes keretek között adta át 32 kollégánknak a PADOSZ szim-
bólummal díszített jubileumi órát elnökünk, Lõrincz László. A
PADOSZ a hagyományait követve idén is megköszönte a szak-
szervezeti mozgalomban hosszú idõt eltöltött tagok hûségét,
majd vacsorával egybekötött kötetlen beszélgetés következett.

A több mint 20 éves tagsággal rendelkezõ PADOSZ-tagok:
Bodó Gyula, Csábi József, Csibi Boldizsár, Csikósné Erdõs Judit,
Daróczi László Sándor, Egresi József, Farkas János, Fráter Lász-
ló, Hajnal Valéria, Kern Béla, Kovács János, Lacza Lajos, Laki
Endre Gábor, Ledneczki Imre, Mármarosi József, Mautner Vil-
mos, Meczker István, Mérges Imre, Nagy Gábor, Osztermayer
László, Pécsi Zsolt, Pesztericz János, Puskás László, Schveier
Zoltán, Sereg Mihály, Szakács Miklós Ernõ, Szõke István,
Turánszki János, Várkövi István, Virág Sándor, Volent Gábor
János, Weisz Katalin.

(A.É.)

A nyugdíjas klubokról
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemi területein
sok nyugdíjas klub mûködik, például Gyõrben, Zalaegersze-
gen, Veszprémben, Szombathelyen, Tatabányán, amelyet a cég
és az ÉVISZ is támogat. Havonta klubnapokat tartanak, kirán-
dulásokat szerveznek, év végén a szakszervezet által tárgyalt
jóléti és szociális juttatásokból vásárlásra beváltható bonokat
kapnak. (T.F.)

Nyugdíjasok tutajon

Bár korábban több alkalommal voltam a szlovák és lengyel Tát-
rában, hála kiváló idegenvezetõnknek és érdeklõdõ, a táj szép-
ségeire fogékony nyugdíjas társaimnak, sok új információt
kaptunk az út során. Kiskacsa fürdik / Fekete-tóban / anyjához
készül / Lengyelországba… Bizonyára ismerõs ez a gyerme-
keknek kedves dal. Nos, a Fekete-tó létezik az egykori lengyel-
magyar közös határon, megközelítése gyakorlott turistáknak
javasolt. Tutajoztunk a sebes, kiszámíthatatlanul kanyargó Du-
najecen, és a partján, a zöldben észrevettünk egy, az Európá-
ban már ritkán fellelhetõ feketególyát. 

A sok látnivaló mellett, mint villamos szakembert, megfogott
a Nedeci-vár - Dunajec folyó és víztározó - vízerõmû esztétikai
egysége. A folyó a vasbeton völgyzáró gát megépítése elõtt
gyakran öntötte el áradáskor a környezõ településeket. A ve-
szély a mûtárggyal megszûnt, s nagyobb vízhozam esetén az
erõmû áramot termel. A közeli vár, amelyet 1330 elõtt Anjou
Károly Róbert király udvarának befolyásos tagja, Drugeth Vil-
mos épített, 80 m magasan emelkedik a Dunajec jobb partján,
a folyó - víztározó immáron szabályozott vízszintje fölé.

Senkiben nem merült fel a kérdés, hogy kerül ide, ebbe a
környezetbe az erõmû. Olyan természetes volt, és bizton állí-
tom, még jobban kiemelte a vár és a természet szépségét.

Wéber Antal

Olvasói
levél*

Tisztelt Szerkesztõség!
Fájó szívvel tudatom, hogy férjem, Fülöp János,
az Édász Vállalat évtizedekig volt fõmérnöke és
mûszaki vezérigazgató-helyettese, hosszan tar-
tó betegség után 2009. 03. 27-én csendesen el-
hunyt.
Végsõ útjára Gyõr-Nádorvárosi temetõben kí-
sértük és vettünk Tõle búcsut.
Akik ismerték és szerették, akik vele dolgoz-
tak, azok nem felejtik.
Örömmel olvasta mindig lapjukat, a forró drót-
ot, ezért Önöknek köszönettel tartozom. To-
vábbi jó munkát kívánok, jó eredményeket és
sok sikert!
Gyõr, 2009. május 26.

Tisztelettel 
Fülöp Jánosné A lap ingyenes. Egy példány a szakszervezetnek 81 forintba kerül

A Villamosenergia-ipari Dolgozók
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Folytatódik a kedvezményes 
vásárlás VDSZSZ-tagoknak

Értesítjük Önöket, hogy az egész ország
területén levõ PRAKTIKER üzleteinkben ked-
vezményesen vásárolhatnak július 11-12-én,
augusztus 8-9-én  EDC tagkártya felmutatásá-
val. A kedvezményes vásárlási lehetõség
további idõpontjairól folyamatosan értesítjük
az olvasókat.

PRAKTIKER 
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A rangos eseménynek, a
villamosenergia-ipari or-
szágos természetbarát ta-
lálkozónak – vagyis a
VOTT-nak – csaknem 60
éves történelme során az
iparág gyakorlatilag vala-
mennyi szereplõje volt
már szervezõje is. Idén új
név kerül fel a szervezõk
képzeletbeli táblájára: a
MAVIR Magyar Villamos-
energia-ipari Rend-
szerirányító ZRt.-é.

Ez pedig nem kis
kihívás, hiszen
minden szervezõ
minden évben
az addigi leg-
jobb legemlé-
k e z e t e s e b b
rendezvényt
akarja megva-
lósítani - és ez-
zel elég magas-
ra teszik a mér-
cét. A résztvevõk
számára a VOTT
ma már fogalom -
sõt régóta az! Ez a
legnagyobb, legtöbb
embert megmozgató
olyan találkozó, amelynek
keretében egy adott iparág
mûvelõi saját szabadidejük-
ben együtt fedezik fel Ma-
gyarország tájait és városait -
idén elõször Vácot, amelynek
900 éves történelme, gazdag
kulturális élete, helytörténeti,
mûvészeti és természeti szép-
ségei méltó környezetet biz-
tosítanak a rendezvényhez.

Idén ráadásul szakmai kér-
désekbõl is érdemes felké-
szülni. A fõrendezõ MAVIR
ZRt. egyik fõ tevékenysége, a
rendszerirányítás hatvanadik
születésnapját ünnepli - ép-
pen 60 évvel ezelõtt jött létre
ugyanis az egységes magyar
villamosenergia-rendszer. Aki

már részt vett egy-két VOTT-
on, az tudja, hogy számíthat
kérdésekre ebbõl a témából
is.

Nem kis teljesítmény, hogy
csaknem hatvan éve minden
évben - politikai változások

ide, gazdasági gondok és szer-
kezeti átalakulások oda -, még
mindig kedvvel jönnek a
résztvevõk a VOTT-ra, a
nyolcévestõl a nyolcvanéve-
sig, Sajószögedtõl Zalaeger-
szegig, Szegedtõl Salgótarjá-
nig. Barátságok, sõt néha sze-
relmek is szövõdnek, szak-
mai kérdésekrõl éppúgy szó
esik, mint a tájfutás legújabb
eszközeirõl. Volt már, hogy

elmosta az esõ a tábort,
volt, hogy a résztvevõk

mentettek meg egy
kápolnát a tûztõl -

és az is elõfordult,
hogy a szerve-
zõk nyakán ma-
radt az utolsók-
nak járó "Tek-
nõsbéka-díj"
(abban az év-
ben ugyanis
élõ teknõs volt
a díj és a "nyer-

tes" nem merte
átvenni). Sok-

sok sztori, ének
és történet keletke-

zett ezekben az
években, közben pe-

dig megtanultunk segíte-
ni egymásnak, odafigyelni a

másikra és nem utolsó sorban
egyre jobban megismerni a
hazánkat -  idén éppen Vácot
és környékét.

Reméljük ez a VOTT is
eredményekben, kalandok-
ban és közös élményekben
gazdag lesz, méltó folytatása
a régi szép hagyománynak!

Az idén ismét a Bakonyi
Erõmû Zrt. a rendezõje az
iparági horgásztalálkozó-
nak. 

– A korábbi hagyományok-
tól eltérõen az idén nem a Ba-
laton vize lesz a megmérette-
tés helyszíne - mondja Nagy
Károly, a találkozó fõrendezõ-
je, a Horgászklub vezetõje. -
Eleget téve a horgásztalálko-
zók és a horgászok elvárásai-
nak, szeretnénk egy új vízte-
rületet megismertetni a ver-
senyre éhes horgásztársak-
kal. Igaz, a hetvenes években
egyszer már volt itt hasonló
verseny, de azóta a résztve-
võk nagy része már kicserélõ-
dött, és a körülmények is vál-
toztak. 

Július 3-án nagy szeretettel
várjuk a horgásztalálkozó
résztvevõit! Az elmúlt év kitû-
nõ hangulatát, az emlékezetes
kikapcsolódást, no és a halak-
kal való igazi párbajozást ne-
héz lesz túlszárnyalni, mi
mégis mindent megteszünk
azért. A nevezéseket nézve
örömmel mondom, hogy sok-
sok ismerõssel találkozhatunk
a háromnapos rendezvény al-
kalmából, de szerencsére jön-
nek új sporik is. Sportolás, ki-
kapcsolódás, barátságok fel-
elevenítése, a villamosenergia-
ipariak összetartozásának erõ-
sítése - ezek a legfontosabbak
számunkra, no meg a jó fogási
eredmény. Remélhetõleg az
idén nem lesz ebben hiány. Ha
valaki áttanulmányozta a ver-

seny helyszínének honlapját -
www.lorinte.hu - láthatta,
hogy itt az apró halon kívül
horogra akadhat egy két sú-
lyosabb példány is. Javaslom,
erre is készüljenek a sporttár-
sak. A rendezvény sikere érde-
kében egy kis meglepetéssel is
készültünk a program összeál-
lításakor, de ezt nem szeret-
ném elõre elárulni. Elismerés
a Bakonyi Erõmû Zrt.-nek,
hogy támogatja a találkozó
megrendezését, és otthont ad
egy ilyen színvonalas verseny-
nek.

Szeretettel várjuk 
a rendezvény valamennyi

részvevõjét!

Bakonyi Erõmû Zrt.
Rendezõség

IIII ddddéééénnnn     aaaa     MMMMAAAAVVVV IIII RRRR     
ssss zzzz eeee rrrr vvvv eeee zzzz iiii     aaaa     VVVVOOOOTTTT TTTT---- oooo tttt

RRaannddeevvúú  aa  hhaallaakkkkaall
aa  LLõõrriinntteeii--ttaavvaakknnááll

Lõrintei-tavi Horgászegyesület vezetõsége
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A jövõ A jövõ 
rreménységeieménységei

A pályázat folytatódik!

Köztudott, hogy az átviteli
hálózaton, a nagyfeszült-
ségû oszlopokon számos
védett, sõt fokozottan vé-
dett madárfaj lel otthonra
az általunk kihelyezett
mûfészkekben. 

A dolmányos varjú és a hol-
ló mellett jelentõs mennyisé-
gû vércsének és kerecsensó-
lyomnak adnak otthont a mû-
fészkek. 

2009 a kékvércse éve, s bár
közülük csak kevesen, a hoz-
zájuk hasonló vörös vércsék-
bõl viszont jóval többen fész-
kelnek a hálózati oszlopokon.
A madarászok számára -
mindezek mellett - egyik leg-
nagyobb ragadozó mada-
runk, a fokozottan védett ke-
recsensólyom bír kiemelt je-
lentõséggel. A MAVIR oszlo-
pain mai tudásunk szerint
több mint 300 kerecsensó-
lyom fészkel, amely a szak-
emberek szerint a hazai állo-
mány feléhez közelít. 

Miért szeretik ezek a mada-
rak a mi oszlopainkat? Talán
azért, mert a sík területeken
ahol állnak, ideális helyet
nyújtanak vadászterületük
megfigyelésére, és nem kell
félniük azoktól a kisragado-
zóktól sem, amelyek a fákon
egyébként becserkészhetnék
fiókáikat.

A nyár közeledtével kezde-
nek felcseperedni a madárkák
az oszlopokra helyezett mû-
fészkekben, a szakemberek
számára pedig eljön a szám-
vetés idõszaka, a fiókák gyû-
rûzése. Több más információ
mellett ilyenkor derül fény ar-
ra is, hogy mennyivel növeke-
dett az állomány. (Fészekla-
kóink közül csak a kerecsen-
sólymokat gyûrûzik.) 

A kerecsenfiókákat a ma-
dártani szakemberek a
vezetékfelügyelõségek mun-
katársainak segítségével gyû-
rûzik meg. Az idén szerte az
országban 9 vezetékfelü-
gyelõség 30 dolgozója vett

részt a komoly szakértelmet
igénylõ munkában. Munka-
társaink több mint 50 fészek-
hez látogattak el, megannyi
oszlopon végeztek munkát,
esetenként feszültség közelé-
ben is. A madárvédelmi szak-
emberektõl kapott elõzetes
tájékoztatás szerint több mint
120 fióka kapott gyûrût - így
segítve védett értékeink azo-
nosítását és megfigyelését.

A gyûrûzésen túl két ma-
dárra (a sándorfalvai és a
kisvárdai vezetékfelügyelõ-
ségek területén) mûholdas ve-
võt is felhelyeztek a szakem-
berek, ezek segítségével
ugyanis nyomon követhetjük
a XXI. század vándorait. 

Madarász-körökben jelen-
tõs hírnévre tett szert a "Bar-
na" névre hallgató kerecsen-
sólyom, "aki" hazánkból a
Balkánon keresztül átrepült
Oroszországba, onnan leláto-
gatott Szicíliába, végül pedig
a Mediterráneumon keresztül
hazarepült. Ezt az utat két-

szer is megtette, végül az
egyik MAVIR-os nagyfeszült-
ségû oszlopra kihelyezett mû-
fészekben otthonra talált s
mostanra talán már az õ fió-
kái is túlestek a gyûrûzésen.

Napjainkban újabb bizo-
nyítást nyert, hogy a kere-
csensólyom állomány létszá-
ma tovább gyarapodik, amely
- többek között - annak kö-
szönhetõ, hogy oszlopaink

ténylegesen otthont nyújta-
nak ezeknek a madaraknak.

Közremûködõk: 

Bíró György, Kiss József

Kerecsensólyom fiókák gyûrûzése MAVIR-os oszlopokon
Világlátott madaraink gyarapodása

Pintér Dóra
(Dorka) 2008.
december 8-án
született Szege-
den. 
Nagymama
Konczné
Simárszky Kata-
lin a Mátrai Erõ-
mû Zrt. dolgozó-
ja, beszerzõ:
Mellékelek a har-
madik lányuno-
kámról képeket,
õ a legkisebb,
testvérei 6 és 2
évesek. Dorka jó-
kedélyû, vidám
kislány, szereti a
hasát és a lábát.

Papp Levente. Örömmel közlöm, hogy május 31-én délben
megszületett Levente unokám 3,5 kilóval. Köszönöm Ádám fi-
amnak és Szandra menyasszonyának. Büszke vagyok rájuk.
Papp Ferenc (Bakonyi Erõmû Zrt.)

A viperát azt ismerem, a papa mindig hord magával...

Természet, tudomány


