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Az Elektromos Szakszervezet összbizalmi testülete titkos szavazással két pályázó közül
Németh Lajost választotta elnöknek 2009. november 11-én. (Folytatás a 4. oldalon)

„Erõs szakszervezettel boldog lennék”

Új szb elnök az ELMÛ-nélÚj szb elnök az ELMÛ-nél

A miskolci Vigadóban no-
vember 3-án tisztségében
újjáválasztották Gembiczki
Tibort, az Egyesült Villa-
mosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége
ÉMÁSZ Szakszervezetének
elnökét. 

– Immáron harmadik ciklu-
sára kapott felhatalmazást.
Gondolta volna ezt akkor,
amikor tíz évvel ezelõtt
Kohányi Pál utóda lett? 
- Miután elõször megválasz-

tottak, kizárólag öt évre, a soron
következõ idõszakra összponto-
sítottam a figyelmemet. Mint
ahogyan most is ezt teszem és
jelenleg sem gondolkozom
azon, hogy mi lesz a mandátu-
mom lejárta után, 2014-ben. 

– Minek köszönheti, hogy
nem akadt ellenjelöltje? 
- Erre nehéz felelni. Talán an-

nak, hogy a tagság elfogadta azt
a munkát, amit korábban, két
periódusban végeztem. 

Százszázalékos arány 
– A választáson negyvenhe-

ten vettek részt és - sport-
nyelven szólva bravúrosan -
valamennyi küldött szava-
zatát megkapta. Számított
erre az eredményre? 
- Ezen akkor lett volna érde-

mes elgondolkodni, ha két je-
lölt van. Az persze tagadhatat-
lan, hogy örömmel fogadtam. 

– Megerõsítése óta már eltelt
jó néhány nap. Milyen visz-
szajelzéseket kapott? 
- Sok telefonhívás és üzenet,

valamint elektronikus levél fu-
tott be hozzám, többen pedig
személyesen fejezték ki gratu-
lációjukat. Ezek egytõl egyig
nagyon jólestek nekem. Vála-
szomban mindenkinek hang-
súlyoztam, hogy a szakszerve-
zeti munka nem egyszemélyes
vállalkozás, hanem csapat-
munka. 

– A voksolást követõ elsõ be-
szédében kijelentette, hogy
a jövõben is számít a tag-
ság támogatására. Ez ho-
gyan és milyen formában
nyilvánul majd meg? 
- A szakszervezeti elnök ön-

magában, ha szabad így fogal-
mazni, ütõképes testület nélkül
a munkavállalók érdekében
nem képes eredményes mun-
kát végezni. Ennek szellemé-
ben nagyon fontos az informá-
ciók megosztása és az, hogy a

döntések elõkészítése elõtt
megismerjem, megismerjük a
tagság véleményét, álláspont-
ját. Ezért beszéltem a csapat-
munkáról. 

– Mit nem tudott, tudtak
megvalósítani az elõzõ cik-
lusban? 
- Lehetõségeinkhez, körül-

ményeinkhez képest ilyenek
szerencsére nem akadtak.

(Folytatás a 4. oldalon)

Az ÉMÁSZ újjáválasztott szakszervezeti bizottsága: Babiczki Imre, Garai András, Németh
Lászlóné, Lukács István, Rozgova Gusztávné, Gembiczki Tibor, Kohányi Pálné, Pásztor István,
Tóth Jánosné, Juhász Gyuláné, Stork Joachim Gábor, Úrvölgyi József, Antal János. (A képrõl
Marczi Zoltán hiányzik.) Fotó: Gyõri István

„„LLeeggffoonnttoossaabbbb  ffeellaaddaattuunnkk  aa  mmuunnkkaahheellyyeekk  mmeeggõõrrzzééssee””
Beszélgetés Gembiczki Tiborral, az ÉMÁSZ újraválasztott szakszervezeti elnökével

15. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM

Országos értekezlet2009. november 20. 
Budapest, Gellért Hotel

Program

Megnyitó - Gál Rezsõ EVDSZ elnök

Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusát

követõen végzett munkáról
Hozzászólások, vitaJelentés az Állandó Bizottság mûködésérõl

Hozzászólások, vitaPénzügyi alap mûködési tapasztalatai

Hozzászólások, vitaA Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság és az

Etikai Bizottság tájékoztatója 
Hozzászólások, vitaKiemelt feladatok a 2010. évre

Hozzászólások, vitaZárszó, összegzés



TITKÁRVÁLASZTÁS
Az E.ON EÜT Kft.-nél megtörtént a titkár-
választás. A szakszervezet titkárának Kun
Lászlót választották meg, aki egyben az
EVDSZ Szövetségi Vezetõség tagja is. Elér-
hetõsége: laszlo.kun2@eon-eromu.hu

LIGA KONGRESSZUS LESZ
A LIGA Tanács döntött soron következõ
rendes kongresszusának idõpontjáról és
helyérõl, valamint javaslatokat tett a LIGA
Szakszervezetek által alapított kitüntetések
2009. évi odaítélésére. A kongresszust de-
cember 3-4-én tartják Budapesten.

VDSZSZ KONGRESSZUS
Sopronban tartja V. kongresszusát a Vas-
úti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VD-
SzSz). A kongresszus megnyitója a Hotel
Sopronban lesz, november 20-án, 11 órai
kezdettel.

JÖVÕRE MÉG NEM
A GKI Gazdaságkutató elemzõi azzal
számolnak, hogy idén összességben 6-7
százalékkal esik vissza a gazdaság telje-
sítménye, jövõre pedig stagnálni fog. A
kutatók szerint a most 10,3 százalékos
munkanélküliség 11 százalékra is emel-
kedhet és csak 2010 tavaszán kezdhet el
csökkenni.

OÉT
AMagyar Nemzeti Bank vezetése október
végén találkozót tartott az Országos Érdek-
egyeztetõ Tanács (OÉT) munkaadói és
munkavállalói oldalának képviselõivel. Az
eszmecsere célja az volt, hogy az érintettek
a bértárgyalások végsõ szakasza elõtt kon-
zultáljanak a gazdaság helyzetérõl és a vár-
ható inflációról, illetve a bérváltozások vár-
ható hatásaitól az infláció alakulására.  
Az OÉT október 30-i ülésén három napi-
rendi pontról tárgyaltak a felek. Támogat-
ták a 2009-20012 nemzeti munkavédelmi
politikai elõterjesztést, továbbgondolták a
korengedményes nyugdíjba vonulás lehe-
tõségének meghosszabbítását, valamint
„majdnem" folytatták a bértárgyalásokat.
Az október 30-i ülésen napirend elõtt Hor-
váth Lajos, a LIGA alelnöke feltette a kér-
dést, hogy az RFKB projekt, mármint a
szakképzés közelebb kerüljön a munka-
erõ-piaci igényekhez, várható-e, hogy a
projekt folytatódjon. A kormány képvise-
lõje ígéretet tett arra, hogy lesz pénz erre a
célra. 
A korengedményes nyugdíj kapcsán
Csizmár Gábor, a kormány képviselõje el-
mondta, hogy ennek a foglalkoztatáspoliti-
kai eszköznek a szerepét átvették az idõk
során más eszközök. A válság azonban új-
ra szükségessé tette, ezért a kormány egy
évvel meghosszabbítaná a rendszer mûkö-
dését. A munkavállalói oldal javasolta - és
ezzel a munkaadói oldal is egyetértett -, ne
legyen korlátos életkor szerint a rendszer,
valamint a hosszabbítás ne egy évre, ha-
nem határozatlan idõre szóljon. Csizmár
Gábor válasza után a felek végül úgy álla-
podtak meg, hogy tárgyalásokat kezdemé-
nyeznek a felvetett lehetõségek megvalósí-

tásáról, valamint, hogy a kormány nem
hirdeti ki a kormányrendeletet addig, amíg
azt nem tárgyalja újra az OÉT. 
A szakszervezeti oldal szóvivõje a napi-
rend zárása elõtt még felhívta a figyelmet a
korkedvezményes nyugdíj anomáliáinak
rendezésére is, amely mára elkerülhetet-
lenné vált. 
A bértárgyalás során a felek mindegyike je-
lezte, készek a kompromisszumra.

Közeledtek az álláspontok a minimálbér
ügyében az OÉT november 6-i ülésén. A
munkavállalói oldal 78 ezerre csökkentette
korábbi, 80 ezer forintos követelését, a
munkaadók pedig a jelenlegi 71500 forint
befagyasztása helyett 73 ezer forintos leg-
kisebb bérre tettek javaslatot. A munka-
adók a szakmunkások bérminimumának
emelésérõl azonban tárgyalni sem voltak
hajlandóak. A munkavállalók ezt 87500-ról
91 ezerre emelnék.
Nem alakult ki egyetértés a magánnyugdíj-
pénztárak magánnyugdíj-biztosítókká való
átalakításáról. A munkavállalói oldal kifo-
gásolta, hogy az OÉT nem vett részt a tör-
vénytervezet kialakításában. A szakszerve-
zetek képviselõje nemcsak a most benyúj-
tott törvényjavaslatot vitatta, de magát a
magánnyugdíj-pénztári rendszert is. A
munkaadói oldal viszont egyetértett a kor-
mány által benyújtott törvénytervezet irá-
nyával, azt javasolva, hogy a témát össze-
vonva vitassa meg az OÉT gazdasági és
szociális szakbizottsága.

Az OÉT november 12-i plenáris ülésén
folytatott bértárgyaláson nem közeledtek
az álláspontok, a munkaadói oldal tovább-
ra is 73 ezer forintos havi minimálbért
ajánlott 2010-re, míg a munkavállalói oldal
szerint ennél nagyobb emelésre van szük-
ség. A kormányzati oldal a tárgyalások elõ-
rehaladása érdekében az eddig is ismert
adatokon alapuló modellszámításokat bo-
csátott az oldalak rendelkezésére. A doku-
mentumot mind a munkáltatói, mind a
munkavállalói oldal tanulmányozni fogja a
következõ tárgyalási fordulóra, melyre no-
vember 20-án kerül sor.

(Forrás: liganet.hu, Hír3)

ÉPÍTSD A JÖVÕT!
Tavaly az egész közszférát sújtó 41 milli-
árdos elvonás miatt kellett demonstrál-
nunk. Most ott tartunk, hogy kizárólag a
közoktatásból akarnak 63 milliárdot elvon-
ni - mondta Kerpen Gábor, a tizennyolc ci-
vil és szakmai szervezet által támogatott 
„Építsd a jövõt: költs az oktatásra most"
mottójú, a Képviselõi Irodaháznál tartott
demonstráción. A demonstrációt szervezõ
Pedagógusok Demokratikus Szakszerve-
zete (PDSZ) elnöke szerint a tervezett
megszorítások a gyermekek ellátását, ma-
gát a közoktatást veszélyezteti, mert a kor-
mány semmi mást nem tart szem elõtt,
csak a mindenáron való költséghatékony-
ságot. A demonstráción felszólaló Gaskó
István LIGA elnök arról szólt, hogy a kor-
rupciót, a feketegazdaságot a magyar társa-
dalom kizárólag önszervezõdéssel képes
visszaszorítani, ugyanis a kormányzat
nem érdekelt ebben.
A demonstráció végén felolvasták a tizen-
nyolc szervezet közös, felelõs oktatáspoli-
tikát követelõ nyilatkozatát, amit minden
parlamenti képviselõnek eljuttattak.

2. OLDAL

2009. NOVEMBER
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a szövetségi vezetõségi ülésrõl

Az 1846-os elsõ, magyar vaspályás vasút
létesítéséig nem kívánunk visszanyúlni, de
az idõsebb korosztályúak közül sokan em-
lékezhetnek arra, hogy az 1960-as, 1970-es
években a vasúti személyszállító kocsik
„telt házzal” szállították utasaikat. Az
IBUSZ különjáratokat indított a balatoni
strandokra, borkóstoló-járatokat Egerbe,
melyekre idõben kellett jelentkezni. A ko-
csik tiszták voltak és kívülrõl firkamente-
sek, a menetrendet pedig - kevés kivételtõl
eltekintve - betartották. Ami napjainkban
van, - tapasztalja meg gyakorlatban a t. ol-
vasó!

A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszerve-
zete (VDSzSz), a Vasutasok Szakszerveze-
te, a Mozdonyvezetõk Szakszervezete, a
Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, a
Mérnökök és Technikusok Szabad Szak-
szervezete közösen kollektív munkaügyi
vitát kezdeményezett, mert elutasítják,
hogy a kormány jövõre 40 milliárd forinttal
csökkentse a vasút finanszírozását. Kifogá-
solják a helyközi közösségi közlekedés,
ezen belül a MÁV átalakítását, egyes vasúti

mellékvonalak megszüntetését. Bár a kor-
mány azt állítja, az átszervezések nem jár-
nak leépítéssel, az érdekképviseletek sze-
rint munkahelyek ezrei fognak megszûn-
ni. A VDSzSz már korábban kijelentette, ha
a kormány nem enged a megszorításból,
folytatják a gördülõ sztrájkot.

A kormányszóvivõ november 4-én je-
lentette be, a kormány meghozta a végsõ
döntést az egyes vonalszakaszok bezárásá-
ról, a tervezett 32 helyett „29 és fél szaka-
szon" fog szünetelni a vonatközlekedés. A
korábbi tervekkel ellentétben megmarad a
vasúti közlekedés Karád-Siófok, Nyíregy-
háza-Nyírbátor, Nyíregyháza-Vásáros-
namény vonalakon. A "fél szakasz": Zirc-
Veszprém, mely a hétvégén mûködik, tu-
risztikai okokból.

A kormány és az öt reprezentatív vas-
utas-szakszervezet november 9-i egyez-
tetésén nem született megállapodás. A vi-
tát egy hét múlva folytatják, addig a
munkavállalói érdekképviseletek az érin-
tett vállalatokkal egyeztetnek szakértõi
szinten.  - ács.
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Az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége ülést tartott Budapesten, a Kék
Duna Csónakház oktatócentrumban, 2009. október 21-én.
A szövetségi vezetõségi ülés napirendi pontjait korábban meg-
tárgyalta az EVDSZ ÁB.
Levezetõ elnöki tisztet Lõrincz László PADOSZ elnök töltöt-
te be.
A következõ napirendi pontokat tárgyalták:
1. Az elõzõ ülés jegyzõkönyvének elfogadása

Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József
2. Az iparági szintû bér- és szociális megállapodás tartalma

Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József
3. Tájékoztató az Országos Érdekegyeztetõ Tanács bértárgya-

lásainak helyzeteirõl
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József

4. A VKSZ  sztrájkfejezetével kapcsolatosan konzultáció az ak-
tuális kérdésekrõl
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József

5. Tájékoztató a LIGA kongresszus elõkészületeirõl
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ

6. Tájékoztató a villamosenergia-ipari pénztárak tevékenysé-
gérõl, aktuális kérdésekrõl
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József

7. Tájékoztató a KHEM egyeztetés jelenlegi állásáról
Elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József

8. Egyebek
Gál Rezsõ köszöntötte a megjelenteket majd Kaposvári Ti-
borné, a Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. Szak-
szervezet titkára bemutatta Farkas Tibort, aki a zrt.-bõl kft.-be
kiszervezett dolgozókat képviselné a szövetségi vezetõségben.
Az SZV tagjai a bejelentést egyhangúlag elfogadták és Gál Re-
zsõ köszöntötte az új tagot. Levezetõ elnök tájékoztatta a tago-
kat, hogy a jelenléti ív alapján a 127 mandátumból 101 mandá-
tumot képviselõ van jelen, tehát határozatképes a szövetségi
vezetõségi ülés.
1. napirendi pont: Az elõzõ ülés jegyzõkönyvének elfogadása.
A SZV egyhangúlag elfogadta.
2. Az iparági szintû bér- és szociális megállapodás tartalma
Gál Rezsõ felvezetõ kiegészítésében a VKSZ IV.2.2.1. pontjáról
beszélt, mely kapcsán a munkáltatói oldal álláspontja kiküldés-
re került. Az EVDSZ ÁB kialakított egy javaslatot a szövetségi
vezetõség részére, mely két részbõl áll. Egyfelõl a VKSZ IV.
2.2.1 pontjára vonatkozó javaslat, másfelõl azzal szoros össze-
függésben, egy minimálbéres ágazati tarifarendszer és javaslat.
Ez utóbbival kapcsolatosan elmondja, hogy a javaslat az Ergofit
Kft. szakmai anyagára épült. Dr. Szilágyi József köszöntötte a
résztvevõket és ismertetette az Állandó Bizottság ezen napi-
rend pontjának keretén belül elvégzett munkáját és javaslatait.
Ennek lényege: a VKSZ IV. 2.2.1 pontja kapcsán a munkáltatói
és a munkavállalói javaslatok kerüljenek összedolgozásra, 
amely legyen a következõ VÁPB tárgyalási anyaga. Az Ergofit
szakértõi anyagával kapcsolatban dr. Szilágyi József javasolja,
hogy a munkáltató felé a legközelebbi (nov.3.) VÁPB ülésen
csak az ÁBTR struktúrája kerüljön átadásra, a szorzók nem.
A SZV ülésen ezt követõen részletes vita következett, amely
alapján mindkét dokumentum pontosításra került. 
Hozzászólók: Nagy Zoltán, Nagy Sándor, Néber Tibor, Med-
veczki Zsolt, Lõrincz László.
A napirendi pont lezárásaként a közbensõ vélemények figye-
lembevételével Gál Rezsõ összevont, számozott határozat meg-
hozatalát javasolta:
48/2009. sz. határozat (10.21.) 
a.) A Szövetségi Vezetõség megtárgyalta a munkáltatói oldal

javaslatát, kialakította a saját álláspontját. A VKSZ IV.
2.2.1. pontjára az SZV javaslata véglegesítésre került,
mely az  emlékeztetõ 1. sz. melléklete. 

b.)Az SZV az Ergofit Kft. szakértõi anyagára alapozva kiala-
kította a bérminimumokra vonatkozó Villamosenergia-
ipari Ágazati Besorolási és Tarifarendszerre vonatkozó
strukturális javaslatát, mely az emlékeztetõ 2. sz. mellék-
lete.

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag  elfogadta a határoza-
tot.
3. Tájékoztató az Országos Érdekegyeztetõ Tanács bértárgyalá-
sainak helyzeteirõl
Gál Rezsõ szóbeli tájékoztatása alapján hivatkozott a kiküldött
dokumentumokra és jelezte, hogy még nincs végsõ állapot. Az
október 16-i emlékeztetõ alapján az OÉT munkavállalói oldalá-
nak álláspontja: "Egyetértés volt abban, hogy az oldal továbbra
is ragaszkodik a három elembõl (minimálbér, garantált bérmi-
nimum, keresetnövelési ajánlás) álló megállapodáshoz, vala-
mint ahhoz, hogy mind a minimálbér, mind pedig a garantált
bérminimum összege emelkedjen. Az oldal álláspontja szerint
a kafetériával kapcsolatban az OÉT-nek nem kell ajánlást ten-
nie. A munkáltatói oldal javaslata, miszerint a megállapodás
tartalmazza, hogy milyen vállalatoknál nem javasol bérfejlesz-
tést, az oldal számára elfogadhatatlan."
Hozzászólók: Medveczki Zsolt nemtetszését fejezte ki az OÉT
szerteágazó ajánlásairól, óvatosságot kér az egész OÉT kérdés-
sel kapcsolatban.
A tájékoztató kapcsán határozat nem született.
4. napirendi pont: Az ágazati kollektív szerzõdés sztrájkfejezeté-
vel kapcsolatos konzultáció az aktuális kérdésekrõl. 
Gál Rezsõ tájékoztatást adott az VKSZ sztrájk fejezetének egyes
kérdéseirõl. Ennek kapcsán elõzetesen írásban kiküldésre került
a munkáltatói oldal hivatalos szakmai álláspontja atekintetben,
hogy a munkáltatók szerint, mely  gazdasági társaságok mun-
kavállalói érintettek a Sztrájktörvény szerint az „elégséges szol-
gáltatás” hatálya szempontjából. Ismertette továbbá, hogy a
munkáltatói oldal hivatalos levélben jelezte, hogy nem támogat-
ja a 2009. november 3-i ülésen a Magyar Energia Hivatal, vala-
mint az illetékes szakminisztérium képviselõinek meghívását,
azon érv alapján, hogy a munkavállalói oldal még nem tette le az
„elégséges szolgáltatás"-ra vonatkozó javaslatát. 
Ismeretes, hogy a VÁPB keretein belül a szociális partnerek a
megállapodás szándékával tárgyalásokat folytatnak a VKSZ
sztrájk fejezetérõl. Optimális esetben e fejezetében kerülne
meghatározásra az eljárásrend és felek megállapodása a még
elégséges szolgáltatásról sztrájk ideje alatt. Dr. Szilágyi József tá-
jékoztatást adott arról, hogy állampolgári jogok ombudsmanja
egy véleménykéréssel összekötött vizsgálatot folytatott az elég-
séges szolgáltatás témakörében. A vizsgálat érintette a villamos-

energia-ipart is, és mind a munkáltató, mind a munkavállalói ol-
dal álláspontját bekérte. A témakör lezárásával kapcsolatosan
konferenciát rendeztek, valamint írásos dokumentumot adtak ki.
A dokumentum kivonata az Emlékeztetõ 3. sz. melléklete.
Az SZV részletesen megvitatta az írásban átadott dokumentumo-
kat és a szóbeli kiegészítéseket, majd határozatot hozott.
Hozzászólók: Téglás József, Nagy Zoltán, Pinczés Ernõ, Nagy
Sándor, Fliegh Tamás, Kópis József, Károly Imre.
49/2009. sz. határozat (10.21.) 
a.) Az SZV tudomásul vette a munkáltatói oldal álláspontját,

mely az elégséges szolgáltatás témakörben érintett gazda-
sági társaságok kérdéskörérõl került hivatalosan átadásra,
azzal, hogy a munkáltató által átadott elvi jellegû meghatá-
rozás konkrét formában, az érintett gazdasági társaságok
tételes felsorolásával pontosításra kerüljön.

b.)A SZV képviselõi járjanak el a tekintetben, hogy a Pál és
Kozma Ügyvédi Iroda megbízást kapjon arra vonatkozó-
an, hogy 

- egyfelõl tisztázza azt a kérdést, lehetséges-e egy adott gazda-
sági társaság villamosenergia-iparhoz tartozásának megítélé-
se eltérõ munkajogi, illetve sztrájkjogi értelemben,
- a villamosenergia-ipari elégséges szolgáltatás témakörben
jogi szaktanácsadás és képviselet,
Az SZV köszönettel vette tudomásul, hogy a Pál és Kozma
Ügyvédi Iroda megbízatása az EVDSZ és VGMSZSZ közös
megbízatása alapján történik. (VGMSZSZ: Villamosenergia-
és Gázipari Munkavállalók Szakszervezeti Szövetsége, az
E.ON területén mûködõ szakszervezetek összessége.)
c.) Az SZV döntött abban, hogy elfogad egy elõzetes elvi állás-

foglalást a villamosenergia-ipari sztrájk kapcsán az "elégsé-
ges szolgáltatás" témakörében, azzal, hogy az elvi határoza-
tot követõen részletes és pontosított írásbeli javaslat készül.  

A villamosenergia-ipari sztrájk „elégséges szolgáltatása" kap-
csán az SZV elvi határozata:
●● Az ágazat a sztrájk alatt "munkaszüneti munkarend sze-

rint mûködik", azaz a készenlétet és ügyeletet adó, vala-
mint a munkaszüneti napon munkára beosztható mun-
kavállalókon kívül más munkavállaló munka végzésére
nem kötelezhetõ. 

●● Az EVDSZ érvényesíteni kívánja, hogy a villamosenergia-
ipari sztrájk alatt fogyasztókat kíván kikapcsolni, melynél
a 281/2002 (XII. 21.) Kormányrendelet alapján született
Rotációs Kikapcsolási Rend védett és létfontosságú fo-
gyasztókat nem tartalmazó RKR korlátozási csoportjait kí-
vánja figyelembe venni. E témakörben a Magyar Energia
Hivatallal egyeztetni szükséges. 

●● A villamosenergia-ipari sztrájk esetén a fõvárosi és me-
gyeszékhelyi díszkivilágítás ne tartozzon az elégséges
szolgáltatás hatálya alá. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag  elfogadta a határozatot.
5. napirendi pont: Tájékoztató a LIGA kongresszus elõkészülete-
irõl
Gál Rezsõ tájékoztatta jelenlévõket, hogy 2009. december 3-4-én
LIGA kongresszus lesz. Az elõzetes LIGA dokumentumokat az
SZV tagjai írásban megkapták. Ezen anyagokat a LIGA Elnöksé-
ge azóta már megtárgyalta és módosította. A módosított doku-
mentumok az SZV számára ismételten kiküldésre kerültnek. Vé-
gezetül a kongresszus a LIGA Tanács által is módosított doku-
mentumot fogja megtárgyalni.
Hozzászólók: Néber Tibor, Polgár Tibor, Nagy Sándor.
50/2009. sz. határozat (10.21.) A LIGA kongresszus kapcsán
az SZV Gál Rezsõt javasolja társelnöknek, Árkovics Istvánt a
Gazdasági Ellenõrzõ Bizottságba és Harmath Pétert a Mandá-
tum Számláló Bizottságba. Gál Rezsõ elnök képviseli a man-
dátumot, és résztvevõként dr. Szilágyi József elnökhelyettes,
valamint a LIGA-val való egyeztetés alapján még
lehetõségként megadott létszám vesz részt a kongresszuson. 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.
SZV tagjai írásban megküldik a teljes LIGA dokumentumokhoz
észrevételeiket, javaslataikat. A végleges anyag ismeretében írás-
ban szavaznak, ennek alapján kapja meg az elnök a mandá-
tumát.
6. napirendi pont: Tájékoztató a villamosenergia-ipari pénztárak
tevékenységérõl, aktuális kérdéseikrõl.
Gál Rezsõ tájékoztatást adott az VBKD ÖSP és a VÖKKÖP
egyesülési folyamatáról és a VIT Nyugdíjpénztár aktuális kérdéseirõl.
Medveczki Zsolt érdeklõdött a VBKD ÖSP számítástechnikai es-
zközeinek további sorsáról, ezzel kapcsolatban várja a vissza-
jelzést. Felhívja a figyelmet a nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos
törvénytervezetre és e témával kapcsolatban további informá-
ciókról érdeklõdik. Ennek kapcsán felmerült Vokony Jánosnak,
a  VIT Nyugdíjpénztár Igazgatótanács elnökének meghívása.
Lõrincz László jelezte, hogy vannak problémák a két önsegé-
lyezõ pénztár összeolvadásával kapcsolatosan. A PADOSZ el-
nökének felvetése pl. a segélyek kifizetésével kapcsolatos 350.-
Ft-os díjra, és egyéb részletekre vonatkozott. Ezekben a
kérdésekben az EVDSZ SZV határozathozatalra nem jogosult, a
részleteket a VBKD ÖSP Igazgatótanácsa, illetve küldöttköz-
gyûlése hivatott dönteni. 
7. napirendi pont: Tájékoztató a KHEM egyeztetés jelenlegi ál-
lásáról
Gál Rezsõ és dr. Szilágyi József tájékoztatták SZV tagjait az ak-
tuális kérdésekrõl.
8. napirendi pont: Egyebek
●● Nagy Sándor felvetette a korengedményes nyugdíjazás

kérdését. 
51/2009. sz. határozat (10.21.): Az EVDSZ - amennyiben a kor-
engedményes nyugdíj intézménye minimum egy éves inter-
vallumra nem kerül meghosszabbításra - sztrájkot jelent be. 
Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.

●● Téglás József megköszönte a beérkezett szolidaritási tá-
mogatást. 

●● Országos értekezlet szervezése folyamatban
●● EÜT szervezése
●● Medveczki Zsolt MEVISZ titkár tájékoztat a Mátrai

Erõmûben megszületett második lépcsõs bérmegál-
lapodásról. 

(A szó szerinti emlékeztetõ a www.vd.hu oldalon olvasható. - A
szerk.)
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Egy összetartó 
közösség

A Mátrai Erõmû Villamos Szak-
szervezet (MEVISZ) tagsága több
mint hétszáz fõt számlál, így az
idei EVDSZ Országos Értekezleté-
re az új alapszabály értelmében
12 fõvel képviselteti magát az or-
szágos értekezleten. Medveczki
Zsoltot, a MEVISZ titkárát kérde-
zem az évenkénti rendszeres ta-
lálkozóhoz való visszatérésrõl. 

- Két kongresszussal ezelõtt,
Pakson határoztunk arról közö-
sen, hogy a kongresszusainkat -
kivéve a rendkívülieket - 4 éves
ciklus helyett 5 évre váltjuk, s az
öt éves idõszak közepén egy al-
kalommal rendezünk országos
értekezletet. Ennek a döntésnek
fõ kiváltó oka a költségtakarékos-
ság volt.

A tavalyi, várgesztesi kong-
resszus elõtt vetette föl Gál Rezsõ
elnök úr, talán mégis jobb lenne,
ha visszatérnénk az évenkénti ta-
lálkozóhoz, mivel egyrészrõl az
ágazati kollektív szerzõdés módo-
sításának következtében a új
munkáltatói befizetésekkel gaz-
dálkodásunk megerõsödött, ezen
felül van lehetõség pályázati pén-
zek elnyerésére is, így nincs aka-
dálya, hogy az év érdekvédelmi
tevékenységének értékelését egy
nagyobb plénum elõtt tegyük
meg.

Nos, ezt a javaslatot elfogad-
tuk.

Az aktuális témákat tekintve
feltétlenül meg kell említenem a
korengedményes/korkedvezmé-
nyes nyugdíjazási rendszer 2010.
január 1-jét követõ továbbélési le-
hetõségét. Ebben a témában az
EVDSZ Szövetségi Vezetõsége
határozott álláspontot képvisel,
nem visszariadva a keményebb
nyomásgyakorlási eszközök be-
vetésétõl sem.

Ide kapcsolódik az évek óta
húzódó vita az ágazati sztrájk
esetén kötelezõen nyújtandó
elégséges szolgáltatás mikéntjé-
rõl. Számunkra - s szerintem az
egész ágazat számára - fontos
lenne ezt a kérdést szabályozni,
mivel ez egy lényeges jogszerûsé-
gi zálog lenne a szakszervezetek
kezében, s e mellett a munkálta-
tók és a fogyasztók számára is ki-
számíthatóvá tenné az alkotmá-
nyos nyomásgyakorlási eszkö-
zünk alkalmazását.

– Hogyan látod az elmúlt
évet, várható-e még esemény,
ami a MEVISZ tagságát érinti?

– A 2009. évet értékelve el-
mondhatom, hogy gazdálkodási
szempontból egy kiegyensúlyo-
zott évet hagyunk magunk mö-
gött. A munkáltató az év elején
megállapodásokban vállalt köte-
lezettségeit teljesítette, megtör-
tént az inflációs korrekció miatti
bérfejlesztés is. Mindez azért is
örvendetes, mivel azon túl, hogy
a gazdasági válság hatásai az
energetikát sem kímélték, sajná-
latos módon az idén az erõmûben
két komoly tûzeset is történt.

Nem utolsó sorban, de szeret-
ném azt is megjegyezni, hogy a
munkavállalókat érintõ bér és
szociális eredmények partner-
szakszervezetünkkel, a BDSZ-
szel való harmonikus együttmû-
ködésnek is köszönhetõ.

A jövõ legfontosabb kérdése
számunkra, hogy 2013 után ho-
gyan alakul a CO2 kvóta szabá-
lyozása, az új helyzet miként hat
a Mátra termelõi árára, s ennek
függvényében megépül-e a kö-
zeljövõben egy új 440 MW-os
szénbázisú termelõegység ná-
lunk. Gondolom azt mondanom
sem kell, hogy munkahelyek szá-
zainak sorsa múlik ezen a dönté-
sen úgy a bányászati, mind az
erõmûves oldalon. Éppen ezért
kijelenthetem, hogy szakszerve-

zetünk minden törvényes eszkö-
zével kiáll az új beruházás meg-
valósítása mellett.

Hatékonyan képviselni
az érdekeket

Készülnek a DÉMÁSZ Szakszer-
vezet küldöttei is az országos ér-
tekezletre. Élükön Nagy Sándor-
ral, a szakszervezet és az üzemi
tanács elnökével. Vele beszélge-
tünk.

– A DÉMÁSZ Szakszervezet
javasolt-e megtárgyalandó té-
mát az országos értekezletre?

– A DÉMÁSZ Szakszervezet a
képviselõi útján aktívan részt
vesz a szövetség munkájában, a
véleményének kialakításában és
a döntések meghozatalában. Ide
most nem hoztunk olyan témát,
amit korábban a szövetség min-
dennapi mûködése során ne tud-
tunk volna a felszínre hozni és ér-
vényre juttatni jogos igényünket,
vagy elfogadni a másik fél érveit.

– Felszólalsz-e?
– Igen el kívánok mondani

egy-két dolgot tagságunk képvi-
seletében.

– Hány fõvel képviselteti
magát a DÉMÁSZ Szakszerve-
zet?

– Mint ismert, az alapszabály
módosítása - mely szerint min-
den megkezdett 75 fõ tag után 
1-1 küldött vehet részt a kong-
resszuson vagy az országos érte-
kezleten - azt a célt szolgálta,
hogy a tagszervezetek nagyobb
létszámban tudjanak részt venni
ezeken a rendezvényeinken. Így
mi most 13 küldöttel érkezünk az
országos értekezletre.

– A tavalyi kongresszus óta
hogyan telt az év, milyen ered-
ményekrõl, vagy folyamatban le-
võ ügyekrõl beszélhetünk? 

– A jelenlegi gazdasági környe-
zetben, az adórendszer változta-
tása kapcsán elég sok és nehéz-
nek tûnõ tárgyalás elõtt állunk. Át
kell gondolnunk  jóléti rendsze-
rünk mûködését a feltételrend-
szer megváltozása kapcsán. A
gazdasági válságnak még nincs
vége, annak hatásai még egy ide-

ig érzõdni fognak, ezáltal a válla-
latok mozgástere is szûkebb.
Fontos célok a következõk: mun-
kahelyek megõrzése, reálbér nö-
velése, a jóléti juttatások megõr-
zése, vagy mindezek növelése, a
munkafeltételek javítása. Ezek ál-
talános, minden idõben aktuális
feladatok, csak a jelenlegi helyzet-
ben nehezebb a célok elérése,
vagy több kompromisszumot
kell kötnünk nekünk is, mint
szakszervezetnek, a munkaválla-
lóknak és a munkáltatónak is.
Amit nem tehetünk meg, hogy
elvtelen engedményeket tegyünk
a munkáltatóknak, és feltett kéz-
zel hagyjuk magunkat megfélem-
líteni. Az EVDSZ szlogenje ma
még inkább igaz: Együtt erõseb-
bek vagyunk.  

– Mik foglalkoztatják napja-
inkban a munkavállalókat, mi-
lyen ügyekben fordulnak hozzá-
tok?

– Elõbbi célok között felsorolt
problémák foglalkoztatják a kol-
légákat leginkább. Ezenkívül van-
nak olyan kérdések, amelyek
nem általános, mindenkit érintõ
problémák, csak egy szûkebb
csoport, vagy egyén érdekét kell
képviselni, védeni. Sajnos elég
sokat kell fegyelmi tárgyalásokon
is védenem tagjaink érdekeit.
Még ezekben az esetekben is -
természetesen csak azokról tu-
dok nyilatkozni, ahol jelen vol-
tam - elmondhatom, hogy a prob-
léma feltárására és megoldására
törekszünk és nem a munkavál-
laló ellehetetlenítésére vagy az ut-
cára juttatására. Az elmúlt 2 év-
ben kb. 15 fõ fegyelmi tárgyalá-
sán vettem részt. Ezen személyek
közül egy fõ került ki a munkajo-
gi állományunkból - igaz õ el is
akart menni és õ ezt kérte -, a
többiek maradtak a kollégáink.
Ezeknél az eseteknél sikerült
megtalálni azt a megoldást, 
amely minden érintett számára
elfogadható volt, és nem kellett
senkitõl kényszerûségbõl meg-
válni, vagy az ügyet bíróságon
folytatni.

– Miért fontos az országos ér-
tekezlet véleményed szerint?

– Lehetõséget teremt találkoz-
ni az ország más részein dolgozó
kollégákkal és megismerni új em-

bereket. Egy-két sokakat foglal-
koztató kérdésben egy sokkal
szélesebb réteg véleményét meg-
ismerni. Be tud számolni a szö-
vetségi vezetõség az eddigi mun-
kájáról, széles körben tudja be-
mutatni a problémákat, és remé-
nyeim szerint szélesebb támoga-
tottságot tud szerezni az ügyek
megoldásához. Hatékonyabban
tudja összefogni a szövetség tag-
jait, hogy szükség esetén együtt
tudjunk kiállni valakiért vagy
egymásért.

Segítik a tapasztaltabb
kollégák

– Van-e olyan konkrét téma,
melyet a TIVISZ tagsága javasolt
az országos értekezleten megtár-
gyalásra? - kérdeztük Pinczés Er-
nõ TIVISZ elnököt.

– A TIVISZ konkrét kérdéssel
nem fordul az országos értekez-
leten a részvevõk felé, hogy azo-
kat megtárgyaljuk. Ez nem azt
jelenti, hogy nálunk „rózsás” a
helyzet, hanem folyamatosan a
szövetségi vezetõségi üléseken
jelezzük a létezõ problémákat. A
TIVISZ több problémával is
küzd. 

– Kifejtenéd ezt részleteseb-
ben?

– Tagságunk jelentõs része
nem tartozik ágazati besorolás
alá, s emiatt más szabályok, ren-
delkezések vonatkoznak rájuk. A
cél, hogy egységes jogokat, köte-
lességeket teremtsünk mindany-
nyiuk számára. Ne legyen hát-
rányban egyik munkavállaló a
másikkal szemben. Nem értik
tagjaink, hogy a hálózati szerelõ
miért mélyépítõ, hídépítõ kate-
gória besorolással van, amikor az
alapvetõ lakossági, valamint
nagyfogyasztók energiaellátásá-
val kapcsolatban - például ka-
tasztrófa helyzetben, vihar stb. -
õk állnak helyt, tõlük függ a hét-
köznapi élet e fontos tényezõje.
A munkáltató felé ezek a kollé-
gák elkötelezettek, a maguk
szintjén próbálják a legjobbat ki-
hozni. Az adott problémával az
EVDSZ is foglalkozik, kérésünk-
nek megfelelõen. Más társaság-
nál is jelentkezik hasonló problé-
ma. Az ágazat hozzáállása, sze-

repe nagyon fontos ez
esetben számunkra, s
ezúttal köszönöm  tá-
mogatásukat.

– Nálatok téma e a
fiatalítás?

– A szakmai kiöre-
gedés, a korfák magas
mutatószámai arra
utalnak, hogy fiatalíta-
ni kellene az állo-
mányt. Az elmúlt idõ-
szakban átszervezé-
sek, kiszervezések,
csoportos létszámle-
építések, létszámstop
moratóriumok meg-
akadályozták a fiatalok
felvételét, képzését.
Óriási problémának
tartom ezt, s minél ha-

marabb lépni, tenni kellene, akár
törvényi szinten is valamit ellene.
A jövõnk függ tõle. Sok kolléga
megfáradt, változnak a nyugdíj-
szabályok, s õk szeretnének a
korengedmény, korkedvezmény
rendszerét igénybe venni. Sajnos
a jelenlegi nyugdíjrendszer élet-
kor, s nem eltöltött munkavi-
szony alapú. Aki már lehúzott 40
évet a munka frontján, az már
nem vágyik további munkaévek-
re. Szívesebben töltené családjá-
val, szeretteivel, vagy éppen a
kertjében a hátralévõ idejét. Az
iparág jelenlegi tárgyalásai bizta-
tónak mutatkoznak, reméljük a
rendszer megmarad, s az idõs
kollégák helyét átvehetik a fiata-
lok.

– A tavalyi kongresszus óta
milyen fontosabb események
zajlottak nálatok?

– A kongresszus óta eltelt idõ-
szakban a megfogalmazott fel-
adatok teljesültek, van még mit
tennünk azonban. Az EVDSZ je-
lentõs lépéseket tesz mind nem-
zetközi, mind hazai szinten a tag-
ságért. Nemzetközi szinten a
kapcsolat, s annak építése szerin-
tem egyre jobb. Az EPSU és
ETUC képviselet nem kérdés. Elõ-
relátónak vélem, s üdvözlöm az
ágazatban szereplõ európai üze-
mi tanács elnökök találkozójának
kezdeményezését, valamint a jö-
võ évi kihelyezett EPSU konfe-
renciát Magyarországon, mely-
nek kezdeményezõje szintén az
EVDSZ. Olasz, német, francia
szakszervezetekkel való kapcso-
latunk fejlõdik, ha kell, segítjük
egymást. Hazai szintéren is több
dolog mellett kiállt az EVDSZ.
Eredményes tárgyalások szület-
tek az áramtarifa adómentességé-
re vonatkozóan. Ágazati bértari-
farendszeren dolgozunk. Koren-
gedményes nyugdíjrendszer vo-
natkozásában elmozdulás látszik.
Hatékony és szükséges elmozdu-
lást látok az oktatás terén, hiszen
a túljelentkezések biztatóak a jö-
võre nézve. A VIT Nyugdíjpénz-
tár megerõsödött, az ágazati
sportbizottság megalakulása óta
teszi a munkáját. Az ifjúsági,
nyugdíjas tagozatok munkájában
elõrelépés mutatkozik. A munka-
védelem terén a VIMFÓ is rende-
zõdni kezd. Összegezve: csak így
tovább!

– Elnök úr, a munkaáltatóval
milyen tárgyalásaitok voltak?

– Az E.ON-on belül ami örök,
ami állandó, az a változás. Az
idei év nagy jelentõségû esemé-
nye a bér- és szociális jóléti tár-
gyalásokat követõen az új sávos
bérrendszer bevezetése. Az új
bérrendszer figyelembe veszi
már a piaci viszonyokat is és há-
romévente felülvizsgálja azt.
Próbálja összezárni az ollót a
szélsõséges bérek - történelmi
bér - rendszerbér alattiak -  kö-
zött, s ad egy kis lehetõséget a
differenciálásra is azonos mun-
kakörökben. Kezdeti nehézsé-
gek akadnak, de idõvel, remél-
jük, megoldódnak. Tavaly szüle-

tett meg az egységes E.ON KSZ,
melyhez tartozó szabályzatok,
utasítások azóta folyamatosan
születnek. Az egységesítés a fõ
szempont. Mint szakszervezet
véleményezési joggal rendelke-
zünk, s élünk is a lehetõséggel,
ami nem kis munkával jár. A
munkavállalók helyzetét javító
lehetõségek jelentek meg: jára-
dékos szociális segély, mely
munkanélküliséget, tartós be-
tegséget vesz figyelembe, vala-
mint az új lakásvásárlási kamat-
mentes kölcsön rendszer, banki
kamatozó kölcsön kiváltási lehe-
tõsége, munkáltatói kamatmen-
tes kölcsönre. A gazdasági világ-
válság hatásaként gazdasági
költségcsökkentésként az enge-
délyes vállalatok átszervezése
van soron, mely szintén nem kis
„falat”. 

– Hogyan telt az elmúlt egy,
elnöki év?

– 2009. április 1-jétõl, s ez
nem tréfa, választottak meg a
TIVISZ elnökének. Röviden fo-
galmazva, nem unatkozom,
mozgalmas életet élek. Helyileg
az iroda Debrecenben van, szá-
momra új helyen, de nagyon so-
kat úton vagyok. Fontosnak tar-
tom, hogy lehetõség szerint mi-
nél több helyen ott legyek a
munkavállalók között. Tagja va-
gyok az EVDSZ Állandó Bizott-
ságának, VIT Nyugdíjpénztár-
küldöttként segítem a pénztár
munkáját. Részt veszek az E.ON
Érdekegyeztetõ Fórumain, Pár-
beszéd Bizottság ülésein. Jó a
kapcsolatom az ügyvezetõkkel, s
nem utolsó sorban a tagsággal.
Munkavállalói fórumokon jön-
nek felszínre a problémák, véle-
mények. A szóbeli kommuniká-
ciónak nincs párja még ma sem.
Meg kell, hogy ismerjenek, el
kell nyerni a tagok bizalmát.
Még problémát jelent az infor-
mációáramlás mindkét irányba.
Elvem, ha az információ idõben
eljut az érintetthez, még ha az
kellemetlen is, nem biztos, hogy
probléma lesz belõle. Többször
közvetítettem problémás ügyek-
ben. Korábbi munkaköröm mû-
szaki jellegû volt, egy, részben új
területre léptem, hiszen 2005- tõl
foglalkozom szakszervezettel.
Nem egyszerû, de érzek benne
kihívást. Az ember szeret adni, s
ha tud, akkor az egy nagyon jó
érzés. A tagság érdekének képvi-
selése ilyen pálya. Az iparág
egyik legfiatalabb elnökeként
fontos számomra a tapasztalt
kollégák véleményeit meghall-
gatni, s sok esetben azt követõ-
en dönteni.   

Nehéz helyzetben
ismerszik meg igazán

az ember
Az országos értekezlet idei felada-
tairól, a helyi tagszakszervezet
aktuális feladatairól, illetve a Vér-
tesi Erõmû munkavállalóinak
helyzetérõl, az ezzel kapcsolatos
alternatívákról kérdeztük Ácsi Pé-
tert, a DUVISZ elnökhelyettesét.

– Volt-e a tagság részérõl
konkrét téma, amit javasoltak
megtárgyalni az országos érte-
kezleten?

– Részükrõl kérdésként fogal-
mazódott meg a korengedmé-
nyes nyugdíjazás és az ágazati
bértarifa kialakításának helyzete.
Szinte minden évben visszatérõ
kérdés a folyamatos mûszakban
dolgozó kollégák korkedvezmé-
nyének lehetõsége. Persze tuda-
tában vannak annak is, hogy je-
lenleg sem túl kedvezõ a döntés-
hozói háttér. Továbbra is érdekes
téma a LIGA szakszervezetbe tör-
tént belépésünk értékelése, a LI-
GA jelenlegi helyzete.

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

– Mi a véleménye a DUVISZ
tagságának a korengedményes
nyugdíjtárgyalások jelenlegi ál-
lásáról? Van-e lehetõség a to-
vábblépésre ez ügyben?

– Tagságunk aggódva figyelte,
figyeli a korengedményes nyug-
díj körüli tárgyalások kimenetel-
ét. Természetesen bízunk a jó-
zan mérlegelés és a tárgyalások
eredményességében. Részered-
mény születhet - mondhatnánk,
félidõben vagyunk. A szövetség
vezetését a tagság továbbra is
messzemenõen támogatja a
megnyugtató megállapodás tár-
gyalásos úton történõ elérésé-
ben. Ennek meghiúsulása ese-
tén az érdekérvényesítés szigo-
rúbb eszközeinek alkalmazásá-
ban a DUVISZ részérõl további
támogatásra számíthat az EVD-
SZ és a LIGA.

A megállapodás - hosszabb
távra történõ - megkötése, a je-
lenlegi szakmai vezetés és a poli-
tikai egyeztetések eredményétõl
függ. 2010-ben is fontos lesz a
kezdeményezõkészségünk,
szakmai hozzáértésünk, törek-
vésünk a megállapodásra. Az
OÉT keretein belül kell tovább
folytatni az egyeztetéseket, amíg
a megállapodásra esély van.

– Tavaly volt a kongresz-
szus, az eltelt egy év az elvárá-
soknak megfelelõen telt?

– A DUVISZ Képviselõ Testü-
let - titkárok, elnökök, fõbizalmi-
ak - ülésein és a bizalmi testületi
üléseken a bizalmiak rendszeres
és részletes tájékoztatást kapnak
a szövetség munkájáról, döntése-
irõl, az ágazatban történtekrõl, a
tagság felé ezeket az információ-
kat továbbítják, és a felvetõdõ
kérdéseket hozzák a testületek
elé. A tagság ezen kívül tájéko-
zódhat az interneten az EVDSZ
és a DUVISZ honlapján, az in-
traneten, a levelezési program-
ban és természetesen a „forró
drót” hasábjain. Ismereteink sze-
rint, tagságunk a szövetségi veze-
tés utóbbi egy éves munkájával,
nemzetközi, országos és helyi
kapcsolatok rendezésével a fel-
merült problémák kezelésével
elégedett. Elmondható, hogy az
átmenet zökkenõmentesen zaj-
lott le, az érdekképviselet munká-
ja továbbra is a tagság által eddig
megszokott és támogatott magas
színvonalon történik. Külön kö-
szönetet szeretnék, szeretnénk
mondani a szövetség tagjainak,
tagságának a Vértesi Erõmûvel
kapcsolatos szolidaritás kinyilvá-
nításáért, tagjaink részére ez ér-
zelmileg is óriási segítséget jelen-
tett. Ezek a segítõ megnyilatkozá-
sok ebben a nehéz helyzetünk-
ben különösen felértékelõdnek.

– Az erõmû nehéz helyzeté-
ben most hogyan és mivel for-
dulnak a szakszervezethez a

munkavállalók? Vannak-e ez-
zel kapcsolatban probléma-
megoldási stratégiátok?

– A 2009-es év alapkérdését a
létszámleépítés és az ezzel ösz-
szefüggõ intézkedések jelentet-
ték. A Vért jövõbeni mûködésé-
vel, rövid és középtávú lehetõsé-
geivel - 2014-es év -, a privatizá-
cióval, a kiszervezéssel, a keres-
kedelmi szerzõdések által kelet-
kezett jogi és pénzügyi krízis ke-
zelésével kapcsolatos kérdések-
kel keresték meg elsõsorban az
érdekképviseletet.

Az 1097/2009. VI. 23. sz. Kor-
mány határozat végrehajtásával
kapcsolatos intézkedési terv ha-
tásait a cégre és személyes jövõ-
jük szempontjából kellett mérle-
gelniük a kollégáknak. Ami ki-
mondottan embert próbáló fel-
adat az egyénnek és a szakszer-
vezetnek is. Ebben a válságos
helyzetben kellett megtalálni a
megfelelõ megoldásokat és vála-
szokat a kérdésekre. A munkál-
tatóval folyamatos egyeztetés
zajlott, illetve zajlik a döntések
elõkészítése és optimális végre-
hatásának elõsegítése céljából.
Aláírásra került a Foglalkoztatási
megállapodás, Foglalkoztatási és
Létszámbizottság alakult, a Lét-
számbizottságot a Koordinációs
Tanács delegáltja vezeti. A tulaj-
donos MVM Zrt., a helyi politi-
ka, a reprezentatív szakszerve-
zetek vezetõinek és a Koordiná-
ciós Tanács részvételével meg-

alakult a Vért Érdekegyeztetõ és
Konzultációs Fórum. A Lét-
számbizottság minden apró
részletre kiterjedõ megoldásokat
keres a kérdésekre, problémák-
ra. Az üzemi tanácsok, a KÜT a
szociális ellátással, a tervekkel, a
tulajdonnal kapcsolatos döntés
elõkészítésben vesz részt. Ezért
is nagy jelentõséggel bír a Társa-
ságcsoport szintû Üzemi Taná-
csok (TÜT) megalakulása.

Átélve ezt a kritikus idõszakot
is, azt mutatják a tapasztalata-
ink, hogy a tagság továbbra is tá-
mogatja szakszervezetünket,
ami miatt köszönet illeti õket.
Igyekszünk újraszervezni és
megerõsíteni a bizalmi hálózatot
és azon keresztül szóban és írás-
ban a kollégákhoz eljuttatni az
információkat, elmagyarázni a
döntések okait és várható követ-
kezményeit.

A minél költséghatékonyabb
mûködés érdekében a munkál-
tatóval kötött megállapodásban
vállaltuk, hogy egy kisebb lét-
számú érdekképviseleti veze-
téssel fogjuk megoldani a fel-
adatainkat. Reméljük, hogy
„megfogyva bár, de törve nem”
a munkavállalók érdekében a
munkáltatóval közös érdekek
mentén munkánk eredményes
lesz. Továbbra is az iparág
megbecsült tagja és a nemzeti
energetika részei maradunk,
remélem, a fogyasztók megelé-
gedésére. - e -

Készülnek az orKészülnek az országos érszágos ér tt ekekezez llee tt rr ee

(Folytatás az 1. oldalról)

Mert valós célokat tûztünk
magunk elé, a talajon marad-
tunk, nem álltunk elõ irreális
követelésekkel, teljesíthetet-
len álmokkal. Persze voltak
olyan esetek is, amikor töb-
bet, jobbat szerettünk volna
elérni, de az elutasítás vagy a
tartós patthelyzet helyett in-
kább megkerestük a legjobb
kompromisszumos megoldá-
sokat.

Bíztató jelek 
– Milyen öt esztendõre szá-

mít? 
- Ha én ezt elõre meg tud-

nám mondani... Mert egy do-
log a számítás és megint más
a valóság. Napjainkban ki
tudja megmondani, hogy
merre halad a világ, az ország
és benne szûkebb pátriánk,
az északkeleti régió, s késõbb
milyen gazdasági környezet-
ben kell majd dolgoznunk? A
recessziónak még nincs vége,
bár szerencsére már akadnak
bíztató jelek is. 

– Akkor szóljon azokról a
prioritásokról, amelyeket
tevékenysége középpont-
jába állít! 
- Elsõdleges szempont a

munkahelyek megõrzése, az-
tán a keresetek és a szociális
juttatások európai szinthez
való közelítése. Ebben tagsá-
gunk teljesen egyetért.

– Említette a tagságot. Az
ÉMÁSZ-nál most hány
százalékos a szervezett-
ség? 
- Hatvanhat. Ez nem rossz,

de... Volt már jobb, azaz na-
gyobb arányú is, tehát ezen a
téren javulnunk kell. Abból
kell kiindulnunk, hogy ma-
napság a százszázalékos szer-
vezettség elképzelhetetlen.
Elégedett lennék akkor is, ha
a ciklus végére elérnénk a het-

ven, hetvenöt százalékot. Sok
munkatársunk azt mondja,
hogy akkor is megkapja a
szakszervezet által kiharcolt
juttatásokat, ha a szervezet-
nek nem tagja, ezért aztán so-
kan csak a tisztes távolból fi-
gyelik a munkánkat. Én pedig
azt felelem, hogy ha többen
lennénk, még sikeresebbek
lehetnénk.
– A választási küldöttgyûlé-

sükön sok hölgyet láttam.
Ez azt jelenti, hogy a
szakszervezeti vonalon
egyre erõteljesebb a nõk
befolyása? 
- A hálózati területeken a

férfiak, az ügyfélszolgálati és
a számviteli szinteken pedig a
hölgyek dominálnak. A szak-
szervezeti bizottság tizenhá-
rom tagja között négy nõt lát-
hatunk. Összességében a tes-

tületek harmadát alkotják a
gyengébb nemhez tartozók. 

Nyitott ajtók
– Beszéltem elégedetlen

émászosokkal is. Olya-
nokkal, akik többet vár-
nak a szakszervezettõl...
- Ezek teljesen emberi meg-

nyilvánulások. A kétkedõk
hangja engem akkor zavar, ha
nem mondják el gondjaikat,
ha nem fejtik ki véleményüket,
csak a háttérben duruzsolnak.
Azt is mondhatom, hogy a fo-
lyosói suttogásokkal semmire
nem jutunk. Arra kérem tehát
a panaszosokat, hogy jöjjenek
el hozzám, hozzánk, legyenek
a sorainkban és hasznos taná-
csaikkal járuljanak hozzá
munkánk eredményesebbé té-
teléhez. A szakszervezeti el-

nök, valamint a bizalmiak
ajtaja állandóan nyitva áll,
minden dolgozóra számí-
tunk! Ugyanakkor hang-
súlyozom: a szakszerve-
zettõl nem lehet mindent
elvárni, csodákra mi sem
vagyunk képesek.

– Az esztendõ vége fe-
lé közeledünk. Nyugodt
heteket vár, vagy újjá-
választása után ismét
fejest kell ugrania a
munkába? 

- Tevékenységünk fo-
lyamatos, nem állhatunk
meg, nem dõlhetünk
hátra. Mire ezek a sorok
megjelennek, már lezaj-
lott a Budapesten rende-
zett európai üzemi taná-
csi konferencia, aztán
november 20-án orszá-
gos értekezletet tartunk
Budapesten. November-
ben meg kell állapod-
nunk a kafetéria jövõ évi
irányszámairól is. 
– A társaság nyeresé-
ge tisztes, ugyanakkor
egyre fogy a munkavál-
lalói létszám. Nem gon-

doltak arra, hogy a koráb-
biakhoz képest keményeb-
ben lépjenek fel a munka-
helyek megõrzése érdeké-
ben? 
- Mi mindenegyes, esetleg

megszüntetésre ítélt munka-
helyért foggal-körömmel har-
colunk és ezt tesszük a jövõ-
ben is. Társaságcsoportunk-
nál kétezer-nyolcszázan dol-
goznak, ebbõl mintegy ezren
tartoznak az ÉMÁSZ „kötelé-
kéhez". Ez már az a létszám,
amely a jelenlegi feladatok to-
vábbviteléhez szükséges, és
nem csökkenthetõ tovább. 

– Köszönöm, hogy a „forró
drót” rendelkezésére állt,
felelõsségteljes munkájá-
hoz pedig sok sikert kívá-
nok! 

Gyõri István

„„LLeeggffoonnttoossaabbbb  ffeellaaddaattuunnkk  aa  mmuunnkkaahheellyyeekk  mmeeggõõrrzzééssee””
Beszélgetés Gembiczki Tiborral, az ÉMÁSZ újraválasztott szakszervezeti elnökével

Az Elektromos Szak-
szervezet összbizalmi
testülete titkos szava-
zással két pályázó kö-
zül Németh Lajost vá-
lasztotta elnöknek
2009. november 11-én.

Az elnök úr pályázati anya-
gából idézünk.

„Budapesten születtem
1957-ben. Az ELMÛ-nek
1975-ben lettem az alkalma-
zottja.

Ezen idõponttól vagyok
szakszervezeti tag is. Min-
dig fogékony voltam az ér-
dekképviseleti munkára.
Ezzel a sokévi tapasztalat-
tal felvértezve, a jövõben a
munkavállalók érdekét sze-
retném védeni, ezután fõál-
lásban.

Amennyiben megválasz-
tásra kerülök, úgy elsõren-
dû szempontom a munka-
helyek megõrzése.

Nagy hangsúlyt helyez-
nék a szakszervezeti taglét-
szám növelésére, mert
meggyõzõdésem, hogy a
súlyunkat csak így tudjuk
növelni, és érdekeinket ha-
tékonyabban képviselni.

Én „kijáró SZB elnök”
szeretnék lenni. Tájéko-
zódni a tagságtól, a jövõbe-
ni potenciális tagoktól.

Mert amennyiben lesznek
eredményeink, annak a
kommunikálása tagtoborzó
hatású, aminek látszatának
kell, hogy legyen a minden
napi munkánkban.

Szeretnék valami pozitív
diszkriminációt alkalmaz-
ni, hogy igen is juttassuk
elõnyhöz azt a munkaválla-
lót valamilyen formában,
aki a tagságáért áldoz.

Ezt nem én szeretném
kitalálni, hanem együtt az
SZB-vel, a tagság vélemé-
nyét kikérve, a többség tá-
mogatását élvezõ megol-
dást szeretnék.

Szerintem szakszerve-
zetre most van igazán
szükség, és nem az elmúlt
rendszerben.

Egy új dinamikus maga-
tartás kell, hogy a szakszer-
vezetnek legyen tekintélye.
De egyedül nem megy, eh-
hez segítség kell, amiben
minél többen részt ve-
szünk, annál többet érhe-
tünk el, de ez csak együtt
megy!

Akkor lennék boldog, ha
egy erõs szakszervezet SZB
elnöke lehetnék, addig
azonban sok munka vár
ránk, ennek a munkának
szívesen lennék a motor-
ja!”

Új szb elnök az ELMÛ-nél

Gembiczki Tibor
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Nagy Gergõt bízták
meg az ERBE Szak-
szervezet titkárának,
mivel az elõzõ titkár
nyugdíjba vonult.

Az új titkárt megkértük,
mutatkozzon be.

- 1978-ban, Debrecen-
ben születtem és a Kandó
Kálmán Mûszaki Fõiskola
során kerültem Budapest-
re. Az iskola elvégzése és
a sorkatonai szolgálat
után 2001-ben helyezked-
tem el a több évtizedes
múlttal büszkélkedhetõ
ERBE Kft.-nél. Azóta is
megszakítás nélkül itt dol-
gozom és a kollégákkal
mind jobb kapcsolatot ala-
kítottam ki. Munkaterüle-
tem kezdetben a távközlés

volt, de lassan az irányí-
tástechnikai szakterületet
is mind jobban megismer-
tem és elsajátítottam. Az
évek alatt a különféle pro-
jektek során az iparág
több „szereplõjével” is
mindig jó volt a munka-
kapcsolatom. Jelenleg irá-
nyítástechnikai üzembe-

helyezési szakértõi mun-
kakörben, fõleg erõmûvi
projekteken veszek részt a
kivitelezés és az üzembe
helyezés lebonyolításá-
ban.

ERBE szakszervezeti
tag egy éve vagyok. Cser-
nai Ferenc szakszervezeti
vezetõ ismertetett meg a
szervezet felépítésével,
munkájával és az õ hatá-
sára lettem tag. Nyugdí-
jasként ez az utolsó éve az
MVM ERBE Zrt.-nél, és
nem csak a cégtõl, de a
szakszervezet vezetésétõl
is elbúcsúzik. Amíg az
ERBE Szakszervezet nem
tartja meg a választást, ad-
dig én lettem kinevezve
megbízott vezetõnek. Re-
mélem, nem hiába neve-
zett meg engem, mint le-
endõ utódját.

Szerencsére a kapcsolat
a munkáltató képviselõjé-
vel nagyon jónak mond-
ható. A  dolgozók az ér-
dekképviseleti szerveze-
tük mûködésérõl nem sok
információval rendelkez-
nek. Igyekszem ezen vál-
toztatni. Kitûzött célom,
hogy az idõközben átala-
kult és kibõvült társaság
munkavállalói az ERBE
Szakszervezetet, annak
mûködését és eredménye-
it jobban megismerjék.
Továbbá a tavaly megala-
kult üzemi tanáccsal való
hatékony együttmûködés
is nagyon fontos számom-
ra. A két érdekképviselet
közös céljai is ezt kíván-
ják meg. Ráadásul a kiala-
kult gazdasági helyzetben
is mind több feladat fog a
szakszervezetre és az ÜT-
re hárulni.

Az Egyesült Villamosenergia-ipari
Dolgozók Szakszervezeti Szövet-
sége (EVDSZ) konferenciát tart a
Magyarországon a villamosener-
gia-iparban befektetéssel rendel-
kezõ cégek, társaságok által mû-
ködtetett Európai Üzemi Taná-
csok (EÜT) tevékenységérõl. A
konferencia célja, hogy áttekin-
tést adjon a magyar munkaválla-
lókat, illetve a szövetséghez tarto-
zó szakszervezeti tagokat is érin-
tõ EÜT mûködésérõl, továbbá
megismerhessék a munkáltatói és
munkavállalói oldal értékítéletét,
törekvéseit az intézménnyel kap-
csolatban. 

Nagy Sándort, a francia EDF tulaj-
donában lévõ társaság, a
DÉMÁSZ Zrt.-nél mûködõ üzemi
tanács elnökét kérdeztük a konfe-
renciával kapcsolatban.

- Mi a jelentõsége annak,
hogy magyar képviselet is meg-
jelenik az EDF EÜT-ben? 

- A francia társaságoknál üzemi
bizottságok mûködnek, ez az
üzemi tanács megfelelõje. Ez le-
hetõséget teremt számunkra,
hogy a hazai környezetben nem
orvosolható problémáinkat a tu-
lajdonos - aki egyben a mi fõnöke-
ink fõnöke - elé tárjuk,  ott vitas-
suk meg, és próbáljuk  megolda-
ni. Ez nem egyszerû kérdés, gyak-

ran a probléma megoldása vissza-
kerül a magyarországi területre,
de azáltal, hogy az EÜB is rajta
tartja a kezét a problémán, egy ki-
csit máshogy kezelik a francia és
persze a magyar vezetõink is a
kérdést, a demokrácia ilyenkor
demokratikusabb, a felelõsségvál-
lalás egy kicsit nagyvonalúbb.
Jobban szeretik a vezetõk házon
belül rendezni a kérést, amit mi el
is fogadunk mindaddig, amíg ész-
szerû keretek között meg tudunk
egyezni. Én kb. 4 éve kapcsolód-
tam be az EÜB munkájába, ami
az utóbbi idõben egy kicsit háttér-
be szorult a helyi teendõk miatt,
de természetesen a kollégáim ak-
tívan részt vesznek a munkában.

- Hogyan tud együtt dolgozni
az EÜT a magyar szakszervezet-
tel, miben tudja kiegészíteni an-
nak munkáját? Miért szerencse
éppen ezért, hogy üt. elnök és
szakszervezet elnök is vagy?

- Ezt egy szemléletes példán
tudnám a legjobban bemutatni.
Az egyik kiszervezett kft.-nél
nem igazán haladtak a KSZ kötési
tárgyalások. Az ügyvezetõ tár-
gyalt, tárgyalgatott velünk, de
nem igazán akart megegyezni. Az
EÜB tartott egy kihelyezett ülést
Magyarországon, és itt a helyszí-
nen megtekintette és megvitatta a
problémát, majd kifejtette, hogy a
közeljövõben visszatér a kérdésre
és megnézi, hogy hogyan halad-
nak a dolgok. Ezek után itthon
mindjárt volt fogadó készség a
megegyezésre és a következõ
EÜB ülésen már azt lehetett mon-
dani, hogy a probléma megoldó-
dott. És szerencsés-e, hogy ugyan
az a személy tölti be mindkét po-
zíciót, az a helyi viszonyoktól
függ. Fontos, hogy a két pozíciót
betöltõ személy beszéljen egy-
mással, mûködjenek együtt, mert
így sokkal könnyebb eredményt

elérni. Nem vagyok haragtartó
ember, ezért még „szóba állok
magammal”, így össze tudom
hangolni a két feladatot.

Medveczki Zsolt, a MEVISZ titká-
ra is részt vesz a konferencián.
Nála is érdeklõdtünk.

- Az EVDSZ által szervezett
Európai Üzemi Tanács konfe-
rencián elõadások hangzanak el
az RWE Európai Üzemi Taná-
csának céljairól, mûködésérõl,
jelentõségérõl és nem utolsósor-
ban a magyarországi munkavál-
lalók érdekeinek érvényesítési
alternatíváiról. Milyen hírekrõl
tudsz beszámolni az üt. jelenlegi
feladataival kapcsolatban?

- November elején vettem részt
az RWE európai Üzemi Tanácsá-
nak ülésén, melyet a német kép-
viseleten túl még hat országban
való RWE-s munkavállalói képvi-
selõk alkotnak. Magyarországról
a Mátrai Erõmû munkavállaló-
inak képviseletében Pápis László
és jómagam, az ELMÛ/ÉMÁSZ
alkalmazottainak képviseletében
Kunzer Ferenc és Takács János ve-
szünk részt a grémium munkájá-
ban.

El kell mondanom, hogy az
RWE Konszern gyakorlatilag
most szervezõdik át egy teljesen
más struktúrára, amibõl bennün-
ket az érint leginkább, hogy a kül-
földi érdekeltségeiket nemzeten-
ként egy társaságba vonják - ez
Magyarországon az RWE Hunga-
ry Kft. Ezt követõen biztos va-
gyok abban, hogy az eddigi mû-
ködésünk a jövõben szorosabbá
válik más, magyarországi RWE-s
érdekeltségnél dolgozó munka-
vállalói képviseletekkel.

A november 17-i konferencián
errõl minden bizonnyal részlete-
sebben fogunk beszélni. 

(E.)

Találkoztak a villamos-
energia-ipari érdekképvi-
seletek vezetõi, képvise-
lõi, hogy a VÁPB ülés ke-
retén belül fontos kérdé-
sekrõl tárgyaljanak  az
ELMÛ Nyrt.-ben, 2009.
november 3-án. 

A munkavállalói oldal szóvi-
võje, Gál Rezsõ, a munkáltatói
oldalé dr. Janka Mária volt. Az
ülésen részt vettek: Rabi Fe-
renc, dr. Szilágyi József,
Árkovics István, Medveczki
Zsolt, Téglás József, Nagy Sán-
dor, Bátki László, Pápis László
a munkavállalók részérõl,
Varga-Sabján László,
Steványik Tamás, Hiezl Jó-
zsef, Várhelyi Géza a munkál-
tatók részérõl. VÁPB titkár
Meyer Róbertné.

Tárgyalandó napirendi pon-
tok: Eljárási szabályok villa-
mosenergia-ipari sztrájk ese-
tén, az elégséges szolgáltatás
problémaköre. A villamos-
energia-ipari bér- és szociális

megállapodás tartalma (VKSZ
2.2.1. pont.) Ágazati bértarifa-
rendszer javaslata. „Egyebek-
ben” az alkalmazotti tarifa fo-
lyamatban lévõ kérdéseinek
áttekintése, valamint az ÁPB-k
mûködésének törvényi szabá-
lyozása.

A villamosenergia-ipari
sztrájkkal kapcsolatban tár-
gyaló felek az ülést megelõzõ-
en megküldték egymásnak az
eljárástípusú szabályozás és

az elégséges szolgáltatás do-
kumentumait. A munkaválla-
lói oldal szóvivõje javasolta,
hogy további dokumentum-
mal kellene ezeket kiegészíte-
ni, amelyben fel lennének so-
rolva azok a gazdasági társa-
ságok, amelyekre az elégsé-
ges szolgáltatás biztosításá-
nak a kötelezettsége fennáll.
Azzal, hogy különféle terület-
rõl kell bevonni szakértõket -
a KHEM, a MEH, a MAVIR vé-

leménye fontos -, hosszas
eszmecsere után mindkét fél
egyetértett. A VÁPB mellett
mûködõ szakbizottság felállí-
tását mindkét oldal támogat-
ta, majd megállapodtak a bi-
zottság összetételében, a
munkamódszerben és a ha-
táridõkben.    

A következõ tárgyalt téma
az ágazati bér- és szociális
megállapodás. (VKSZ IV.
2.2.1.).

Felek között ismert volt a
munkáltatói javaslat és az azt
módosító szakszervezeti ál-
láspont. A keresetszínvonal
növelése, a jóléti és szociális
juttatások „értelmezésében”
több hozzászólás, érvelés ha-
tására sem közeledtek az ál-
láspontok, mindkét fél ra-
gaszkodott saját javaslatához.
A vita után a munkáltatói ol-
dal egy kompromisszumos ja-
vaslatot tett. A munkavállalói
oldal kérte, hogy az elhang-
zott módosító javaslatát írja
le, és a következõ VÁPB ülé-
sen erre visszatérnek.

Az ágazati bértarifa-rend-
szerrel kapcsolatban a munka-

vállalói oldal szakértõi anyagot
és konkrét javaslatot készített,
amelyhez dr. Szilágyi József
szóbeli kiegészítést tett.

A munkaadói oldal javasol-
ta, hogy a bértarifa-rendszer-
rõl addig ne tárgyaljanak,
amíg a VKSZ IV. 2.2.1 pontjá-
ról nem állapodnak meg. Ez-
zel a munkavállalói oldal is
egyetértett.

Egyebek napirendben az al-
kalmazotti tarifa folyamatban
lévõ kérdéseit tekintették át. A
munkaanyagot a következõ
VÁPB ülésen tárgyalják meg.

Végezetül Meyer Róbertné
röviden ismertette az új ÁPB
törvény és végrehajtási rende-
letébõl adódó feladatokat és a
határidõket. A két oldal egyet-
értett abban, hogy a VKSZ-ben
már kinyilvánították szándé-
kukat az ÁPB fenntartására,
de természetesen a törvény-
ben elõírt lépéseket határidõre
meg fogják tenni dr. Szilágyi
József és Várhelyi Géza közre-
mûködésével. F. E.

AAAA zzzz     üüüü zzzz eeee mmmm iiii     tttt aaaa nnnn áááá cccc ssss oooo kkkk     
rrrr aaaa nnnn gggg jjjj aaaa ,,,,     ffff eeee llll eeee llll õõõõ ssss ssss éééé gggg eeee

Elsõ ízben rendezik meg Budapesten 
az Európai Üzemi Tanácsok Konferenciáját

Résztvevõk:
Európai Üzemi Tanács delegáltak,
az Európai Üzemi Tanácsot mûköd-
tetõ munkáltatók képviselõi, CGT
képviselõ, EPSU képviselõ, ma-
gyarországi korábbi és jelenlegi
képviselõk az Európai Üzemi Ta-
nácsban, a víz, gáz, bányász szak-
szervezet képviselõi, VTMSZ (Vil-
lamosipari Társaságok Munkaadói
Szövetsége), EVDSZ Szövetségi
Vezetõség tagjai.

SSzzoorroossaabbbb  kkaappccssoollaatt  aa  ttaaggookkkkaall

Csernai Ferenc, korábbi
szakszervezeti titkár -
végleges nyugdíjba vo-
nulása miatt - levélben
köszönte meg az
EVDSZ-nek a hosszú
együttmûködést és min-
denkinek további ered-
ményes munkát és na-
gyon jó egészséget kí-
vánt.

Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottsági (VÁPB) ülés
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A MAVIR Magyar Villamosenergia-
ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
az idei évet a magyar villamosener-
gia-ipari rendszerirányítás 60. évfor-
dulója alkalmából ünnepi esztendõ-
nek nyilvánította. A jubileumi évet le-
záró eseményre november 6-án ke-
rült sor az Anikó utcai új székház
Jedlik-termében.

A magyar és európai villamosenergia-ága-
zat vezetõ szakembereinek részvételével
megtartott záróeseményen Mártha Imre,
az MVM Zrt. vezérigazgatója méltatta a
rendszerirányítás elmúlt 6 évtizedét és a
MAVIR tevékenységét. 

A nyitóbeszédet követõen az Oscar-díj-
ra is jelölt Cakó Ferenc animációs mûvész
kifejezetten az évforduló alkalmából ké-
szített homokanimációja kápráztatta el a
publikumot.

Az ünnepi rendezvény legfontosabb
eseménye természetesen az elmúlt 60 év-
re történõ visszatekintés volt - ennek je-
gyében hangzott el dr. Tombor Antalnak,

az MVM Zrt. vezérigazgatói tanácsadójá-
nak, a MAVIR korábbi elnök-vezérigazga-
tójának beszéde is. A beszédet követõ, a
rendszerirányítás történelmének jeles
alakjaival készített interjúkból összeállí-
tott film nem csupán a múlt izgalmas, ér-
dekes eseményeit idézte fel, de megörökí-
tett néhány személyes történetet, anekdo-
tát is.

A szakmai program záróakkordjaként
Tari Gábor, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója
tartott elõadást a rendszerirányítás törté-
nelmének nagy fejezeteirõl, a MAVIR elõtt
álló jelenlegi és jövõbeni kihívásokról, va-
lamint a vállalat terveirõl, jövõképérõl.

Szintén a jövõt idézte meg az a lézer-
kompozíció, amely a fény játékával mutat-
ta be a rendszerirányítás jelentõsségét és a
MAVIR szerepét.

Az esemény hivatalos programját dr.
Molnár Károly, a MAVIR ZRt. Igazgatósá-
ga elnökének köszöntõje, valamint torta-
ceremónia zárta.

Petkov Orsolya
Kommunikációs munkatárs

2009 októberében ünne-
pelték az E.ON Földgáz
Storage Zrt. pusztaederi-
csi földgáztárolójának har-
mincéves jubileumát. A
Zala-megyei földalatti gáz-
tároló a Dunántúl egyetlen
gáztároló létesítménye,
mely hivatalosan 1979-
ben kezdte meg mûködé-
sét. 

Stephan Parthier, az E.ON
Földgáz Storage Zrt. igazgató-
sági elnöke a jubileumi ren-
dezvényen elmondta: „Az
E.ON 2006-ban vásárolta meg
a magyarországi kereskedelmi
gáztárolókat, és azóta 55 mil-
liárd forintot költött korszerû-
sítésükre és bõvítésükre. Je-
lenleg is folyamatban van egy
35 milliárd forint értékû bõví-
tési beruházás Zsanán, de kö-
zéptávon lehetõség van a
pusztaedericsi tároló bõvítésé-
re is. Földrajzi elhelyezkedése
miatt a vezetékhálózat fejlesz-
tése után a pusztaedericsi tá-
roló akár regionális szerep be-
töltésére is alkalmas lehet, hi-
szen közel van Horvátország-
hoz és Szlovéniához.”

Jászberényi Zoltán, az
E.ON Földgáz Storage Zrt.
igazgatósági tagja elmondta:
„Az idén 30 éve mûködõ föld-
gáztároló súlyosabb gázellátá-
si zavarok vagy baleset nélkül
összességében 6,3 milliárd m3

földgázzal járult hozzá az ellá-
tásbiztonsághoz. A puszta-
edericsi létesítmény a Dunán-
túl egyetlen földgáztárolója,
ezzel fontos szerepet játszik
az ország nyugati részén a
gázellátás biztosításában és a
nagynyomású gázvezeték-
rendszer egyensúlyának fenn-
tartásában.

A tároló 340 millió köbmé-
teres gáztartalékával már ké-
szen áll a télre, befejezõdött a
feltöltés és ügyfeleink igénye
esetén bármikor megkezdõd-
het a kitárolás.”

A pusztaedericsi földgáztá-
roló a felsõ és alsó nova föld-
történeti korszakokban kiala-
kult homokkõrétegben he-
lyezkedik el. A tároló a koráb-
bi hahót-edericsi letermelt
földgázmezõ hasznosítása ré-
vén jött létre. A tároló kialakí-
tásának gondolata a hetvenes
években vetõdött fel, az 1972-
79 közötti idõszakban már 5
korábbi földgázkitermelõ ku-
tat elkezdtek gáztárolásra
használni. 1979-re elkészült
további 7 kút, amikor hivata-
losan is földgáztárolóvá minõ-
sítették a létesítményt.

A kezdeti 100 millió köbmé-
teres tárolókapacitást 1988-

ban és 1991-ben tovább bõví-
tették.

Jelenleg a tároló 24 termelõ-
besajtoló kúttal és további 7
megfigyelõ kúttal rendelke-
zik. Az átlagosan 1500 méter
mélységben elhelyezkedõ ku-
tak Pusztaederics és Tófej
községek területe alá nyúlnak
be. A jelenlegi névleges tároló-
kapacitás 340 millió köbmé-
ter, ezzel a tároló hazánk har-
madik legnagyobb ilyen léte-
sítménye. A napi kitárolási ka-
pacitás 2,9 millió m3, míg a
betárolási kapacitás napi 2,4
millió m3. A tároló zavartalan
mûködését biztosító párnagáz
mennyisége 347 millió m3.

Az ünnepelt gépészmérnöki okleve-
lét 1942-ben kapta kézhez, mellyel a
Magyar Siemens Mûveknél helyez-
kedett el. Villamosenergia-ipari pá-
lyafutása 1949-ben kezdõdött a
Mátravidéki Hõerõmûben, ahol egy
év múlva már vállalati fõmérnök lett.
1953-ban kinevezték a Bánya- és
Energiaügyi Minisztérium Villamos
Energia Igazgatóság helyettes veze-
tõjévé, iparági fõmérnökké. Részt
vett az iparág átszervezésében és az
1962. évi, új Villamos Energia Tör-
vény elõkészítésében.

1963-tól 1984-ig a Magyar Villa-
mos Mûvek Tröszt mûszaki vezér-
igazgató-helyettese, majd nyugdíjba
vonulását követõen - 3 év kihagyás-
sal (1992-94) - mai napig a tröszt
szaktanácsadója. Tanácsadói megbí-
zása keretében szerkesztette a Vil-
lamosenergia Statisztika Évkönyvet
és az MVM Közleményei lapszámait.
Ezek felhasználásával írta meg a
Magyar Villamosenergia-iparág tör-
ténete 1888-2005 c. könyvét, mely
bemutatja élete iparági kapcsolódá-
sát is. Ennek melléklete a villamos-
energia-ipar 100 éves történetét be-
mutató film, amelynek õ írta a szö-
vegkönyvét is.

Kerényi A. Ödönnek jelentõs sze-
repe volt az iparág mûszaki fejlesz-
tésében, az erõmûi- és hálózati be-
ruházások megvalósításában, a ma-
gyar villamos energia rendszer nem-
zetközi kooperációs kapcsolatainak
kiépítésében, az iparág automatizá-

lásában és számítógépesítésében.
Élete egyik fõmûvének tartja az
1978-ban üzembe helyezett korsze-
rû, számítógépes Országos Villamos
Teherelosztót, amely ez évben költö-
zött át a MAVIR ZRt. néven az új
MVM Zrt. székházba és ünnepeli a
VER 60 éves jubileumát.

Napjainkban is aktív, felhívja a fi-

gyelmet, hogy az EU jogász, közgaz-
dász vezetése nem ismeri el az áram
különleges áru szerepét, aminek ke-
reskedelme csak a fizikai törvények
tiszteletben tartásával bonyolítható.

Elnyerte a Déri- és Életmû-díjat,
kétszer kapta meg a Munka Érdem-
rend arany, egyszer ezüst, illetve az
Állami Díj ezüst fokozatát. Húsz-

éves nyugdíjaskori munkáját a Kor-
mány a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje adományozásá-
val ismerte el. A társadalmi egyesü-
letek is számos kitüntetésben része-
sítették.

A vasdiplomás, azaz 65 éves gé-
pészmérnöki múltjából 60 évet töl-
tött el a villamosenergia-iparágban,
ebbõl 31 évet mint a magyar villa-
mosenergia-rendszer mûszaki veze-
tõje. Az iparágban „csak” Ödön bá'-
nak hívott szakember szakszerveze-
tünk tagja, s többször nyilatkozott
elismerõen a forró drótról, mely
„összefogja a szétszabdalt MVMT
után idegen tulajdonba került válla-
lataink dolgozóit is.”

Õszinte szívvel gratulálunk szüle-
tésnapjához! Kívánjuk, hogy a to-
vábbiakban is teljenek napjai kelle-
mesen, egészségben az ezerszámra
tehetõ tisztelõi, barátai, munkatár-
sak, ismerõsök körében. Mindig
boldogak vagyunk, ha mosolygós
alakja feltûnik a villamos mûvek fo-
lyosóin, egyik-másik irodájában,
örökös munkahelyén.

Aktuális megkeresésünkre, kérdése-
inkre Ödön bá' készséggel válaszolt.

– Mi a titka a hosszú, eredmények-
ben gazdag életpályának?

– Véleményem szerint nincs titka.
Össze kell adódni több egyidejû fel-
tételnek.  Ezeket részben saját pél-
dámból próbálom leszûrni. Kiinduló

feltételek között van a kedvezõ gene-
tikai, fizikai adottságok és az egész-
séges életmód. A szülõk tisztelete. A
neveléssel szerzett szigorú erkölcsi
elvek betartása. Választott példaké-
pek a tanárok és országos tekinté-
lyek közül. Hûséges barátok minden
életkori szakaszban. Szorgalom az
általános mûveltség, idegen nyelvek
és széles körû szakmai ismeretek
megszerzésére.

A kibontakozásnak - természete-
sen - munkaköri feltételei vannak.
Ezek: Az egyén szakmai felkészült-
sége a meghatározott társadalmi fel-
adatra. Idõszerû igény arra a feladat-
ra, amire a megbízó, a pályáztató el-
várhatóan képes. Szerencse, hogy az
elõzõ két feltétel találkozzon. Köl-
csönös bizalom a megbízó és a fel-
adatvállaló között. Kezdeti eredmé-
nyek erõsítsék a bizalmat. Türelem
és segítség a kezdeti nehézségek fel-
számolásában. Következetes ragasz-
kodás a jónak vélt meggyõzõdéshez.
Példamutató fegyelem a munkában
és annak kivétel nélküli megkövete-
lése. Belátás a beosztottak problé-
mái iránt. A sors csapásainak tudo-
másul vétele. Elvetése a bosszú gon-
dolatának is.

– Ödön bá', milyen tanácsot ad a
fiatalabb nemzedéknek?

– Mindenképpen igyekezzenek
betartani azokat, amelyeket az
imént felsoroltam!

F. E. - T. A.

KÖSZÖNTKÖSZÖNTJÜK A 90 ÉVES KERÉNYI A. ÖDÖNT!JÜK A 90 ÉVES KERÉNYI A. ÖDÖNT!

„60 éves a rendszerirányítás” –
aa  jjuubbiilleeuummii  éévv  zzáárráássaa

Harmincéves az elsõ
magyarországi gáztároló

A Dunántúl egyetlen gáztárolója készen áll a télre
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RWE „NEM”
A német RWE jelezte, nem tárgyal arról, hogy
Irán beszálljon a 7,9 milliárd euróból induló
Nabucco gázvezeték-vállalkozásba. Egyelõre Irán
még nettó gázimportõr, és az RWE szóvivõje sze-
rint az is marad, amíg nem enyhül körülötte a po-
litikai feszültség. A Nabucco üzembe helyezése
2014-re várható, a konzorcium részvényesei az
osztrák OMV, a magyar MOL, a román Transgaz,
a bulgáriai EAD, a törökországi Botas és a német-
országii RWE.

SZLOVÉNIÁVAL BÕVÜL
Szlovéniával bõvül a Déli Áramlat gázvezeték le-
fektetésére készülõ országok sora. A vezeték a ter-
vek szerint 2015-tõl szállítana orosz gázt, Ukrajna
elkerülésével.

CEZ TERVEK
Jelentõs mértékben kívánja növelni áramszállítá-
sait néhány kelet-közép-európai országba a Cseh
Energetikai Mûvek (CEZ). Szlovákiában 966 milli-
óról 1,5 milliárd kilowattórára, Magyarországon
az idei 746 milliót, mely terv, egymilliárdra terve-
zi a CEZ. November 11-i Reuters hír, hogy a CEZ
2010. január elsejétõl 15,3 százalékkal tervezi
csökkenteni a zsinóráram árát a háztartási fo-
gyasztók számára. A cég a nagykereskedelmi árak
elmúlt egy évben történt változásaival indokolja a
lépést.

ÁRAMSZÜNET BRAZÍLIÁBAN
November 10-rõl 11-re virradó éjszaka áramszü-
net volt Brazília két legnagyobb városában. Rio de
Janeiróban és Sao Paulóban tízmilliók maradtak
áram nélkül. Az eseményt a feltételezések szerint
az okozta, hogy mûszaki problémák léptek fel az
egyik vízerõmûnél. Az áramszünet káoszt oko-
zott, kialudtak a közlekedési lámpák és a 12 milli-
ós Sao Paulóban a metró is leállt.

FELBONTOTT SZERZÕDÉS
Az RWE közölte, felbontották a bulgáriai Belene
atomerõmû építésére vonatkozó szerzõdést a bol-
gár Nemzeti Villamos Energia Vállalattal (NEK).
Az RWE szóvivõje a NucNet-nek azt közölte,
azért született meg ez a döntés, mert a megadott
határidõn belül nem lehetett biztosítani a megfele-
lõ finanszírozást.

EPR BIZTONSÁGNÖVELÉS
Francia, finn és brit nukleáris hatóság közösen
szólította fel az Arevát, hogy hajtson végre bizton-
ságnövelõ fejlesztéseket az európai nyomottvizes
reaktor (EPR) terveiben. A három hatóság által ki-
adott közös közlemény szerint az egyes országok
számára kidolgozott EPR-konstrukciók kis mérték-
ben eltérnek, a jelenlegi mérés- és irányítástechni-
kai rendszerre vonatkozó problémák azonosak. A
francia Autorité de Sureté Nucléaire (ASN), a finn
Sateilyturvakeskus (STUK) és a brit Health and
Safety Executive (HSE) közösen próbálja elérni a
maximális biztonsághoz vezetõ megoldást.

(Forrás: Energiainfó)
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A villamosenergia-szolgáltatás-
ban elsõdleges az ellátás bizton-
sága. Ezt szolgálja a berendezé-
sek megbízhatósága, a felügye-
let és az irányítás hatékonysága.
A távkezelés az egyik olyan esz-
köz, amely ez utóbbi kettõ nö-
velését szolgálja. Közelebb hoz-
za egymáshoz a döntést és a
végrehajtást, lerövidíti a beavat-
kozás idejét, az üzemirányítást
végzõ diszpécsereknek lehetõ-
séget ad a közvetlen beavatko-
zásra. 

2007 novemberében készült
el az a koncepcióterv, amely ala-
pul szolgált ennek a földrajzilag
a teljes országot átfogó, a
MAVIR üzemirányítással és
üzemvitellel foglalkozó munka-
társainak szinte mindegyikét
érintõ feladatnak a végrehajtá-
sához. A Hálózati Üzemirányí-
tási Projekt (HÜP) hivatott ösz-

szefogni a távkezeléssel kapcso-
latos munkát, amely során az át-
viteli hálózati alállomások keze-
lését jelenleg végzõ Albertirsai,
Gyõri, Sajószögedi, Toponári és
Zuglói Kezelõközpontok felada-
tait fokozatosan átveszi az Or-
szágos Diszpécser Szolgálat
(ODSZ) és az Üzemeltetés Irá-
nyítási Osztály (ÜIO) keretében
újonnan létrehozott Hálózat
Üzemeltetési Központ (HÜK).

Az elsõ siker mindig a legna-
gyobb, de a legnehezebben elér-
hetõ. Az alállomások méréseket,
jelzéseket gyûjtõ berendezéseit
alkalmassá kellett tenni a több
helyrõl érkezõ parancsok végre-
hajtására, az ODSZ-nél és a
HÜK-ben létre kellett hozni a
távkezeléshez szükséges számí-
tógépes rendszereket. Bõven ju-
tott munka az informatikával
foglalkozó szakembereknek, hi-

szen már egy alállomás eseté-
ben is mérések-jelzések ezreit,
parancsok tucatjait kell kezelni.

A technikai felkészülés mel-
lett a kezelõket is meg kellett ta-
nítani az új feladatok ellátásá-
hoz szükséges ismeretekre, ez-
után szigorú vizsgán adtak szá-
mot tudásukról. A szervezeti ke-
retek kialakítása is megtörtént,
az informatikai rendszer ké-
szültségi állapota is megfelelõ
volt, elkezdõdhetett az üzembe
helyezés. A háromhetes folya-
mat során sok olyan mûszaki
problémát sikerült feltárni és
megoldani, amelyeket az elõze-
tesen elvégzett alapos tesztek
sem hoztak felszínre. Az ODSZ
hálózatkezelõ diszpécserei és
rendszerirányító diszpécserei a
HÜK operatív üzemirányítói, a
Gyõri Kezelõközpont munka-
társai, az alállomások helyi
üzemviteli szolgálata és az in-
formatikai hátteret biztosító kol-
légák támogatásával egyenként
próbálták végig a berendezések
mûködtetését. Az ODSZ vezény-
lõ megszokott csendjét még
üzemzavarok során sem tapasz-

talt hangzavar törte meg, hiszen
egyszerre három-négy helyszín-
nel kellett tartani a kapcsolatot,
kihangosítva a telefonokat,
hogy minden résztvevõ hallja az
utasításokat. Az eredmény nem
is maradt el: 2009. szeptember
30-án 17.30-kor a Gyõri, majd
október 7-én 17.02-kor a Litéri,
13-án 14.50-kor a Szombathelyi,
végül 14-én 16.35-kor az Orosz-
lányi alállomás távkezelése átke-
rült a Gyõri Kezelõközpontból
az Anikó utcai székházba. Az
elsõ három hét tapasztalatai azt
mutatják, hogy érdemes volt
mindezt végigcsinálni, az irá-
nyítás és a végrehajtás közötti
szorosabb kapcsolat ugyanis le-
hetõséget teremt a hatékonyság
növelésére, a befektetett munka
tehát megtérül.  

A folytatás a hévízi, pécsi, to-
ponári alállomások (Toponári
KEK) távkezelésbe vétele még
ebben az évben, a végsõ cél pe-
dig a MAVIR átviteli hálózati
alállomásainak teljes körû, egy
központból történõ távkezelése.  

Kapás Mihály
ODSZ osztályvezetõ

Az MVM Trade Villamosenergia Kereske-
delmi ZRt. nagy érdeklõdés mellett
2009. november 4-én megtartotta a
2010. évre vonatkozó harmadik áramár-
verését. Az aukción a jelenlegi nagyke-
reskedelmi piac ártrendjeit tükrözõ, eny-
hén tovább csökkenõ árak alakultak ki.

Az aukció elõzménye, hogy a Magyar Villa-
mos Mûvek Társaságcsoport áram-nagykeres-
kedelmi társasága, az MVM Trade a hektikus
áringadozások okozta kereskedõi és fogyasz-
tói kockázatot csökkentése érdekében idén új
eljárásrend szerint értékesíti a rendelkezésére
álló villamos energiát. A jogszabályokban és a
Magyar Energia Hivatal határozatában elõírt
értékesítési kötelezettségét 2010. évre vonat-
kozóan ezért idén elõször nem egyszerre, ha-
nem három, különbözõ idõpontban megtar-
tott aukcióval teljesíti. A november 4-én meg-
rendezett árverés eredménye - a megelõzõ ket-
tõhöz hasonlóan - igazolta az MVM döntésé-
nek helyességét, a több aukció megtartásának
kedvezõ hatását.

● Az MVM Trade elsõ áramárverését
2009. július 8-án tartotta, ahol 17 licitá-
ló részvétele mellett több mint 2 TWh
villamos energiát értékesített. Ekkor az
ún. zsinór termék ára, ami egyben a pi-
aci viszonyokat is jellemzi, 15,2
Ft/kWh volt.

● A második árverésre 2009. szeptember
23-án, jelentõs érdeklõdés mellett ke-
rült sor. Az aukción 27 villamosenergia-
nagykereskedõ és 2 nagyfogyasztó vett
részt. Az árverés közel 3 TWh villamos
energia értékesítésével zárult. A piaci
árat leginkább jellemzõ zsinór termék
záró ára - 13,82 Ft/kWh - elmaradt a jú-
liusi árverésen elért ártól.

● A harmadik árverést a megelõzõkhöz
hasonlóan nagy érdeklõdés várta. Az
árverésen 19 villamosenergia-nagyke-
reskedõ és egy nagyfogyasztó vett
részt. Az MVM Trade 19 terméket bo-
csátott árverésre, többek között a kö-

vetkezõ év egészére vonatkozó 150
MW teljesítményû, ún. zsinór termé-
ket. A többi kalapács alá kerülõ termék
2010. évi I. negyedéves, illetve havi ter-
mék volt. A felkínált termékek közül
gyakorlatilag mindegyik teljes mérték-
ben elkelt, az aukción összességében
2,4 TWh villamos energia cserélt gaz-
dát. A leginkább jellemzõ zsinór ter-
mék ezen az árverésen 13,56 Ft/kWh
áron kelt el, a többi termék ára is a vá-
rakozásoknak, a jelenlegi piaci viszo-
nyoknak megfelelõen alakult, az elért
árak jól tükrözik a régiós árszintet. Ez
annál is inkább leszögezhetõ, mert ez
az aukció volt az idei utolsó, jelentõ-
sebb értékesítés hazánkban, az enyhén
tovább csökkenõ árak ezért a piac ár-
stabilitását is jelzik.

A három árverésen az MVM Trade összessé-
gében 7,4 TWh villamos energiát értékesített,
ami a 2010. évre tervezett összes eladásának
mintegy 35%-a. Az MVM Trade három, idei ár-

verésén együttesen a hazai végfogyasztók által
2010-ben várhatóan átvett villamos energia
több mint 20 %-a talált gazdára.

Fontos megjegyezni, hogy az MVM villa-
mosenergia-nagykereskedõ leányvállalata je-
lentõs mennyiséget, több mint 10 TWh-t (az
összes villamosenergia-értékesítésének 50%-
a) ad el a lakosságot villamos energiával ellátó
Egyetemes Szolgáltatóknak. Ennek jelenlegi - a
Magyar Energia Hivatal által hatóságilag rögzí-
tett - értékesítési ára még a mostani aukción
kialakult árnál is alacsonyabb.

A harmadik árverés a megelõzõkhöz hason-
lóan - a Powerforum által biztosított, már bizo-
nyítottan jól mûködõ - elektronikus felületen
történt.

Az MVM Trade további negyedéves aukciók
megtartását tervezi 2010. II., III. és IV. negyed-
évére, valamint transzparens módon értékesít
a Powerforumon. 

(Sajtóközlemény, Budapest, 2009. november 4.)

2009. november 1-jétõl Jan Maßmann sze-
mélyében új elnök irányítja az E.ON Földgáz
Trade Zrt. Igazgatóságának munkáját. Elõd-
je, dr. Matthias Keuchel Németországban, az
E.ON Ruhrgasnál kap új megbízást. Jan
Maßmann kinevezésével párhuzamosan az
E.ON Hungária Zrt. Igazgatóságának tagja is
lesz. 
Az E.ON Földgáz Trade új igazgatósági elnöke
gépészmérnöki és közgazdász végzettséggel
rendelkezik. 1996-tól kezdve az E.ON Földgáz
Trade anyavállalatánál, az E.ON Ruhrgasnál
dolgozott. A földgáz-értékesítési területen be-
töltött pozíciókat követõen 2002-ben a szlo-
vákiai gázipari nagyvállalat, az SPP igazgató-
sági tagjává nevezték ki, majd 2007-es távo-
zásáig a vállalat igazgatóságának elnöke volt.
Legutóbbi állomáshelyén, Münchenben az
E.ON Energie AG nemzetközi ügyekért fele-
lõs divízióvezetõje volt.
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Már messze elMár messze elér a kér a kezünkezünk
Nagyot lépett a megvalósítás útján a Hálózati Üzemirá-
nyítási Projekt, megkezdõdött a Gyõri Kezelõközponthoz
tartozó Gyõri, Litéri, Oroszlányi, és Szombathelyi alál-
lomások távkezelésének próbaüzeme.

Jan Maßmann

Személyi változás 
az E.ON Földgáz Trade

igazgatósága élén
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Ezúton tájékoztatjuk
az érdeklõdõket, hogy
sajnálatos módon az on-
line és írott médiában té-
vesen (2009. szeptember
25.) pénztárunkat hátrá-
nyosan érintõ közlések
jelentek meg. Határozot-
tan cáfoljuk, hogy a
pénztár bármilyen ügy
kapcsán a közelmúltban
pénzbírságot kapott vol-
na a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyeleté-
tõl. A sajtóban megjelent hírek helyre-
igazítása iránt a pénztár megtette a
szükséges lépéseket.   

Habár a cikkek a PSZÁF hivatalos
közleményét jelölik forrásként, sajnála-
tos tény, hogy valójában nem pontosan
idézik azt: a VIT Nyugdíjpénztár
ugyanis nem kapott semmiféle bírsá-
got, mint az a PSZÁF weboldalán ellen-
õrizhetõ is. A közlések összemossák a
PSZÁF által közzétett határozatokat,
melyek alapvetõen két témakört öleltek
fel :

● egyrészt az ún. pénztárak köz-
ponti nyilvántartása kapcsán ko-
rábban megfogalmazott kötelezé-
sek teljesítésének értékelését, 

● másrészt a magánpénztári tagdí-
jakkal kapcsolatos, APEH által kö-
zölt adatszolgáltatások feldolgo-
zottsági állapotát. 

Ezen utóbbi esetben valóban több
pénztár kapott bírságot a Felügyelettõl,
azonban a VIT Nyugdíjpénztár vonat-
kozásában semmilyen megállapítással
nem élt a PSZÁF, hiányosságot nem ál-
lapított meg.

A pénztárak központi
nyilvántartásával kapcsola-
tosan a korábbi kötelezések
értékelése alapján szintén
több bírság került kiszabás-
ra, azonban a VIT Nyugdíj-
pénztár esetében a JÉ-IV/I-
49/2009. számú határozat
az alábbi lényeges megálla-
pítást tartalmazza:

„A központi nyilvántartás
és a Pénztár által benyújtott
összesített adatok vizsgála-

ta során megállapítást nyert, hogy a
Pénztár megvalósította a PKN és a pénz-
tári adatok nagyarányú egyezõségét. A
továbbra is fennálló eltérések korrekció-
ja jelentõs kockázatvállalás nélkül kivi-
telezhetõ az elõírt féléves adategyezteté-
sek keretében. (...) Megállapítható,
hogy a Pénztár az (…) elõírt központi
nyilvántartáshoz kapcsolódó kötelezett-
ségeinek eleget tett. A még fennálló kis-
mértékû eltérések korrekciója, valamint
a Pénztár teljesítményének további nyo-
mon követése érdekében a féléves adat-
egyeztetési kötelezettséget a Felügyelet
(...) továbbra is fenntartja.”

Fentiek alapján határozottan kijelent-
jük, hogy pénztárunk mûködésében
semmilyen olyan zavar nem tapasztal-
ható, amelyre a téves állítást tartalmazó
hírek utaltak. Minden a fentiekkel el-
lentétes állítást határozottan cáfolunk
és megtesszük a szükséges lépéseket
ezek helyreigazítása érdekében.

VIT Nyugdíjpénztár vezetõség
(Forrás www.vitnyp.hu)

ÉÉÉÉ KKKK FFFF     ffff óóóó rrrr uuuu mmmm
Az MVM Csoport Érdekegyeztetõ és Konzultációs Fórum 2009. november 6-án, Budapes-
ten tartott egyeztetõ tárgyalást, melynek eredményeképpen az MVM TSZSZ, illetve az
MVM Zrt. részérõl az érdekképviseleti tárgyaló felek közleményt adtak ki. 

Napirendi pontok voltak a korkedvezményes nyugdíj iparági vonatkozásai, az ezzel
kapcsolatos jogi tevékenység. Fontos kérdésként vetõdött fel a korengedményes nyugdíj
hatályának meghosszabbítási lehetõsége, mellyel kapcsolatban a munkavállalói oldal egy
„korengedményes + elõ nyugdíj" címû javaslatot adott át. A jelenlevõk tárgyaltak az üze-
mi tanácsok együttmûködési alternatíváiról, az MVM ÉKF és az MVM TÜT közötti kap-
csolat folytatásáról és a jóléti- szociális ingatlanok felhasználásának további lehetõségei-
rõl.  

A munkavállalói oldal a közeljövõben elõterjesztést nyújt át a munkáltatói oldal részére
a szociális ellátások reálértékének megõrzését célzó javaslatáról az adójogszabályi változá-
sok tükrében. 

A felek a továbbiakban kölcsönösen tájékoztatják egymást, illetve megtárgyalják az idei
évre vonatkozó jóléti- és szociális ellátások, illetve a bérmegállapodás teljesítését, illetve az
Atomix Kft. helyzetét vizsgálják ki az ágazati szociális megállapodással kapcsolatban. 

A következõ érdekegyeztetõ tárgyalásra a hónap végén kerül sor.
(Bõvebben a www.vd.hu)

VIT NyugdíjpénzVIT Nyugdíjpénztt árár
közköz lleményemény

A jeles nap alkalmával kö-
szöntjük dr. Stróbl Alajost. Kí-
vánjuk, a jó isten még sok-
sok évig adjon jó egészséget,
erõt, hogy az energetikusok
és minden érdeklõdõ élvez-
hesse tudásod és sajátos hu-
morú, mindig jó szándékú
közlékeny jelenlétedet.

Alajos 1957-ben érettségizett a hatva-
ni Bajza József gimnáziumban, majd
vörös diplomával végzett a BME-en
gépészmérnökként.

A haza, a nagy család, az energeti-
ka, és a természet iránti szeretetét ott,
vidéken, a Mátra környékén szívta
magába.

Fáradhatatlan a tudásvágya. Az új
technológiák iránti érdeklõdése és
nyelvtudása révén vált a mai energe-
tikusok egyik követendõ példájává.
Mérnöki pályáját az ERÕTERV-nél
kezdte, majd dolgozott az MVM-nél,
a hajdan világhírû Deutsche Babcock-
nál, a MAVIR-nál, volt több erõmû
igazgatóságának és felügyelõbizott-
ságának tagja.

Ma ismét az ERÕTERV keretében
dolgozik, de õ készíti a MAVIR rövid
és hosszú távú kapacitásfejlesztési
terveinek alapjait. Évente 25-30 elõ-
adást tart az energetika aktuális ha-
zai és nemzetközi kérdéseirõl, itthon
és külföldön. Az ETE alelnöke, tagja a
Mérnök Akadémiának. Több kitünte-
tés - köztük az Eötvös Lóránd Díj és a
Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje - birtokosa.

Három gyermek és tizenegy uno-
ka nagy szeretetben veszi körül.

Kedves Alajos!
Az egész magyar energetikusi

gárda és a magam nevében is kívá-
nok minden jót születésnapod alkal-
mából!

Emlékek felidézése
születésnapja kapcsán
Ezen köszöntési alkalom kap-
csán szeretnék felidézni néhány
eseményt, történést, személyes
emlékeimet is Ali családját érin-
tõen annál is inkább, mert Õ és
testvérei nagy szorgalommal és
szeretettel ápolják családjuk fel-
menõinek emlékeit.

Nagyapja Stróbl Alajos, a vi-
lághírû szobrász 1856-ban
Lipótújváron született, és 1926-
ban halt meg. Életében többek
között sok köztéri szobrot ké-
szített nemzeti nagyjainkról.

Emlékét a Várban lévõ Stróbl
Alapítvány õrzi, és az ott lévõ kis
múzeumban több minden meg-
tekinthetõ munkásságáról, és
minden tavasszal - március 15-
én - kedves megemlékezés alkal-
mával a Mátyás kútjából folyó
borral köszöntik a látogatókat.

A nagy szobrászmûvész fia, Stróbl
Mihály gépészmérnök lett, és vele e
sorok írója 1956 nyarán találkozott
az akkor az ország legnagyobb üze-
melõ erõmûvében, a Mátravidéki
Erõmûben.

Mint fiatal mérnök a turbina osztá-
lyon is eltöltöttem egy hónapot, ahol
Stróbl Mihály, Ali édesapja volt az osz-
tályvezetõ. Nagyon élveztem mérnöki
tudása mellett emberi-atyai hozzáállá-
sát és tanácsait. Az októberi forradal-
mat követõen az erõmûben is megala-
kult a Munkástanács. A vezetõségvá-
lasztó nagygyûlésen 1-1 személyt vá-
lasztottak minden osztályról. A turbi-
na osztályról Misi bátyámat - õ lett a
Munkástanács elnöke - és a legna-
gyobb meglepetésemre a villamos osz-
tályról engem. A Munkástanácsi mû-
ködésünk alatt vált igazán szorosra a

kapcsolatunk olyannyira, hogy ami-
kor 1957. január 13-án a karhatalmis-
ták géppisztolyukat mellünkre sze-
gezve Egerbe vittek letartóztatni ben-
nünket, megfogadtuk egymásnak,
hogy amelyikünk élve visszakerül,
gondoskodni fog a másik családjáról.

Szerencsére az ERBE akkori igaz-
gatójának közbejárására „csak” 1-1
hónapot töltöttünk az egri börtön-
ben. Az erõmûbõl történõ kirúgá-
sunk után Misi bátyám az ERÕTERV-
hez, én az ERBE-hez kerültem, és így
kapcsolatunk nem szakadt meg.

Késõbb, nyugdíjasként volt szeren-
csém 1995. február 24-én Misi bátyám-
mal egy „Emlékezõ interjú"-t készíte-
nem, amelynek felvételét nemrégen
adtam át a most köszöntött fiának.

Balogh Ernõ
ny. erõsáramú mérnök

Dr. Stróbl Alajos 70 éves
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A Budapesti Erõmû Zrt. Szak-
szervezete (BESZ) szervezésé-
ben került sor október 9-11-én
Sárváron, majd november 6-8-
án Harkányban jogi és kommu-
nikációs tréningre, melyet el-
sõsorban váltómûszakban dol-
gozó munkavállalók részére
tartottak.

A Sárváron tartott képzésre a BESZ
Újpesti Erõmûnél mûködõ alapszer-
vezete pályázott, ezen elsõsorban
kommunikációval és jogi ismeretek-
kel kapcsolatos témákban hallhattak
elõadásokat a résztvevõk. A munka-
vállalókat, a munka világát érintõ
alapvetõ jogi tájékoztatást dr. Kiss
Mihály tartotta, kiemelve a szakszer-
vezeti alapjogokat és az üzemi taná-
csok mûködését érintõ szabályozá-
sokat. A fórumon elõtérbe került a fõ
különbség a szakszervezet és az üze-
mi tanács között: melyiknek mi a
jogállása, milyen lehetõségei vannak
a munkahelyeken a kollektívákat
érintõ ügyekben, hogyan tárgyalhat a
munkáltató képviselõivel. Az elõadó
részletesen ismertette a sztrájkjogról
szóló paragrafusokat, a szakszerve-
zet mûködési struktúráját, a repre-
zentativitás eléréséhez szükséges kö-
vetelményeket, a kollektív szerzõdés
kötésének lehetõségeit és jelentõsé-
gét. 

A Budapesti Erõmû felépítésébõl
adódóan a munkavállalók egymás kö-
zötti kapcsolattartása nehezebb,
mint az egy telephelyen levõ társasá-
gok esetében. Idõnként felmerülõ
problémát jelent, hogy az egyik erõ-
mûben dolgozók kapcsolattartása
nehézkes a másik üzemben levõké-
vel, pedig egy érdekvédelmi intéz-
mény tagjai. Ennek kiküszöbölésére
és megoldására tartottak a Sárváron
résztvevõknek kommunikációs elõ-
adásokat, hiszen az elérési csatornák
kiépítése, a kapcsolattartás zökkenõ-
mentes megoldása megkönnyíti a ha-
sonló problémákkal szembe kerülõ
dolgozók életkörülményeinek javítá-
sát: A szakszervezet hatékonyabban
koordinálja a munkavállalókat, ha
minden szakszervezeti tag elérhetõ.
Fazekas Tibor harmadvezetõ az Új-
pesti Erõmûben, naponta szembesül
a távolságok okozta nehézségekkel.
Ezért a képzésen jelenlevõknek elõ-
adást tartott az alapszervezetrõl és a
kapcsolattartási lehetõségekrõl, a

kommunikációs csatorna
mûködtetésérõl.

A Harkányban novem-
ber elején megtartott elõ-
adások fõ témája az
egészséges életmód, a
betegségek megelõzése
volt, melyekrõl szakér-
tõk beszéltek. A váltómû-
szakos munka sajátos
életvezetést és táplálko-
zási kultúrát követel, il-
letve az irodai dolgozók
napi feladatai a számító-
gépek mellett végzen-
dõk, ezek külön problémákat vetnek
fel, a felborult biológiai ritmus és az
ízületi gondok idõvel egyre nehezeb-
ben megoldható feladatok, ezért fon-
tos a megelõzés. Az elõadó belgyó-
gyász szakorvos a váltómûszakos
munkavégzés egészségügyi kockáza-
taira hívta fel a figyelmet: Mint orvos,
egyáltalán nem ért egyet a mûszakos
munkavégzéssel, de ha már van, ak-
kor figyelni kell arra, hogy például
cukorbetegek ne dolgozzanak váltó-
mûszakban, hiszen nekik különösen
fontos a rendszeres életmód. Fontos
eleme volt az elõadásnak a munkahe-
lyen elõforduló veszélyes anyagok
élettani hatásai, az azbesztózis fogal-
ma és következményei. Ez az az-
beszt anyag szervezetbe kerülésének
problémája, mely idõvel gyulladást
okoz és halálhoz vezet. Veszélyes
anyagok még a nehézfémek - ólom,
higany, kadmium - melyekbõl elsõ
kettõ hosszú kezeléssel eltávolítható
a szervezetbõl, míg utóbbi egyáltalán
nem. 

A váltómûszakos munkavégzés
kapcsán beszélt a megfelelõ életvitel
kialakításáról és táplálkozási szoká-
sokról a dietetikus. Kiemelte, hogy
hiába dolgoznak a munkavállalók
váltómûszakban, be kell tartaniuk a
nappali étkezési szokásokat: Az éj-
szaka folyamán már ne vacsorázza-
nak, csak a folyadékbevitel legyen
fontos, hiszen a biológiai felépíté-
sünk „nem tud mit kezdeni az éjsza-
kai munkavégzéssel”.

– Mennyiben hallottak újat a
résztvevõk, illetve hogyan tudják
hasznosítani a tanultakat? – kérde-
zem Nagy Zoltánt, a BESZ elnökét.

– Érdekes volt hallani az étkezési
szokások nappalhoz igazítását egy
olyan munkavállalónak, aki már ta-

lán évtizedek óta váltómûszakban
dolgozik. Remélem tudatosult a mû-
szakos kollégáinkban, ha egészsége-
sen akarnak élni, el kell felejteniük a
nagy vacsorákat az éjszaka folya-
mán. Erre nem is gondolnánk, ha
nem szakember mondja. Bár általá-
nosságban tudjuk, kerülni kell a ne-
héz ételeket, de most kiegészült is-
meretünk olyan szakemberek által
javasolt útmutatással, ami egyrészt
megismertette az emésztõrendszer
felépítését, másrészt a helyes táplál-
kozás fontosságára hívta fel a figyel-
met. Csak egyetlen példát említenék,
a váltómûszakosnak például az éjsza-
kai mûszak elõtti étkezést kell napi
fõétkezésként beiktatni az étrendjé-
be. Ilyen és hasonló információk
hangzottak el az elõadások folya-
mán. 

– A tájékoztatásokon kívül van-e
más célja a képzéseknek?

- Az elõadásokat nyugodt körül-
mények között tartották meg vizuális
elemekkel kiegészítve, vagyis bebi-
zonyosodott a meggyõzõdésem.
Amit saját maguk tapasztalnak tagja-
ink, látnak és hallanak, az jobban fel-
használható számukra. Az elsõ okta-
tás csak egy üzembõl jött résztvevõk-
kel zajlott, de Harkányban már - és
ilyen lesz a következõ november 20-
22-én is - minden erõmûbõl részt vet-
tek munkavállalóink. A szakszerû és
hasznos életviteli tanácsok mellett,
nagyon fontos a kapcsolatok építése,
egymás megismerése, hiszen erõsö-
dik az egymás iránti felelõsség, a kol-
lektív szolidaritás érzése. Nem utol-
sósorban igen remek hangulatban
telt el a pár nap, fontos információk
birtokában és kellemes élményekkel
tértek haza tagjaink. 

- lyv -

Az Ovit Szakszervezet fõbi-
zalmi, bizalmi testülete és az
üzemi tanács tagjai közös ér-
tekezleten vettek részt 2009.
október 20-21-én Keszthe-
lyen.

A találkozó több célt szolgált. A
2006 óta újonnan Ovithoz került
szervezetek munkavállalóit kép-
viselõk és a „törzsnél” dolgozó bi-
zalmiak összeismertetése, az új
képviselõk bemutatása, a társa-
ság elmúlt idõszakának és jövõ-
beni terveinek átbeszélése.

Meghívott vendégeink a társa-
ság vezetõi körébõl Horváth Mik-
lós vezérigazgató úr, Schmidt
Péterné osztályvezetõ asszony,
valamint az Egyesült Villamos-
energia-ipari Dolgozók Szakszer-
vezeti Szövetsége (EVDSZ) részé-
rõl Gál Rezsõ elnök úr és Kádi
Tünde, az EVDSZ honlapjának fõ-
szerkesztõje voltak.

Az összejövetelt az Ovit Szak-
szervezet elnöke Horváth József

nyitotta meg, ismertette a két nap
programját, majd átadta a szót
Horváth Miklós vezérigazgató úr-
nak.

A vezérigazgató úr a 2006 óta
történt szervezeti átalakulásból
származó változásokról beszélt,
értékelte az Ovit elõzõ évek alatti
gazdálkodását, a jelen helyzet ál-
lását, s vázolta a vállalat középtá-
vú üzleti stratégiáját.

Ismertette a piaci helyzetet, a
létszám alakulását és a bérpoliti-
kát, zárásként megválaszolta az
egyes területeken felmerülõ spe-
ciális helyzetekbõl adódó kérdé-
seket. „Társaságunk jól vette az
eddigi akadályokat s a jövõnk is
reményekkel teli” - mondta.

Rövid szünet után ismeretbõví-
tési céllal tartott elõadást Schmidt
Péterné a bér és személyi jellegû
kifizetések szerkezetérõl, a jóléti
és szociális juttatások rendszeré-
rõl és mértékérõl. 

Ezt követõen Ilyés Éva, a szak-
szervezet gazdasági vezetõje is-
mertette a szakszervezet gazda-
sági helyzetét, pénzügyi mutató-
it, a taglétszám összetételét
nyugdíjas és aktív dolgozók te-
kintetében. Skuczi Ágnes ifjúsá-
gi fõbizalmi pedig tájékoztatta a

jelenlévõket az ifjúsági tagozat
mûködésérõl, felépítésérõl, cél-
jairól.

Vacsora után volt lehetõség
megvitatni a napi elõadásokkal
kapcsolatos észrevételeket, véle-
ményeket, saját álláspontokat.

A pingpong, biliárd, a táncos és
éneklõs programok alkalmat ad-
tak arra, hogy a területi tagoltság
miatt egymástól távol dolgozó
képviselõk egymást személyesen
is jobban megismerhessék.

A keddi elõadássorozatot ismé-
telten Horváth József nyitotta
meg, majd átadta a szót Gál Re-
zsõ úrnak. Az EVDSZ által kiépí-
tett nemzetközi kapcsolatok fon-
tosságának megértetése és kieme-
lése után az elnök úr ismertette
velünk az MVM Zrt. Társaságcso-
port Szakszervezeti Szövetségé-
nek és együttmûködésének hazai
szintû jelentõségét.

Kádi Tünde segítségével bemu-
tatta az EVDSZ új honlapját, a
www.vd.hu weboldalt.

Szünet után Ledvényi János
elõadását hallhattuk a munkavé-
delmi képviselõk munkájáról.

A kétnapos elõadássorozatot
Nagyistókné Szalai Magdolna, az
üzemi tanács elnöke zárta tájé-
koztatójával, melyben az üzemi
tanács elmúlt idõszaki tevékeny-
ségét vázolta röviden.

Az interaktív formában tartott
elõadások után az Ovit Szakszer-
vezet elnöke megköszönte a fi-
gyelmet, az aktív részvételt és to-
vábbi eredményes munkát kívánt
a résztvevõknek.

Köszönjük mindazok segítsé-
gét, akik hozzájárultak a rendez-
vény megvalósításához!

Skuczi Ágnes

A Paksi Atomerõmû Dolgo-
zóinak Szakszervezete
idén ünnepli 20. születés-
napját. E jeles alkalomból
kerestem meg Lõrincz
Lászlót, a PADOSZ elnökét,
és vele az alábbi beszélge-
tést folytattuk.

– Kérlek, értékeld az elmúlt
húsz évet! Életedben milyen
jelentõséggel bír ez az évfor-
duló?

– Az elmúlt húsz évet a PA-
DOSZ tagjaként éltem meg, vi-
szonylag rövid ideje vagyok ve-
zetõje a szervezetnek. A szak-
szervezet különbözõ tisztsége-
iben dolgoztam. Voltam bizal-
mi, fõbizalmi-helyettes, aztán
a PADOSZ jelöltjeként üzemi
tanács-tag, majd a tagok bizal-
mából annak elnökeként szol-
gáltam a munkavállalói érdeke-
ket. A 20 éves ünneplés kap-

csán egyrészt nagy megtisztel-
tetés számomra, hogy én ve-
zethetem ezt a szervezetet, és
egyben nagy felelõsség is.
Többnyire az elnök viselkedé-
sébõl, magatartásából, vezetési
módszereibõl, elveibõl látja,
ítéli meg a szervezetet alapve-
tõen a külvilág. Természetesen
a döntéshozás módját már ke-
vésbé látja, s ezzel együtt a na-
pi munkát. Egy ilyen nagy
szervezet vezetése nagy meg-
tiszteltetést és nagy felelõssé-
get jelent. A vezetõnek legjobb
tudása mellett a tagok érdekei-

nek történõ maximális megfe-
lelési szándékkal kell végeznie
feladatát. Ha ezeket az elveket
érvényesíti a munkájában, ha
esetleg nem is sikerül egy-egy
kérdés megoldása úgy mint
ahogyan eredetileg elgondol-
tuk, akkor is felemelt fejjel áll-
hat a tagság, a munkavállalók
közössége elé.

Az elmúlt húsz évrõl: Azo-
kon a szinteken, ahol dolgoz-
tam, sokkal kisebb szeletét lát-
tam a szervezetnek. A maga
helyén mindenki nagyon jól
tud teljesíteni, de igazán az át-

fogó tevékenységrõl, a vezetõi
szintrõl lehet beszélni. 

Nagyon sokrétû feladatot
kell ellátni, nagyon sokféle
igényt, érdeket kell össze-
egyeztetni ahhoz, hogy ebbõl
legyen egy közös PADOSZ ál-
láspont. A mi szakszerveze-
tünk élete az elmúlt két évti-
zedben is ennek a folyamatos
érdekegyeztetésnek, összecsi-
szolásnak a jegyében telt el,
ahogy én látom. A PADOSZ
mindig is nagy figyelmet fordí-
tott a tagsága véleményére, an-
nak összhangba hozására. Ez

azért is fontos, mert az elmúlt
20 évben több olyan átszerve-
zést éltünk meg, amely a mun-
káltatói, a munkavállalói, és a
szakszervezeti oldalt érintette.
Az idõk folyamán ettõl meg is
edzõdtünk. Abból a szempont-
ból szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy elõdeim, és jelenlegi
kollégáim megfelelõen rakták le
a szervezetünk alapjait, és hatá-
rozták meg az irányvonalát.

– Mivel készültök a PADOSZ
20. évfordulójának megün-
neplésére?

– Az idei évben több olyan
rendezvény is volt és lesz, ame-
ly közvetett vagy közvetlen
módon kapcsolódik a 20 éves
születésnaphoz. Például egy
hagyományteremtõ labdarúgó-
tornát rendeztünk ifjúsági ta-
gozatunk szervezésében a vil-
lamos ipar meghívott csapatai
részére. Ez is része a PADOSZ-
os gondolkodásnak, ily módon
is megpróbáljuk a fiatatokat
bevonni köreinkbe. A sportnál
maradva, a jubileumi futsal tor-
nát kell még megemlíteni.

A hagyományos PADOSZ bá-
lunkat - ez évben november 7-
én - kicsit ünnepélyesebbé sze-
rettük volna tenni, reméljük,
hogy a megvalósult programok
és meglepetések kapcsán min-
denki úgy látja, egy  kicsit más
volt, ünnepélyesebb, kicsit
„szülinapibb” az egész.

(Folytatás a 10. oldalon)

A mûszakos életmód sajátosságai
KÖZÖS MUNKAKÖZÖS MUNKAVVÁLLALÁLLALÓIÓI

ÉRDEKKÉPVISELETI ÉRDEKKÉPVISELETI 
ÉRÉRTEKEZLETTEKEZLET

Horváth Miklós
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(Folytatás a 9. oldalról)

– Készült egy kiadvány is e je-
les alkalomra. Beszélnél errõl
is?

– Kicsit rendhagyó ez a kiad-
vány, hiszen nem törekedtünk
kronologikus hûségre. 

A szerkesztésben alapvetõ
szempontként az vezérelt ben-
nünket, hogy minél szélesebb
körbõl merítve egy tükröt állít-
sunk magunk elé. Milyennek
látnak bennünket barátaink és
partnereink, és nem utolsósor-
ban mi belülrõl hogyan látjuk
magunkat, az elmúlt húsz
évünket. A kiadvánnyal - a
megemlékezésen túl - nem tit-
kolt célunk, hogy egy kívülálló
által kézbe véve adjon átfogó
képet szervezetünkrõl.

Természetesen a kiadvány
szerkesztõit sem hagyhatom ki
ebbõl a felsorolásból és azt,

hogy ne köszönjem meg e
megszólalás alkalmával azt a
munkát, amit végeztek. Meg-
ható volt látni azt, amit a kiad-
vány létrejöttéért az elmúlt
idõszakban tettek, lelkiismere-
tes, szorgalmas munkával, át-
érezve azt a felelõsséget, hogy
egy olyan kiadványt készíte-
nek, amirõl én azt gondolom,
nagyon jó képet ad a színes
PADOSZ-os életbõl, tevékeny-
ségbõl, az elmúlt két évtized
jeles eseményeirõl. Ezt a kiad-
ványt minden tagunkhoz több
apró ajándék kíséretében el is
juttattuk. 

– Melyek a jövõbeni tervek,
célok, kilátások?

– Alapvetõen azt gondolom,
hogy a PADOSZ vezetõségé-
nek körében optimistán gon-
dolkodunk a jövõre nézve, ezt
a munkát nem is lehet rossz

lelkiállapotban végezni. Egy-
részt az a munkavégzésre is je-
lentõsen kihatna, másrészt  kí-
vülre is kisugározna. 

Nagyon fontos feladatok
elõtt áll a cégünk és most nem
csak a rövid távú események-
re, feladatokra gondolok. Pél-
dául az üzemidõ-hosszabbí-
tással és a blokkok bõvítésével

kapcsolatban is jelentõs hu-
mánpolitikai feladatok lesz-
nek, melyben vélhetõen ne-
künk is lesz sok feladatunk. Az
idei évben két külföldi ország-
ban is jártunk, ahol az ottani
szakszervezeti munkával kap-
csolatban tapasztalatokat sze-
rezhettünk. Láttuk, hogy mi-
lyen jelentõs feladata van a

szakszervezetnek, és milyen
szerepet tölt be a már a beru-
házás idõszakában is. Nagyon
nagy felelõsség van már abban
is, hogy a tenderkiírásnál a je-
lentõs humánpolitikai szem-
pontok, szabályozók pontosan
meghatározásra kerüljenek.
Ugyanilyen fontos a szociális
ellátásról való gondoskodás, és

folytathatnám a sort. Ebben az
elõkészítõ munkában szívesen
fogunk dolgozni, közremû-
ködni a paksi bõvítés során.
Ezek és hasonló kérdések,
amiket meg kell oldani, szisz-
tematikusan egyeztetni a mun-
káltatóval, az országos szer-
vekkel együtt.

Gyöngyösiné Nyul Petra

A paksi atomerõmûben az
"Együtt az egészségért és
munkabiztonságért" címû
munkavédelmi napnak ha-
gyománya van. 

Idén október 28-án ugyanis már
harmadik alkalommal rendezte
meg az atomerõmû munkavédelmi
bizottsága a biztonsági igazgató-
sággal közösön azt a nagyszabású
rendezvényt, mellyel az erõmû biz-
tonságos üzemeltetésében fontos
szerepet játszó munkavédelemnek
kívántak hangsúlyt adni. Erre az
idei év szlogenje - „Munkavédelem
a mindennapokért. Egy nap a mun-
kavédelemért” - is ráirányította fi-
gyelmet.

A rendezvényen, ahol igen szé-
les körét mutatták be a munkavé-
delmi és egészségjavító eszközök-
nek, és tartottak elõadásokat a váz-
és izomrendszeri megbetegedések-
tõl kezdve a háztartásban és sza-
badidõben egyre nagyobb szerep-
pel bíró egyéni védelemig, számos
országos jelentõségû cég képvisel-
tette magát. 

A kiállítók közt szerepelt a 3M, a
VEKTOR, a VILLBEK, a MEDI-
WELL Kft., a CELERUS és a Dr.
Ried József Ker. és Szolg. Bt., a
TE'96 Bt. Irodabútor és Irodaszék
Stúdiója és a Magyar Honvédség.
Az atomerõmû tûzoltóság, mint az
eddigi években is rendszeresen,
idén is részt vett a munkavédelmi
napon, ezúttal vegyvédelmi gya-
korlati bemutatóval. 

Az elõadók közt szerepelt dr.
Jaszanovics István kiropraktõr, dr.
Ried József szakpszichológus, Gá-
dor János, az Európai Munkavédel-
mi Ügynökség Magyarországi Fó-
kuszpont vezetõje, Tóbiás Kriszti-
na optometrista, Borhidi Gábor, az
Országos Munkavédelmi Bizottság
munkavállalói oldal ügyvivõje, Su-
gár György, a VILLBEK Kft. és Ros-
tár András, a 3 M munkatársa.

Szabó Béla, a munkavédelmi bi-
zottság elnöke a rendezvénnyel
kapcsolatban a következõket emel-
te ki: 

- A munkahelyeken megterem-
tett munkavédelemi kultúra a mun-
kavállalóknak az egészséget nem
veszélyeztetõ és a biztonságos
munkavégzést, a munkáltatóknak
a munkabalesetek és a foglalkozási
ártalmak megelõzését jelenti. Az
eredményes megvalósítás kizárólag
a két fél jó együttmûködésén ala-
pul. Hogy ez érvényre is jusson a
munkahelyeken a munkavállalókat
el kell látni kellõ információkkal,
mert így tudnak tenni a legtöbbet a
balesetek elkerülésének érdekében.
A gazdasági életben mûködõ erõ-
teljes piaci verseny következtében
újabb és újabb anyagok, technoló-

giák kerülnek alkalmazásra. Ezek
mind új kockázatot jelentenek az
életünkben, akár a munkahelye-
ken, akár a háztartásokban. 

A veszélyek elkerülése érdeké-
ben a munkavédelemre vonatkozó
szabályok is folyamatosan változ-
nak, valamint a munkavégzés biz-
tonságát szolgáló védõeszközök is
korszerûsödnek. Általános tapasz-
talat, hogy a munkavédelemi konfe-
renciák, kiállítások kiválóan közve-
títik azokat az információkat,
melyre a munkavállalónak szüksé-
gük van a biztonságos munka vég-
zés érdekében. Ezek ismeretében
határozott úgy az erõmû vezetése
és a bizottság, hogy hagyományte-
remtõ módon, kétévenként mun-
kavédelmi napot szervez. Egy na-
pot, amikor a figyelem középpont-
jába a munkavédelem kerül. 

A rendezvény fõ céljai közé tar-
tozik, hogy ismeretbõvítést és tájé-
koztatást nyújtson a munkaválla-
lóknak a munkavédelemmel kap-
csolatos kérdésekben, valamint be-
mutasson és ajánljon olyan eszkö-
zöket, melyek különbözõ ártalmak
ellen védelmet nyújtanak és hasz-
nálatukkal csökkenthetõk a mun-
kahelyi kockázatok. A program
összeállításában igyekeztünk olyan
elõadásokat és kiállítókat szerepel-
tetni, akik a munkavállalók széle-
sebb körének érdeklõdésére szá-
míthattak. Úgy gondolom, a részt-
vevõk küldetésüket maradéktalanul
teljesítették. Ezúton köszönöm fel-
készülésüket, megjelenésüket és
további sikeres közvetítést kívánok
nekik a munkavédelem területén. A
munkaidõben látogatható rendez-
vényen munkatársaink nem csak
tapasztalatokat, de értékes könyv-
és masszázsutalványokat is nyer-
hettek. A hétköznapokban is min-
denkinek balesetmentes munka- és
szabadidõt kívánnak a rendezõk.

Tóbi József, az Atomerõmû Tûz-
oltóság kiképzési elõadója nagy je-
lentõségûnek tartja a külsõs elõ-
adók és kiállítók megjelenését, hisz
általuk olyan információkról érte-
sülnek a dolgozók, melyekrõl más
úton nem valószínû, hogy tudo-
mást szereznének. Véleménye sze-
rint fontos az is, hogy a rendezvény
által a kiállítók is betekintést nyer-
nek az erõmû munkavédelmi hely-
zetébe. A tûzoltóság a kezdetektõl

részt vesz a munkavédelmi napon.
Elsõ alkalommal alpintechnikai
(magasból mentési) bemutatót tar-
tottak, másodszor pedig baleseti
szimuláció keretében mentõautó-
val történõ sürgõsségi mentést vé-
geztek. Idén veszélyes anyag kárel-
hárítása kapcsán mutatták be azt a
rendszert, ami személyek veszé-
lyes és radioaktív anyagoktól való
dekontaminálására, mentesítésére
szolgál. Nagyon hasznosnak tartja
ezt a rendezvényt, mert nemcsak a
dolgozónak, de a munkáltatónak is
eleme érdeke a minél hosszabb ide-
jû, egészségesen végzett munka, és
dicséretes, hogy ezt a munkavédel-
mi bizottság felvállalta.

Borhidi Gábor, az Országos Ér-
dekegyeztetõ Tanács Munkavédel-
mi Bizottsága munkavállalói ügyvi-
võje (OÉT MB) örömmel támogat
minden olyan programot, ami
munkavédelemrõl, annak terjeszté-
sérõl, a vezetõi hozzáállás elõsegí-
tésérõl, a munkavállalók ismeretei-
nek bõvítésérõl szól. A maga részé-
rõl igyekezetett tájékoztatást azok-
ról a legfrissebb információkról,
melyek az OÉT MB-ben napirendre
kerültek. Itt hangsúlyt helyezett a
Nemzeti Munkavédelmi Politikára,
ami meghatározza a következõ
idõszak munkavédelmi teendõit, és
amit a kormány, majd a parlament
is tárgyalni fog. Ismertetést adott to-
vábbá a jogszabályokról, a legfon-
tosabb tervezetek jelenlegi helyze-
térõl. A paksi rendezvénnyel kap-
csolatban pozitívumként értékelte,
hogy arra nemcsak munkavédelmi
képviselõket, hanem vezetõket is
meghívtak. A program összeállítá-
sa is kiválóan sikerült, hisz olyan

kérdések kerültek terítékre,
melyek ma mindenkit érin-
tenek (például: váz- és izom-
rendszeri megbetegedések,
munkahelyi stressz, stb.).
Igen hasznosnak látta az Eu-
rópai Munkavédelmi Ügy-
nökségrõl tartott tájékozta-
tót. Ezt a szervezetet keve-
sen ismerik, pedig nagy je-
lentõséggel bír, ez határozza
meg Európában a munkavé-
delmi stratégiát. Borhidi úr a
paksi munkavédelmi napon
a résztvevõket rendkívül ér-
deklõdõnek látta, és a ren-
dezvényt sikeresnek ítélte. 

Rostár András, a 3M Hungária
Kft. üzletágfelelõse cége nevében
elmondta, hogy megtiszteltetés
számukra minden ilyen rendezvé-
nyen való részvétel, és örömmel ve-
szik, hogy a döntéshozókon kívül
azokkal is találkozhatnak, akik
ténylegesen viselik a védõeszközei-
ket. Ez azért is fontos számukra,
mert cégük - több mint 100 éves
története alatt - mindig nagy hang-
súlyt fektetett a felhasználók véle-
ményére és ezeket a figyelembe is
vette a fejlesztések során. Ez nagy-
ban hozzájárult, hogy a megbízha-
tóságon és védelmi képességen kí-
vül a használhatóság és a kényelem
is jellemzi a termékeiket. Magyar-
ország több meghatározó vállalatá-
nál vettek már részt hasonló ren-
dezvényen, és eddigi tapasztalatai
alapján Rostár úr úgy látja, hogy a
paksi rendezvény mindenképp ki-
emelkedik a szervezés színvonalá-
val, és ez alkalommal is ugyan-
olyan alapossággal találkoztak,
mint az egyéni védõeszközök kivá-
lasztása során.

A paksi atomerõmûben megtar-
tott „Együtt a munkaegészségért és
munkabiztonságért!” rendezvény
elérte célját, hisz a munkavállalók
széles köre vett részt a rendezvé-
nyen és értesült a legújabb munka-
védelmi eszközökrõl, hallott hasz-
nos információt a különbözõ elõ-
adásokon keresztül. A paksi atom-
erõmû Munkavédelmi Bizottsága
példaértékû hagyományt teremtett!
Mégpedig együtt a munkavállalók-
kal, együtt a munkáltatóval, együtt
az munkaegészségért és a munka-
biztonságért!

Lovásziné Anna

A biztonság munkahelyi megvalósítása
A Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselõk Fóruma
(ViMvFÓ) november 4-5-én konferenciát tartott Gyulán , me-
lyen elõadások hangzottak el a munkavédelem aktuális kérdé-
seirõl és feladatairól. Ezek mellett a képviselõk áttekintették a
Fórum mûködési rendjét, mely meghatározza az általános célo-
kat, tagjait, a Fórum tevékenységét és hatáskörét, kapcsolatait,
a munkáltatók munkavédelmi szakembereivel való kölcsönös
tájékoztatás rendjét.

A konferencia mottója, „A munkavédelem nem az, ami do-
kumentálva van, hanem az, amit a munkahelyeken megvalósí-
tottak" volt, ennek tükrében került sor az elõadások megtartá-
sára, vagyis az elõadók az elmélet és különbözõ munkavédelmi
tevékenységek gyakorlatban való megvalósításának lehetõsége-
it tartották szem elõtt a tájékoztatók és konzultációk alatt. A fó-
rumon sor került új tagok felvételére és a ViMvFÓ társelnökei-
nek megválasztására.

A munkavédelmi szakmai fórumot az Egyesült Villamos-
energia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége hozta létre
és továbbra is támogatja. A társaságoknál létrehozott munkavé-
delmi bizottságok, ezek tagjai beléphetnek az EVDSZ által ala-
pított fórumba, illetve azok a munkavédelmi szervezetek, akik
elfogadják a ViMvFÓ Mûködési Rendjét. A munkavédelmi kép-
viselõk egyik fontos célja a jövõben is, hogy észrevételezze a
munkahelyi körülményeket, illetve javaslatokat tegyen az
egészséget nem veszélyeztetõ biztonságos munkavégzés felté-
teleinek további megvalósításához és évente értékeli a villamos-
energia-iparágban a munkahelyi feltételeket munkavédelmi
szempontból. - lyv -
(A konferenciáról bõvebben a következõ lapszámban olvashatnak.)

Volt…
Debreceni Jazznapok 2009. szeptember, kiemelt szponzor
volt az E.ON.
Élménynap a beteg gyermekekért, Budapest, támogató,
szervezõ az MVM Partner, MVM Trade.
Erõmû Fórum, Balatonalmádi 2009. október 15-16. Szerve-
zõ MET
Struktúraváltás Európában: 27 nemzeti szeminárium címû
rendezvény, Budapest, 2009. október 13-14. Szervezõ Nem-
zetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
A diszkrimináció elleni küzdelem -a társadalmi szemlélet-
formálás és a hatósági munka erõsítése címû projekt nyitó-
konferenciája Budapest, 2009. október 20. IRIS Rendez-
vényközpont
EnKon 2009 éves energiaszektor szakfórum, Budapest,
2009. november 10-11.
Energiapolitikai Hétfõ Esték. Dr. Lakatos István: A nemkon-
venciális szénhidrogének szerepe a XXI. században. 2009.
november 9.

Lapzártakor…
A KIOP eredményeinek összegzése, tapasztalatok alkalma-
zása, a KÖZOP megvalósítása során címû elõadás, Buda-
pest, Ernst & Young irodaház, 2009. november 11.
Beszélgetni kell! címû interaktív, internet-televíziós vitafó-
rum élõben, Budapest, Festetics-palota Andrássy terem
2009. november 17.

LESZ…
EPSU konferencia, Budapest, 2009. december 10-11.
Szociális partnerek közös megoldás keresése: hogyan válhat egy
kiterjesztett ágazati kollektív szerzõdés a tisztességes verseny
eszközévé? címû konferencia Budapesten, 2009. december 10.
Energiapolitikai Hétfõ Esték, 2009. december 14. Téma: A
távfûtés és a kapcsolt energiatermelés. Elõadó: Dr. Büki Ger-
gely. Helyszín: Bp. V. Veress Pálné u. 10. sz. I. em.

PPPP rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm oooo kkkk

Munkavédelmi nap az atomerõmûben
„Az eredményes megvalósítás kizárólag a két fél jó együttmûködésén alapul”

A kitüntetettek
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Az Ovit elnyerte 

a Magyar Minõség Háza® Díjat

Az Országos Villamostávvezeték ZRt. a Magyar Minõség Háza®

Díjra benyújtott pályázati anyaga kedvezõ elbírálásban része-
sült.

A díj bírálóbizottsága odaítélte a társaság nagyfeszültségû
távvezetékek és alállomások tervezése és létesítése, erõmûvek
és ipartelepek létesítése, karbantartása, felújítása, villamos léte-
sítmények üzemeltetése, a nehézszállítás és a villamosenergia-
rendszer mûködéséhez szükséges kapcsolódó szolgáltatásai-
nak a Magyar Minõség Háza® Díjat a 2009. évre.

A díj ünnepélyes átadására 2009. november 2-án 12.00 órai
kezdettel a Hotel Mercure Budapest Buda Mátyás termében ke-
rült sor.

Takáts Albert, a Magyar Minõség Társaság ügyvezetõ igazga-
tója köszöntötte a pályázókat, és ismertette a díjnyertes pálya-
munkákat. Az oklevelet és az érmet Szûcs András, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hivatal és Pónyai György, a Magyar Minõség
Társaság képviselõje adta át a nyerteseknek. Az OVIT képvise-
letében Nagypál Béla, az Integrált Rendszer vezetõje fogadta az
elismerést.

Skuczi Ági

Felejthetetlen élménnyel gazdagodtak
A közelmúltban Törökországban járt a Magyar Elektrotechni-
kai Egyesület Miskolci Szervezetének küldöttsége. A csoportot
Orlay Imre, a MEE oktatási bizottságának és miskolci szerveze-
tének elnöke vezette. Az út részleteirõl és a csaknem kéthetes
látogatás érdekességeirõl ezeket mondta: 

„Már több, mint tíz esztendeje járjuk Európát és eddig vala-
mennyi utunk csodálatosan szép volt. Elsõsorban oda me-
gyünk, ahol még nem jártunk, de céljaink között szakmai
szempontok is szerepelnek. Mivel a villamosenergia-iparban
dolgozunk, mindenhol arra törekszünk, hogy információkat
szerezzük a hálózatépítési technológiákról. Így volt ez a két
kontinensen, Európában és Ázsiában elterülõ hatalmas ország-
ban is. 

Az út megszervezése, a részletes program kidolgozása nagy
feladatot jelentett számunkra. Hiszen ki kellett számolni, hogy
naponta hány kilométert tegyünk meg, aztán mindig idõben

érkezzünk a látnivalókhoz, a megbeszélt helyszínekre és a
szállásokra. Ezt az úgymond logisztikai munkát már tavaly el-
kezdtük és a túra szervezését több hónapig végeztük. Negy-
venhatan voltunk a buszon és örömmel mondom, hogy min-
denki elégedett volt, gördülékenyen, a terveknek megfelelõen
haladtunk. A MEE-tagok és hozzátartozóik ismét felejthetetlen
élménnyel gazdagodtak. Sokan kérdezték tõlem, hogy eddigi
útjaink közül melyiket helyezem a képzeletbeli dobogóra?
Nos, jómagam nem tudok választani, mert egyik szebb volt,
mint a másik. 

Most megtettünk vagy ötezer kilométert, láttuk a két szorost,
a Boszporuszt és a Dardanellákat, aztán, s ez egyfajta bravúr,
nem kevesebb, mint négy tengert: az Égeit, a Feketét, a Földkö-
zit és a Márványt. Törökországot, ahol ókori városokat, továb-
bá több, mint ezeréves barlangokat és templomokat, palotákat,
mecseteket kerestünk fel, a kereszténység bölcsõjének is neve-
zik. A nagy török körúton általunk meglátogatott mûemlékek-
rõl akár órákig mesélhetnék, beszámolóm újságoldalakat is
megtölthetne. 

Sokszor szóba kerül manapság: hol állnak a törökök, akik az
Európai Unióhoz akarnak csatlakozni? Nos, az út résztvevõi
sokkal többet kaptak a déli országról attól, amit vártak. A leg-
népesebb Isztambulról annyit, hogy élhetõ, rendezett, tiszta
város, óriási forgalommal, hömpölygõ tömeggel. Számtalan
fényképet készítettünk, ezek rendszerezése nem lesz könnyû
feladat. 

Hová megyünk jövõre? Balti- és skandináviai út terveit ké-
szítjük elõ. Szeretnénk eljutni Észtországba, Lettországba, Lit-
vániába, Svédországba és Finnországba. Úgy gondoljuk, hogy
az idõjárást is figyelembe véve az lenne a legjobb, ha a túrára
2010 nyarán kerülne sor. Remélem, hogy valóra válik a ter-
vünk."

Gyõri István

Az isztambuli Dolmabahce egyik kapuja. A palota Abdul-
Medzsid szultán parancsára épült és 1856-ra készült el. 1938.
november 10-én a Boszporusz nyugati partján fekvõ komple-
xumban, 57 éves korában hunyt el Kemal Atatürk, az elsõ vi-
lágháború utáni Törökország megreformálója, vezetõ politi-
kusa.

Kispályás villámtorna Gyõrben
A MAVIR SE 2005. évi megalakulását követõen immár máso-

dik alkalommal rendeztük meg gyõri villámtornánkat. A baj-
nokság résztvevõi az új székházba költözést megelõzõ, koráb-
bi telephelyek csapatai, vagyis az Old Petermann, Old Medve,
Gyõr-Késmárk-OVRAM közös csapata, és Sándorfalva voltak. A
szakosztályi bajnokságok hagyományosnak mondható részt-
vevõi mellett az idei évtõl a nõi munkatársainkból létrejött nõi
labdarúgó csapat is képviseltette magát.

Nagyszerû hangulatban indult meg a torna. A közös bemele-
gítést és a labdás gyakorlatokat követõen a férfi csapatok küz-
delmeivel kezdõdtek meg a mérkõzések, melyeket két mûfü-
ves pályán bonyolítottunk le. A nõi labdarúgó csapat a mérkõ-
zések szüneteiben bemutató jellegû mérkõzéseket játszott a fiú
csapatokból verbuválódott csapatok ellen.

A MAVIR focistái

Bevetésen a lányok

A sportszerû versengés végeredménye: 
I. helyezett: Old Medve
II. helyezett: Gyõr-Késmárk-OVRAM közös csapata
III. helyezett: Old Petermann
IV. helyezett: Sándorfalva

A fárasztó, de mégis üdítõ nap végén a gyõri kollégák ven-
dégszeretetét élveztük a Regionális Központban, ahol bogrács-
gulyás volt a menü. Ismét egy kellemes napot tölthettünk el
egymással, ahol kivételesen nem a mindennapi munka, hanem
a sport, a barátság, az emberi kapcsolatok álltak a középpont-
ban. Köszönjük ezt a feledhetetlen napot gyõri munkatársaink-
nak! 

Legközelebbi eseményünk az év végi zárótorna lesz, melyet
a budapesti kollégák szerveznek majd.

Nagy Zsolt
Minõségügyi fõmunkatárs

Olvasói
levél*

Tiszagyendáról Oláh János szerkesztõségünkhöz küldött
levelében írja, hogy õ végigolvassa a „forró drót”-ot az
utolsó betûig. Különösen szereti az emberek életét bemu-
tató cikkeket. Mostanában hiányolja az ELMÛ ügyfélszol-
gálati humoros írásokat.

(Köszönjük - A szerk.)

❖ ❖ ❖

Üzenjük
Több levél érkezett az utóbbi idõben a szerkesztõségbe,
hogy a „forró drót” újságot nem jó címen kapják. (G. Gá-
bor, T. István, W. Antal iparági dolgozók) Kérjük, hogy a
szakszervezetükhöz forduljanak ez ügyben.

❖ ❖ ❖

Gyönyörû fotókat küldesz Diák Tibor nekünk. Szívesen
látnánk saját felvételeidet is, mert tudjuk, hogy fotómû-
vész vagy.

❖ ❖ ❖

Többeknek üzenjük.
Szegedrõl, Budapestrõl (név és cím a szerkesztõségben) e-
mail-ben érdeklõdnek, hogy mikor kapják meg az önsegé-
lyezõ pénztári segélyeket. A VBKD Önsegélyezõ Pénztárral
kapcsolatos kérdésekkel, a problémáikkal keressék fel a
www.vd.hu weblapot, amelyen keresztül elérik a VBKD
ÖSP-t.

❖ ❖ ❖

PRAKTIKER jó tanács
Az EVDSZ 2010-re ismét szerzõdést kötött a PRAKTIKER
áruházzal. Javasoljuk, hogy vásárlás elõtt az információs
pultnál érdeklõdjenek a kedvezményes napokról (ugye,
ma van?), mert a pénztárnál probléma lehet, t.i. a
VDSZSZ-nek (vasutasoknak) is vannak kedvezményes
vásárlási lehetõségre kijelölt napok, máskor, és „összeté-
vesztenek” bennünket. Érvényes EDC kártya szükséges.

- A szerk. -
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Hámori István Péter
Õrzõd vagyok

Szerelmet szül az éj a pamlagon,
Mikor a menny csillagágyára robban.
Reád terítem pelyhes paplanom,
Lekuporodva egy csendes sarokban.
Vigyázom álmod, mert õrzõd vagyok,
Hozzád rendelt jókedvében az Isten.
Éberségemtõl félnek a bajok,
S szeretetem az egyetlen kincsem
Ami megóv attól, hogy arcodon
Könnyfüggönyét leeressze a bánat.
Idegenként is hozzád tartozom,
Neked taszít a tõled csent alázat.

Békén aludj, most én virrasztok ébren.
És ölelésed álmodban remélem.

Kéretlen vallomás

Azért szeretlek, mert szemedbe nézve
Kutathatom a rejtett bánatot,
Azért szeretlek, mert kezedhez érve,
Érezhetem a furcsa áramot,
Azért szeretlek, mert ha átölellek,
Érzem, ahogy a szíved simogat,
Azért szeretlek, mert tudom, hogy kellek,
S elviselem a napi kínokat,
Azért szeretlek, mert arcodhoz érve
Ujjamon tiltott, áldott vágy süt át,
Azért szeretlek, mert melletted élve
Megszokhatom az öröm mámorát,
Azért szeretlek, mert lépted zajára
Zaklatott lelkem gyorsan megpihen,
Azért szeretlek, mert nem vagyok árva,
S tõled tudom: a szeretet ilyen,
Azért szeretlek, mert tehetem nyíltan,
Elmondatlan szó bennem nem reked,
Azért szeretlek, mert amit itt írtam,
Sosem kérted, hogy elmondjam Neked.

IIII pppp aaaa rrrr áááágggg iiii aaaa kkkk     éééé ssss     iiii rrrr oooo ddddaaaa lllloooo mmmm
Megjelent a Kézjegy 15. antológia

Másfél évtizede mûködik a „Kézjegy” Tolnai Toll-
forgatók Klubja. Az egyesület a kortárs irodalom
propagálására szerzõdött, bár elõfordult, hogy
nem akadt szerzõdõ partnere. Vagyis: szinte sem-
miféle anyagi támogatást nem kapott a publikáci-
ók megjelentetéséhez. Az utóbbi idõben az NCA és
a Paksi Atomerõmû Zrt. is rendszeres támogatást
nyújt a Kézjegy-antológiák kiadásához, melyek-
ben évente körülbelül negyven Tolna megyei
szerzõ mutatkozhat be. 
Tizenöt év termése 15 kötet, kötetenként 600-
800 példányban. A kiadványokat Tolna megyei
képzõmûvészek illusztrálják, bevezetõ, ajánló so-
rokat, Tolna megyei kötõdésû, neves irodalmárok
írnak hozzá. 
Az alábbiakban két olyan szerzõ alkotásiból
adunk ízelítõt, akik a paksi atomerõmûben dol-
goznak.  
(A legutóbbi antológiát a simontornyai Reisz Ta-
más illusztrálta.)

Sipos László

Kultúránk szerves része a…
Még a gyermekkoromból származik, hogy a lapok tanulmányozását
az utolsó, a sport oldalon kezdem. Az elmúlt évben kétszer is volt le-
hetõségem megtekinteni Budapesten, a Millenáris Parkban létesített

„Álmok álmodói - Világraszóló magyarok” címet viselõ tudomány-, technika- és
kultúrtörténeti kiállítást. Második alkalommal, amikor egyedül mentem, megfor-
dítva, a végérõl, az „Élmezõny - kiemelkedõ magyar sportteljesítmények" pavilon
résznél kezdtem a látogatást. Gondolataim is innen származnak.

A Millenáris Csarnokban kiállított gyûjtemény kísérletet tett arra, hogy a látoga-
tó számára érthetõ módon mutassa be mindazt a gazdag szellemi kincset, amit
honfitársaink évszázadok során megalkottak, példát adtak az önálló, kreatív gon-
dolkodásra, a cselekvõ életfelfogásra, és az egészséges becsvágyra. Bizonyára so-
kan megkérdezik: „Hogyan kerül a csizma az asztalra? Mit keresett a sport ezen
a kiállításon? 

A választ Dobor Dezsõ szakkommentátor által berendezett pavilonrész megte-
kintése adta, de addig néhány figyelemre méltó gondolat a politika és tudomány
mûvelõitõl: - „Az értékteremtés a saját fejünkben kezdõdik. Ha nem hiszünk sa-
ját sikerességünkben, hogyan várhatnánk el bárkitõl is, hogy higgyen bennünk?"
- e szavakkal ajánlotta az álmodóknak a kiállítást a magyar miniszterelnök, az ün-
nepélyes megnyitón. 

A három latin szó: citius, altius, fortius - gyorsabban, magasabbra, erõsebben,
az Olimpia jelszavai. A testnevelés és a sport az egyetemes kultúra része, melynek
sokoldalúsága, gazdag ismeretanyaga, eredményei, sikeressége sokunk számára
természetes és ismert tény. Nincs olyan ember a társadalmunkban, aki ne került
volna kapcsolatba a testmozgással, aki ne emlékezne egy-egy felejthetetlen testne-
velésórára, vagy testnevelõ tanárra. Elsõ élményeinket is a mozgáson keresztül
szerezzük, hiszen elõször mászással, majd a járással elindulunk azon az úton,
melyet nagybetûs Életnek nevezünk. Sok-sok élménnyel, ismerettel, tudással gaz-
dagodunk életünk során, de tudnunk kell, hogy ehhez az elsõ lépést a mozgásos
fejlõdésünk tette lehetõvé. A testmozgásnak az egészségmegõrzõ és - fejlesztõ
funkción túl számos fontos hatása létezik, melyekkel elsõsorban a szervezett ok-
tatás keretei között ismerkedünk meg, elõször az óvodai, késõbb az iskolai, sport-
egyesületi foglalkozások során. Minél több hatás éri a személyiséget, annál in-
kább kibontakozhatnak képességei, szunnyadó adottságai. Ezt a tényt a testneve-
lésre, a sportra úgy fordíthatjuk le, hogy minél több mozgásfajtával, sportággal,
testnevelési játékkal ismerkedünk meg, annál inkább fejlesztjük a tanulási képes-
ségüket. Ezek után lássuk, mi is valójában a sport? Választ egy nemzetközileg is
elismert magyar tudóstól kölcsönzöm: „A sport nemcsak testnevelés, hanem a lé-
leknek is az egyik erõteljes nevelõeszköze. A sport a test útján nyitja meg a
lelket…

A sport elsõsorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat, a társadalomnak kicsi-
nyített képe, a mérkõzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma…

A sport, a játék alatt tanítja meg az embert rövid idõ alatt a legfontosabb polgá-
ri erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárende-
lésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre,
az abszolút tisztességre és mindenekelõtt a << fair play >>, a nemes küzdelem 
szabályaira…

– A sport tehát nemcsak a testnevelésnek, de a lélek nevelésének is a leghatáso-
sabb eszköze és így minden iskolának, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig elsõ
és szent hivatása és kötelessége a lélek nevelése, hogy fiaiból embert faragjon!” -
fogalmazott 1930-ban Szent-Györgyi Albert, akinek fiziológiai és orvostudományi
Nobel-díjat 1937-ben ítélték oda „a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-
vitamin és a fumársav-katalízis szerepének terén tett felfedezéseiért”. 

A sportban és a testnevelésben is számtalan eredeti magyar alkotó gondolat,
nemzetközi hírû ötlet és újítás található, melyek mögött az esetek zömében ko-
moly szellemi teljesítmény húzódik meg. Az olimpiákon, világbajnokságokon,
Európa-bajnokságokon, Világ és Európa Kupákon és az összes többi nemzetközi
viadalon elért magyar sikereket jól ismeri a világ, és tisztelettel hajt fejet az ered-
mények elõtt, melyekre joggal büszkék vagyunk. 

A gyõztesek - jelképesen - mind felvonultak az „Élmezõny - kiemelkedõ magyar
sportteljesítmények” c. tárlaton. Számomra legkedvesebb tárgy, az egyik vitrin-
ben „lapult” bõrlabda, a budapesti magyar-angol visszavágó labdája. Ami arról ne-
vezetes, hogy a londoni 6:3 után itt Budapesten hétszer landolt az ellenfelünk ka-
pujában. A „Birodalom visszavág” helyett „Az angolok egy hétre jöttek, de 7:1-
gyel távoztak” - adta hírül a másnapi újság, immár nem a hátlapon, hanem a cím-
lapon. 

Sajnos, bezárt az idõszaki kiállítás, de tanulságai a szívekben és a lelkekben
örökre megmaradnak. 

Gyöngyösi Ferenc

Ko(ó)r

Mikor már a zászlók sem lenghetnek,
s kényszermosolyokkal jelölt a jövõd.

Fogaid közt sercegnek a szavak.

Sapiens legyek lesnek a koncra,
a félelem közönnyé semlegesül.

Hímek csöndjébe zuhannak a nõk.

Pénztárcád redõi közé szorulnak
a hazugság zsebpiszkai.

Lógsz a kor húskampóján.

Mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha megtalállak?

Fekszünk majd egymás mellett az ágyon.
S míg meztelen hátunkon 
a hold feloldozó fénye dõl át,
hajad vérsötét lángjai, 
rideg szobámat belobogják.

Mi lesz velünk, abban a tengernyi ragyogásban?

Megtérés

Ostoros jeleket küld nekem az Isten,
de nem vagyok elég közel, hogy meghalljam.

Kopott kézfejem a borostás hóban,
pedig én zöldhagyma illatú nyarat szeretnék,
mikor forró por serken a lábujjaim közül,
s nem lehetek messzebb tõled,
mint elhagyott kagylóhéjtól a folyó.

Én sosem leszek szokványos bolygólakó!

Mert olyan vagyok, mint egy gyerek,
aki már nem tud játszani.
Csak fájni tud,
és félni tud,
és rossz álmokat álmodni tud.

Fehér pirulák aludttej cseppjei és
szétdurrant szívû poharak csöndje véremben.

Így várlak,
s így szállok nyitott ajtód felé...

Novemberi nyár

A diólevélre térképet rajzolnak
a hajnali fagyok,
de a fehéren izzó délután
néha még odavarázsol, ahol mindig is
lennünk kellene.
Arra az eszelõsen virágos tópartra,
oda, ahol a rohanó felhõ-atléták is,
irigykedve álltak meg egy pillanatra.

Emlékszel a havas orgonabokorra,
túlélõjére annak az õrült május délutánnak?

A jól ismert városban is eltévedtünk,
s csak nevettünk a ránk csodálkozó járókelõk tekintetén.

Szökevények voltunk.
Egy sablonvilág szökevényei.

Nem járt a nyomunkban senki,
nem is érhetett utol bennünket
sem rosszindulatú szó,
sem ragacsos gondolat,
de még talán puskagolyó sem.

Csak futottunk együtt is,
egymás elõl,
mintha soha nem akarnánk, hogy véget érjen
az a nap.

Látomásos idõk voltak.

Ma már tétovázva figyeljük egymást,
mint ebben a novemberi nyárban
elbizonytalanodott madarak.
Felragyog és elhalványul közöttünk
minden kimondott gondolat,
s az õszinteség italától részegen kapaszkodunk
egymás szégyenlõs vallomásaiba.

Fogaink között beteg rózsák a szavak.

Talán ha igazán tél volna.
Kijózanító hideg,
forralt bor és sült gesztenye illata,
vagy újra virágba borulna egy bolond orgona...
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Az EVDSZ vezetõsége és nyugdíjas tagozata
2009. október 15-én baráti találkozót szervezett
a nyugdíjas tisztségviselõk számára az MVM
székházban. Polgár Tibor tagozati elnök köszön-
tötte a tisztségviselõket és elmondta, hogy 38 fõt
hívtak meg a találkozóra,  sajnos csak 18-an jöt-
tek el. Sokan betegségre és egyéb okokra hivat-
kozva nem tudtak eljönni.

Ezután Gál Rezsõ, az EVDSZ elnöke tájékoz-
tatta a jelenlevõket a szakszervezet egyéves tevé-
kenységérõl és a jövõ feladatairól. Többek között
beszélt a szakszervezet VI. kongresszusáról, a
bérfejlesztésrõl, a pénztárakról, a korengedmé-
nyes nyugdíjazásról és a "C" tarifával kapcsola-
tos jelenlegi dolgokról. Több kérdés és hozzászó-
lás hangzott el, majd a résztvevõk meglátogatták
a szakszervezet  irodáit, utána pedig ebéd és ba-
ráti beszélgetés következett.

Polgár Tibor
EVDSZ Nyugdíjas tagozat, elnök

LIGA-nyugdíjasok ülése
A LIGA Nyugdíjas Tagozata 2009. október 30-án
ülést tartott a LIGA szakszervezet székházában.
Kozma János elnök szóbeli kiegészítõje után be-
számoló hangzott el a LIGA kongresszusára való
felkészülésrõl. A tagozat nagy erõfeszítéseket tett
azért, hogy a korhatár elõtti nyugdíjazottak kere-
setkorlátjára vonatkozó törvények módosításra ke-
rüljenek. Módosítást javasolnak az SZMSZ-re is,
amelyet remélhetõleg a LIGA kongresszusa is elfo-
gad.

Megválasztásra került az a két személy akik a
nyugdíjasokat képviselik a kongresszuson, Sörös
István és Polgár Tibor személyében.

Befejezésül az ONYF anyagok megvitatására ke-
rült sor.

Polgár Tibor 
LIGA Nyugdíjas Tagozat, elnökségi tag

Jelentõs esemény cégünk
életében, hogy 2009. évben
ünnepelhetjük az OVIT fenn-
állásának 60. évfordulóját.
E fontos jubileumot mi,
nyugdíjasok is kellõ tiszte-
lettel és visszaemlékezéssel
kívántuk megünnepelni a
vállalat központi telephe-
lyén. 

Ennek figyelembevételével ké-
szült el a klubnap programja.
Célunk az volt, hogy fotó és vi-
deó felhasználásával visszaemlé-
kezzünk az elmúlt 60 év kiemel-
kedõ eseményeire, és dr. Csikós
Béla mûszaki vezérigazgató-he-
lyettes OVIT-nál végzett kiemel-
kedõ munkásságára. Dr. Csikós
Béla Jászágón született és járt is-
kolába, ezért meghívtuk a meg- emlékezésre e községbõl Mozsár

Lászlóné polgármester asszonyt
és Macsi Sándor nyugdíjas isko-
laigazgatót.

Aklan Attiláné klubvezetõ kö-
szöntötte a vendégeket és a nagy
számban megjelent nyugdíjas
társakat az OVIT 60. évfordulója
alkalmából rendezett klubna-
pon, majd ismertette a további
programokat. Elõször a résztve-
võk megtekintették a vezérigaz-
gatói épület elõtti parkban lévõ
Dr. Csikós Béla-emlékhelyet. Az
emlékhelynél Ungi Károly nyug-
díjas társunk tartotta a megem-
lékezést dr. Csikós Béláról, a
mérnökrõl, vezetõrõl, feltaláló-
ról. Beszédében hangsúlyozta,
nagyon jó munkatárs és fõnök
volt, a dolgozók tisztelték és sze-
rették, egész élete példamutató
volt. Kiváló adottságú mérnök
volt, az alkotás szenvedélye ha-
totta át munkáját. Ez megnyilvá-
nult mindennapi tevékenységé-
ben (korszerûsítette az OVIT vil-

lamos transzformátor-állomá-
nyát, ezzel hatékonyan megnö-
velte üzembiztonságukat, élet-
tartamukat), és a tudományos
területen is (megszerezte a kis-
és nagydoktori címet, kidolgozta
a feszültség alatti munkavégzés
(FAM) technológiáját, eszközeit,
szerszámait, kitartó, szívós
munkával, kiváló gépészeti és
villamosmérnöki szakmai tudá-
sával az OVIT-nál megvalósította
a 120 kV-os távvezetékektõl a
750 kV-os távvezetékekig a sike-
res és eredményes feszültség
alatti munkavégzést).

Magas szintû alkotói munkás-
ságáért Állami Díjban részesült.
Kimagasló emberi nagyságára
jellemzõ, hogy a kitüntetéshez
kapott anyagi elismerést a Fóti
Gyermekvárosnak ajánlotta fel.

A klubnap további programja
filmvetítéssel folytatódott. A ve-
títés elõtt Kiss Ottó, a film össze-
állítója elmondta, hogy a film el-
készítéséhez az OVIT archív

anyagait használta fel. Az évfor-
dulókra készült filmek jó vissza-
tekintést adnak az OVIT 60 évé-
rõl, a jelentõsebb mûszaki fel-
adatok megvalósításáról, vala-
mint az öt évvel ezelõtti
jászárokszállási és jászágói láto-
gatásról.

A filmvetítés után a klubnap
baráti beszélgetéssel folytató-
dott, amelyen Macsi Sanyi bácsi
is megemlékezett Csikós Béláról.
Beszélt arról, hogy mennyire
büszkék rá, és az iskolában elhe-
lyezett emléktáblán bemutatják
életútját, a villamosenergia-ipari
kiváló munkásságát, az OVIT-nál
végzett tevékenységét, kitünteté-
seit. 

A sikeres és nagy élményt
nyújtó klubnap végén Aklan At-
tiláné köszönte meg a kedves
vendégeknek és minden résztve-
võnek, hogy együtt ünnepelhet-
tük meg az OVIT 60 éves évfor-
dulóját.

Polczer Ferenc

MVM SE
Labdarúgó Szakosztály
Szakosztályvezetõ: Mohi Áron. Tel.: 23-06 (iparági), e-mail: amohi@mvm.hu
Szakosztályvezetõ-helyettes: Simon Jenõ Tel.: 25-04 (iparági), e-mail: jesimon@mvm.hu

Foci hóban, szélben,
napsütésben!

A labdarúgó szakosztály szeretettel vár mindenkit egy jó han-
gulatú csapatba, aki sportolási igényének kielégítésére ezt a
módot választja. 2009. augusztus 31. óta minden hét hétfõjén a
székház közelében lévõ mûfüves kispályán (Nánási út 91.,
40x20m kézilabda kapukkal) tartjuk 2 órás edzésünket, ame-
lyen a 25 fõs keretbõl 10-12 fõ rendszeresen részt vesz.
Eddigi verseny események:
2009. szeptember 25. A Mátrai Erõmû által rendezett találko-
zón vettünk részt, ahol a Mátrai Erõmû mögött 2. helyen vé-
geztünk.
2009. október 4. EBATTA Teremkupa Százhalombattán. Az
olajfinomító dolgozóit 5-0 arányban verve a 8 csapatos tornán
(végül ugyan 7 jött el) a 3. helyet sikerült megszereznünk. 
http://www.hirtukor.hu/bel2.php?ssz=11632

Téli lovastábor 2009/2010
az Ezerangyal Lovardában,

Kutasón.
Kezdõket és haladó lovasokat is várunk (8-15 éveseket).
I. turnus: 2009. december 26-tól 30-ig.
II. turnus: 2009. december 30-tól 2010. január 3-ig.
Tízfõs csapat, délelõtt és délután lovaglás. Szállás a lo-
varda vendégházában, ebéd a Bableves Csárdában.
A lovastábor ára: 20 000 Ft (4 éjszaka), vagy 39 000 Ft
(8 éjszaka).
Jelentkezés: Takács Gábor lovasoktatónál
Tel: 30/247-1872, e-mail: gabor@ezerangyal.hu,
honlap: www.ezerangyal.hu

ÁLLÁST KERES
Fiatal nõ kiváló angol és német beszédkész-
séggel, nyelvvizsgákkal állást keres a fõváros-
ban. Tel: 06/30-592-9751.

Az Ovit NyugdíjasklAz Ovit Nyugdíjasklub jubilub jubileumi megemeumi megemllékékezéseezése
A mátrai találkozón részt vevõ csapat

NNyyuuggddííjjaass  ttiisszzttssééggvviisseellõõkk  ttaalláállkkoozzóójjaa
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A jövõ rA jövõ reménységeieménységei

Folytatódik a kedvezményes vásárlás
Értesítjük Önöket, hogy az egész ország területén
levõ PRAKTIKER üzleteinkben kedvezményesen
lehet vásárolni december 12-én és 13-án  EDC tag-
kártya felmutatásával. A kedvezményes vásárlá-
si lehetõség további idõpontjairól folyamatosan
értesítjük az olvasókat.
A kedvezmény mértéke (10%) és igénybevétele
(minden termék, beleértve az akciós terméke-
ket is, kivéve dohányáru, élelmiszer, tégla és
cserép) nem változik. PRAKTIKER

Melinda és Péter
Péter 1986-ban kezdte az általános isko-
lát, ahol évekig balettozott, népi táncolt
és egy rövid ideig „manöken” volt. 1994-
tõl a középiskolai tanulmányait is Gyõr-
ben végezte, mint élelmiszer analitikus.
Az érettségi után 1998-ban Mosonma-
gyaróváron folytatta a tanulmányait az
agrártudományi egyetem élelmiszer-mi-
nõségbiztosító szakán. Amikor másodi-
kos lett, jöttek a „kis” elsõsök, akik kö-
zött megpillantott (1999. november 13-
án) egy szlovákiai magyar kislányt. 

A törékeny, szõke teremtés volt „A”
Melinda. Õ Szlovákiában közgazdasági
szakközépiskolában érettségizett. Az
egyetemi évek alatt már együtt éltek. A
diploma megszerzése után Péter egy évig
állást keresett, hiába, így másoddiplomás
képzésen vett részt mint gazdasági ag-
rármérnök. 

Miután mindketten végeztek, Buda-
pestre költöztek, mert Péter ott talált ál-
lást. Három évi útkeresés után újból a
családi fészekben kötöttek ki, Ikrényben.

Melinda is és Péter is a
kereskedelemben egy-
egy nagy áruházlánc
kötelékében találták
meg a számításaikat.
Így 2009. március 7-én
(a nemzetközi nõnap
elõestéjén) megtartot-
ták Gyõrben a polgári
esküvõt. 

Gyõrszentivánon
családi házat (saját kis
fészket) vásároltak
maguknak és 2009. jú-
nius 13-án eljött a
Nagy Nap. A templomi
esküvõ Nyékvárkony-
ban (Melinda szülõfa-
lujában), a lakodalom
(6 km-rel odébb) Du-
naszerdahelyen, a Ter-
mál Hotelben volt.
Jönnek a dolgos hét-
köznapok, meg remél-
jük hamarosan az utó-
dok. ((2009. november
13., a megismerkedésük 10. és az eskü-
võjük fél éves fordulója.)
Sok boldogságot kívánunk nekik!

Hilda és Attila 
Hilda és Attila 2001 õszén ismerkedtek
meg Alsónyéken, a szüreti bálban. A ma-
gas, kedves, törékeny lány megtetszett
Attilának. Hilda Szekszárdon a Babits
Mihály Általános Iskolában végezte a
nyolc osztályt, majd szülõvárosában a
Kelemen Endre Egészségügyi Szakkö-
zépiskolában érettségizett, és felvételt
nyert a Pécsi Tudományegyetem
dietetikus szakára, melyet sikeresen el-
végzett. A diploma megszerzése után
munkába állt a szekszárdi Balassa János
Kórházban, mint dietetikus. Egyetemi
évei alatt szívesen járt el iskolákba, kö-
zépiskolákba dietetikai elõadásokat tar-
tani. Szereti a munkáját, célja mindenek-
elõtt a beteg emberek segítése. 

Attila Alsónyéken nõtt fel, az általános
iskolát Bátaszéken végezte, bár géplaka-
tosnak tanult Baján, mégis tûzoltó lett a
hivatása. Kicsi kora óta tûzoltónak ké-
szült. Tagja a Bátaszéki Önkéntes Tûzol-
tó Egyesületnek is. Tíz éves kora óta sza-
badidejében táncol az Alsónyéki Hagyo-

mányõrzõ Együttesben. A Fülöp Ferenc-
díjas táncos minõsítést is elnyerte 1998-
ban. Tájegységük táncaihoz leginkább a
vonós hangszerek hangja illik, ezért két
éve elkezdett nagybõgõn tanulni. Ze-
nésztársaival együtt megalakították a
Nyéki Banda nevû zenekart. Hitvallása:
„Én úgy vélem, hogy csak abból válhat
igazi táncos, aki a zenét is szereti, jó ze-
nei hallással és ritmusérzékkel rendelke-
zik”. 

Közben Attila kívánságára Hilda is el-
kezdett táncolni az együttesben. Így idén
rájuk esett a választás, mint a 2009-es
Sárközi Lakodalom ifjú párjára, hogy
játsszák el a lakodalmas menyasszony-
võlegény szerepet, amelyet örömmel el-
vállaltak. Ha már felkérték õket, úgy
döntöttek, hogy nyolc évi együttjárás
után nem szerepet játszanak, hanem
ténylegesen is összekötik életüket, így a
nagy napon, 2009. június 27-én igazi es-
küvõt tettek az alsónyéki református
templomban. Hilda gyönyörû volt a hí-
res, színes sárközi viseletben. (Délelõtt a
faluban a polgári esküvõt is megtartot-
ták). A lakodalom nagyon jól sikerült
nyolcszáz vendéggel, kivilágos kivirrad-
tig tartott. Alsónyéken családi házban
laknak a ház õrzõjével, kedvenc Betyár
kutyájukkal. 

Sok boldogságot kívánunk nekik! 

Kedves Nénik! Kedves Bácsik!
Szüleim és nagyszüleim örömére 2009. október 24-én 12 óra
10 perckor megszülettem.
Nevem Molnár Linda, súlyom 3650 gramm, magasságom 57
cm, hajam színe barna, szemem színe kék.
Anyukámmal együtt jó egészségnek örvendünk.
Nagymamám, Molnár Jánosné (Marika) az MVM Zrt. Törzs-
kari Vezérigazgató-helyettes titkárságán dolgozik, több mint
40 éve. Nagypapám, Molnár János villanyszerelõ a
VILLKESZ Kft.-nél.

Babafotó pályázat sorsolás
Az EVDSZ országos értekezletén, 2009. november 20-án ki-
sorsolják a nyertes iparági baba nevét. A szerencsés nyertes,
illetve szülei 50.000 Ft babavásárlási utalványt kapnak. 
Várjuk a továbbiakban is a babafotókat.

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata
által készített szórólap

BB OLOLDD OG OG PP ÁRÁROKOK

Molnárová Melinda és ifj. Réffi Péter

Hegedüs Hilda és Lovescher Attila

Friss csapolás Örök hûség

Az igazi forró drót

A gép is ember, de az ember nem gép...

– Írja a villanyszámlámra, fõnök!

Voltomiglan, voltodiglan...

(Izsák Jenõ készülõ sci-fi könyvébõl)


