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Results can only 
be achieved together

Európai Üzemi Tanács 
Konferencia Budapesten

7. oldal

LIGA 
kongresszus

A konföderáció megkerülhetetlen té-
nyezõ.
Jozef Niemiec, az ETUC titkára mondta
többek között: … „Mais pour étre effi-
cace, il faut agir de concert au niveau
européen. C'est pourquoi la CES a dé-
cidé de continuer la mobilisation en ar-
rétant, entre autre, une journée d'ac-
tion le 24 mars 2010 avec une euro-
manifestation á Bruxelles…"

6. oldal

Felügyelõbizottsági 
tagok konferenciája

A villamosenergia-ipari társaságok fel-
ügyelõ bizottságaiba a munkavállalók
által delegált tagok konferencián tár-
gyalták meg az érdekképviseletekkel va-
ló együttmûködést a közelmúltban

12. oldal

Munkavédelmi képviselõk
fóruma

8. oldal

A VIT Nyugdíjpénztár és a 
VITAMIN Egészségpénztár 

aktuális hírei
9-10. oldal

Színes egyéniségek
Kohányi Pálné, Bánkuti Ferenc, Németh
Lajos tisztségviselõk beszélnek az ér-
dekvédelemrõl és mindennapjaikról

az 5. oldalon.

15. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM

KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Az EVDSZ novem-
ber 20-án Buda-
pesten tartotta
meg 9. országos
értekezletét, mely-
nek feladata volt a
kongresszus óta el-
telt egy év munká-
jának értékelése, a
kitûzött feladatok
megvalósításának
áttekintése, vala-
mint az elkövetke-
zendõ célok kitûzé-
se a tagszerveze-
tek ajánlásai alap-
ján. A küldöttek lét-
száma alapján ha-
tározatképes volt a
plénum, százhet-
ven tisztségviselõ
volt jelen. Gál Rezsõ, Réffi Péter és dr. Szilágyi József Folytatás a 3. oldalon

Klímaváltozás 
– villamos energia –

foglalkoztatási 
következmények

címû konferenciát tartottak Budapesten, az
MVM Zrt. székház tanácstermében, 2009.

december 10-11-én. (2. oldal)

Az Európai Bizottság anyagi támogatásával rendezett konferencia elõször került megrendezésre Magyarországon, Budapesten.

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális ügyek és Esélyegyenlõség
Fõigazgatósága, az európai villamos energia ágazat szociális partnerei, úgy mint az

EMCEF, EPSU és az EURELECTRIC valamint az MVM és az EVDSZ
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban (OÉT) szeptemberben elkezdõdött
bértárgyalások november 20-i ülését közeledésként értékelték a munkaválla-
lók és a munkáltatók. A munkavállalók engedtek a korábbi, minimálbérre vo-
natkozó követelésükbõl, ugyanakkor azt kérték, a szakmunkás bérminimum
növekedjen, - amelyet a munkáltatók egyáltalán nem emelnének. Az ülésen
Csizmár Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára közölte, a kormány
módosítja gazdasági elõrejelzéseit, az eddiginél mérsékeltebb, 0,6 százalékos
visszaesésre, és kisebb, 3,9 százalékos pénzromlásra számít, de ez nem be-
folyásolja a bértárgyalásokat és a kormány nem készít új költségvetést.

Az OÉT november 27-i plenáris ülésén egyetlen napirendként a 2010-es
bértárgyalások folytatása szerepelt. A napirend kezdeteként a kormányoldal
ismertette az általa elõkészített megállapodás-tervezet szövegét, majd kitért
arra, hogy a felek a bérajánlás tekintetében még távol vannak egymástól. A
munkavállalói oldal rövid helyzetelemzése után a munkáltatók javaslatára
határozatlan idejû szünetet hirdetett az ülés levezetõje, amely alatt a munka-
adók és a munkáltatók kétoldalú egyeztetést folytattak a kiosztott szöveg
alapján. Négy és fél órával késõbb a munkáltatói oldal szóvivõje bejelentette,
hogy habár sokat közeledtek az álláspontok, nem sikerült megállapodni a
részletekben. Javasolta, a bértárgyalásokat jövõ héten folytassák a felek.

A december elsejei plenáris ülés egyórás csúszással indult az elõzetes egy-
illetve kétoldalú megbeszélések miatt. Ezen a tárgyalási napon is csak egyet-
len napirendi pont szerepelt, a 2010. évi bértárgyalások folytatása. A munkál-
tatói oldal szóvivõje elmondta, a minimálbér összegét 73 500,- Ft-ban tudják
elfogadni úgy, hogy a garantált bérminimum ne változzon, a bérajánlás pe-
dig számok nélkül azt tartalmazza, hogy a reálbérek megõrzése a cél. Zára-
dékban szerepeltetné azonban a munkaadói szövetségek egy része, hogy
veszteséges vállalatokra a bérajánlás nem vonatkozik.

A munkavállalói oldal erre azt javasolta, hogy két lépésben érje el a garan-
tált bérminimum a 89 ezer forintot, és így a javasolt minimálbér-összeget
esetlegesen el tudja fogadni. A kormány és a munkavállalói oldal is elutasítja
azonban azt a javaslatot, hogy záradékban kössön ki külön feltételeket a
munkaadói oldal.

A kormányoldal nevében Csizmár Gábor védelmébe vette a szakmunkás
bérminimum intézményét és kifejezetten jó döntésnek nevezte egykori be-
vezetését. Kompromisszumos javaslatként az összeg január elsejétõl 89 ezer
forintra, majd július elsejétõl 90 ezer forintra történõ emelését terjesztette
elõ.

A munkavállalói oldal szóvivõje kiemelte, hogy a szakmunkás bérmini-
mum intézménye kiemelten fontos nemcsak a munkavállalóknak, de a mun-
kaadóknak is, mert szakemberekbõl hiány van ma Magyarországon. Erre en-
ged az is következtetni, hogy a két héttel ezelõtti ülésen a munkaadói oldal
hangosan sérelmezte a Regionális Képzési és Fejlesztési Bizottságok munká-
jára szánt költségvetési támogatás megvonását.

A fél kettõkor folytatódott ülésen a munkaadói oldal bejelentette, hogy
nem született megállapodás a felek között. Az oldal záróajánlata 73 500 forin-
tos minimálbér, 89 ezer forintos garantált bérminimum. A bérajánlás tekin-
tetében a munkáltatók törekedjenek a nettó reálbérek megõrzésére, kivéve a
veszteséges vállalatokat.

A munkáltatói oldal sajnálattal állapította meg, hogy nem sikerült megegyez-
ni. A szakszervezetek a 73500 forintos minimálbért el tudják fogadni, amen-
nyiben a csomag többi elemében is megállapodás születik. A szakmunkás bér-
minimum összegében új ajánlatot tett az oldal a következõk szerint: 88 500 fo-
rint január elsejétõl, 90 000 forint július 1-tõl. Ekkor Csizmár Gábor újabb szü-
netet kért, hogy egyeztessen a felekkel. Fél négykor a szünetben folyó egyezte-
tések véget értek, létrejött a kompromisszumos megállapodás. T. A.

(Forrás: liganet.hu, MR1)

MEGSZÜLETETT A 2010-ES
BÉRMEGÁLLAPODÁS

VDSzSz VDSzSz 
nem írnem ír tta ala aláá

A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSzSz Szoli-
daritás) nem írta alá a november végi, a többi vasúti szak-
szervezet által jóváhagyott megállapodást a MÁV Zrt.-vel.
Az Administrator névvel internetre felkerült írás szerint ért-
hetetlen, miért kellett a kormánnyal szemben indított kol-
lektív munkaügyi vita lezárásaként a MÁV Zrt.-vel olyan
megállapodást kötni, amely a 2008-2010. évi foglalkoztatás-
politikai eljárási szabályokról, valamint a gondoskodó esz-
közrendszer juttatásairól szóló megállapodás hatályával
megegyezõ idõbeli hatályú. (Az új megállapodásból kima-
radtak a MÁV Zrt. által biztosított egyes eszközök, de remél-
hetõleg a munkáltató be kívánja tartani a hároméves megál-
lapodásban vállalt kötelezettségeit is.) Ezen túlmenõen:
● A 2008 óta hatályos foglalkoztatási megállapodás értelmé-

ben a megfelel õ munkakör egyik kritériuma, hogy a
munkahely és a lakóhely közötti napi közlekedési idõ
oda-vissza 3 órát (10 éven aluli gyermeket nevelõ szülõ
esetében a 2 órát) nem haladhatja meg, akár saját ottho-
nában, akár szolgálati lakásban él a munkavállaló. Az új
megállapodás alapján, amennyiben a munkáltató által fel-
ajánlott új munkakör betöltésére az ország másik végén
lesz lehetõség, a munkavállaló kénytelen elfogadni az
ajánlatot.

● Vállalnia kell a dolgozónak a munkásszálláson, szolgálati
lakásban való esetleges elhelyezést, megjegyezve, hogy a
munkásszállásokat és MÁV-laktanyákat a MÁV és leány-
vállalatai gyakorlatilag felszámolták. Az ún. szolgálati la-
kás csak fogalmilag létezik, a szakszervezet tudomása
szerint pár, lepusztult állapotban lévõ bérlakást elehetne
igénybe venni, nem beszélve az anyagi és életminõségbe-
li romlásról.

● Amennyiben az érintett munkavállalók csak a MÁV-on kí-
vüli képzésen tudják munkaerõpiaci elhelyezkedési lehe-
tõségeiket bõvíteni, az fél év alatt és 200 ezer forint össz-
költséggel készíti fel õket egy új állás elnyerésére.

Nem esik szó a megállapodásban, hogy a munkáltató mi-
ként enyhíti a személyszállítás megszüntetésével érintett
29,5 vonalszakasz vonzáskörzetében élõ vasutasokat sújtó
többletterheket, melyek abból adódnak, hogy a munkába já-
ráshoz nem tudják igénybe venni arcképes igazolványaikat,
ahogy családtagjaik sem.
Bár a kollektív munkaügyi vitán készített jegyzõkönyvek ta-
núsága szerint korábban minden szakszervezet egységes
volt abban, hogy egy vonal bezárása sem elfogadható, ezt az
álláspontjukat a megállapodás aláírásával feladták. A VD-
SzSz ismét magára maradt, rövidesen a gördülõsztrájk foly-
tatására lehet számítani.

Marad a korengedményes nyugdíj
A tervezettnél egy évvel tovább, vagyis jövõ év végéig
fennmarad a kordengedményes nyugdíj lehetõsége. A de-
cember 11-én megjelent kormányrendelet alapján azok
mehetnek hamarabb nyugdíjba, akik 1953 elõtt születtek,
és jövõ év végéig megszerzik a szükséges szolgálati idõt.

(Lapzárta után)

A konferencia elsõ napján, mia-
latt az üvegházhatás csökken-
tésére irányuló nemzetközi
egyezmény megszövegezésé-
rõl vitatkoztak a koppenhágai
klímaváltozás miatt összehívott
csúcskonferencián, az európai
villamos energia szociális part-
nerek megvitatták az villamos
energia iparágban történõ át-
menet munkavállalókra gyako-
rolt hatásait. 

Számos új tanulmányról szó-
ló elõadás hangzott el, amelyek
feltérképezték a klímaváltozás-
nak az energiaszektorban fog-
lalkozatott munkavállalókra
gyakorolt lehetséges hatásait. A
következõ testületek képvise-
lõi; Az Európai Bizottság (And-

rea Hercsuth: megújuló ener-
gia), Eurelectric (Helene
Lavray: energia választás
2050), Syndex (Jean-Francois
Poupard: áramfejlesztés) éles
és vitára ösztökélõ megbeszé-
lésre sarkalták a résztvevõket a
fûtõ és üzemanyagok keveré-
kének jövõjérõl és az elõttünk
álló választásokról. A szociális
partnerek bemutatták azt a kö-
zös projektet, amely az ágazati
funkciókat és a munkahelyeket
érintõ hatásokat határozza
meg, valamint azt, hogyan véle-
kednek a munkáltatók és a
szakszervezetek a hatások ke-
zelésérõl. 

Csaknem nyolcvanan vettek
rész a konferencián. 

A konferenciát a következõ napon a szociális pár-
beszéd villamos energia bizottságának rendes ülé-
se követte, és a következõ pontokat tárgyalta meg:

- A konferencia és az igazságos átmenet.
Az EPSU részérõl Susanne Senica (Verdi) és
Steve Bloomfield (Unison) fognak az operatív
bizottságban részt venni. A nemzeti konzul-
táció és vita a projekt fontos része lesz,

- A projekt kapcsolódik az Európai Bizott-
ság Energiafejlesztési útvonal-térképek 2050
munkájához. A szociális partnerek megerõ-
sítették részvételi szándékukat. A szociális
dimenzió az energiafejlesztési útvonal-térké-
pek részét kell, hogy képezze.

- Okos mérõkészülékek és okos szállítás
(smart grids) - megfontolandó egy közös
vizsgálat lehetõsége, valamint a bizottság ré-
szérõl egy elõadó és az európai regulátor
meghívásának kérdése.

- A különbözõ eszközökrõl szóló emléke-
zetõ megvitatása (demográfiai változás,
egyenlõség, átszervezés),

- Dél-kelet-európai energia közösség - a
szociális partnerek hangsúlyozták a konkrét
nemzeti szociális akciótervek, a szociális
párbeszéd fontosságát, valamint azt is, hogy
amikor az energiaközösség tagjaivá válnak,
Ukrajnának és Moldáviának alá kell írniuk a
szociális szempontokat tartalmazó Egyetér-
tési Megállapodást. 

- Az ágazati szakképzési tanácsok támo-
gatása: a szociális párbeszéd bizottságához
kapcsolódóan egy jövõt elõrevetítõ megköze-
lítés folytatása.

- Tájékoztató különbözõ kérdésekrõl, mint
például: emlékeztetõ a Befektetés a munka-
helyek és szakképzettség jövõjébe címû ta-
nulmányról, Közlemény az Ágazati szociális
párbeszéd jövõjérõl, számos szociálpolitikai
közlemény.

- Munkaprogram 2010:
A különbözõ eszköztárról szóló emlékez-
tetõ 

Az igazságos átmenet projekt
Észrevételek az Energia fejlesztési útvo-
nal-térképek 2050-rõl
Az okos mérõkészülékekkel kapcsolatos
közös munka
Az energia közösség és a foglalkoztatás -
tanulmány
Az Európai Bizottság szociális napirendje
Észrevétel a Harmadik csomag végrehajtá-

sáról (hogyan fogja a Független Átviteli Ope-
rátor -ITO- rendszere befolyásolni a vállalato-
kat? A bizottság gondolkodik-e a Forgalmazá-
si Rendszer Operátor - DSO - szétválasztásán
(unbundling)?

- Emanuella Preiti lesz az ágazati szociális
párbeszéd bizottság új elnöke az Eurelectric
részérõl.

A konferencia vendéglátója és kitûnõ szer-
vezõje az EPSU magyar tagszervezete, az
EVDSZ és az MVM Zrt. villamosenergia-vál-
lalat volt. Az EPSU fõtitkár helyettese részt
vett a konferencián.
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Az Európai Unió EURELECTRIC-EPSU-EMCEF-EVDSZ közös szervezésében 2009. december 10-11-én
Budapesten került sor egy nemzetközi konferenciára, valamint elsõ alkalommal külföldön a szociális pár-
beszéd bizottság ülésének megtartására.

NEMZETKÖZI 
KONFERENCIA

AZ EURÓPAI UNIÓ VILLAMOSENERGIA-IPARI SZOCIÁLIS
PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGI ÜLÉSE
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EVDSZ VD aranygyûrû ki-
tüntetést Gál Rezsõ, az
EVDSZ elnöke adta át
Moskovszky Ernõné, Ági-
ka részére

Moskovszky Ernõné a Nehéz-
ipari Minisztériumban kezdte
pályáját, majd az 1963-ban meg-
alakult MVM Tröszthöz került,
ahol hosszú éveken át volt sze-
mélyzeti vezetõ. Az MVM mun-
kavállalók beléptetésével foglal-
kozott. Emberismerete és szak-
mai hozzáértése nagyban hoz-
zájárult ahhoz, hogy a nagyvál-
lalat munkavállalói megismer-
hették kedvességét és nagy em-
patikus képességét. Ágika 1980-
as évek végén ment nyugdíjba. 

A VDSZSZ-nél éveken át a
nyugdíjas tagozaton belül az
iparági vezetõket és a VITÉV
nyugdíjasait fogta össze. Nyug-
díjas találkozókat, összejövete-
leket, beszélgetéseket, kirándu-
lásokat szervezett, melyek a
résztvevõk számára örök emlé-
keket idéznek, hiszen Ági nagy-
szerû szervezõmunkája lehetõ-
vé tette ezeket a baráti-szakmai
találkozókat. Számos egykori
vezetõ az iparágon belül ezeken
a kirándulásokon, összejövetele-
ken találkozott egymással és
idézték fel a korábbi éveket, cse-
rélték ki tapasztalataikat. 

Aki Ágit ismeri, tudja, hogy
munkája során mindig nagyon

fontos volt számára az
ember, a humánus megol-
dások a felmerülõ kérdé-
sek során. Munkatársai
problémáinak megoldásá-
ban mindig nagy szerepet
vállalt. Segítõkészen állt
rendelkezésre bármikor,
ha szükség volt rá. Mun-
káját pontosan, lelkiisme-
retesen, nagy odaadással
és szeretettel végezte. 

Akik közelebbi munka-
kapcsolatban vannak vele,
tudják, Ági sosem panasz-
kodott, mindig kollégái kí-
vánságait tekintette elsõd-
legesnek. A munkaköré-
ben eltöltött hosszú évek
is mutatják, hogy Ágika
egyéniségéhez, kedves
személyiségéhez ez a fel-
adat állt legközelebb, me-
lyet kitûnõ adottságainak
köszönhetõen tökéletesen tu-
dott végezni.

Kollégái mindig nagy szere-
tettel beszéltek és beszélnek ró-
la. A közel ötvenéves iparági
múlttal rengeteg baráti és mun-
katársi kapcsolatot ápol a mai
napig. Az iparágban kedves és
csendes megjelenése nyugal-
mat és odaadást jelent, minden-
hol szívesen látott vendég és
kolléga.

Nagyon szereti a természetet.
Hosszú évekig kertészkedett fér-
jével együtt dömösi telkükön,

melyben gyönyörû rózsákat ne-
velt. Sok éven át több kutyáról is
gondoskodtak. Szeret utazni, ha
teheti, évente többször üdül Ma-
gyarország különbözõ tájain.

Sok szeretettel nyújtjuk át a
VD Aranygyûrût Áginak, aki
munkájával nagy mértékben
hozzájárult az EVDSZ tevékeny-
ségének jobbításához, mely ál-
tal a közösség ereje még inkább
megmutatkozik. 

Ezennel köszönjük áldozatos
munkádat, fogadd szeretettel
eme kitüntetést!

Az EVDSZ nagy tisztelettel
nyújtja át a VD aranygyûrû
elismerést Tombor Antal-
nak, a villamosenergia-
iparág elismert szakem-
berének.

Tombor Antal villamosmérnök a
Budapesti Mûszaki Egyetem dok-
tora, a Villamos Mûvek Tanszék
tiszteletbeli docense, a Kandó Kál-
mán Villamosipari Mûszaki Fõis-
kola tanára már számos kitünte-
tést és díjat kapott: Zipernovszky
Károly-díj, Jedlik Ányos-díj, Eöt-
vös-díj és a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztje. 

Tombor Antal 1963-tól a Ma-
gyar Villamos Mûvek Trösztnél
(késõbb MVM Rt.) dolgozott kü-
lönbözõ beosztásokban, kiemel-
kedõen fontos korai munkája az
Albertirsa - Zapadnoukrainskaja -
Vinyica 750 kV-os távvezeték
üzembe helyezésének koordinálá-
sa. 1990-ben elõkészítette a ma-
gyar villamosenergia-rendszer
(VER) csatlakozását a nyugat-eu-
rópai rendszerhez (UCTE).

1991-tõl az MVM Rt. Országos
Villamos Teherelosztó igazgatója,
1994-ben az MVM Rt. vezérigaz-
gató-helyettese, majd 1994-97-ig
vezérigazgatója, illetve igazgatósá-
gának tagja. 1999-tõl miniszteri
biztosként a független Magyar Vil-
lamosenergia-ipari Rendszerirá-
nyító (MAVIR) Rt. megalakításával
foglalkozott. 

2002-tõl a MAVIR Rt. elnök-ve-
zérigazgatója volt évekig, a szak-
ma nagy megelégedésére is, hi-
szen hozzáértése biztosítékot je-
lentett és jelent ma is a cég bizton-
ságos és kiváló mûködtetéséhez.

Tombor Antalt sokan ismerhe-
tik úgy is, mint kiváló elõadót, aki
ötletesen, szemléletesen mutatja
be a villamos energiát, mely éle-
tünk része. Sokan voltunk jelen,
mikor megtartotta emlékezetes
elõadását, melyet a villany lekap-
csolásával kezdett meg, mindenki
megdöbbenésére - ezzel is érzé-
keltetve, mit is jelentene, ha nem
lenne villamos energia. Népszerû
és szélesebb közönséget elérõ is-
mertetõje hangzott el a Mindentu-
dás Egyetemén, a Mi van a kon-

nektor mögött? címmel.
Jellemzõ rá, hogy a lai-
kusok számára is érthe-
tõen beszél szakmai
dolgokról. 

Az emberség és hu-
mánus vezetés a mun-
kavállalók irányában is
megmutatkozott részé-
rõl. A MAVIR munka-
vállalói irányítása alatt
tapasztalhatták, meny-
nyire békés és nyugodt
munkahely teremtõdik
vezetésének ideje alatt.
Az érdekképviselettel, a
szakszervezetekkel köl-
csönös és hatékony
kapcsolatot tartott fenn

az esztendõk folyamán. 
Tombor Antal mindig segítõ-

kész volt, akkor is, mikor a szak-
szervezet szakmai tanácsért for-
dult hozzá. Személyes tapasztala-
tával segítette az EVDSZ munkáját
a rendszerirányítás útvesztõiben.
Ennek a legkézzelfoghatóbb jele
volt, mikor a készülõ - és a rend-
szerirányítást is érintõ  - ágazati
sztrájkszabályzatot készítette elõ a
szövetség. Vállalta, hogy szakértõ-
ként közremûködik, így közremû-
ködésével fogalmazódott meg az
elégséges szolgáltatásra vonatkozó
szakmai álláspont is, melyet az
EVDSZ képvisel.

Köszönjük az iparágban vég-
zett áldozatos tevékenységét Tom-
bor Antalnak!

(Folytatás az 1. oldalról)

Az országos értekezletet meg-
elõzõen a küldöttek tájékoztatá-
sul kézhez kapták az alábbi szak-
mai anyagokat: Beszámoló az
EVDSZ 9. Országos Értekezlete
számára a VI. kongresszust kö-
vetõen végzett munkáról, Beszá-
moló az EVDSZ szövetségi veze-
tõségi ülésein hozott határoza-
tokról, Beszámoló az EVDSZ VI.
Kongresszusának 2. számú hatá-
rozata alapján létrehozott pénz-
ügyi alapról, Tájékoztató az EVD-
SZ 2008-2009. évi pénzgazdálko-
dásáról, Beszámoló az EVDSZ
Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság te-
vékenységérõl, Jelentés az EVD-
SZ Állandó Bizottság mûködésé-
rõl.

Levezetõ elnöki tisztséget Réf-
fi Péter töltötte be.

Az értekezletet Gál Rezsõ, az
EVDSZ elnöke nyitotta meg, kö-
szöntve a résztvevõket, majd a
beszámolóhoz szóbeli kiegészí-
tést tett. Értékelte az eltelt egy
esztendõ folyamatait és a szak-
szervezet által végzett tevékeny-
séget. – Nem volt könnyû hely-
zetben az ország, számos alka-
lommal hallhattuk a válság szót,
melynek negatív hatásait érzé-
kelték az állampolgárok, a vállal-
kozások és az érdekvédelem is.
Ennek tükrében sokszor olyan
intézkedések vezettek be a mun-
kahelyeken, melyek sok helyen
már régóta tervben voltak, csak
az indok kellett hozzá. A villa-
mosenergia-ipar erõs ágazat, de a
hatások kihatottak erre az ipar-
ágra is, hiszen láthattuk, a kíná-
lat növekedése az átvitel árát
csökkentette le, mely által a mun-
kavállalók biztos helyzete vált
több helyen instabillá.

Az elnök a szakszervezeti szö-
vetség munkájának értékelését a
küldötteknek ajánlott beszámoló
szerint vezette végig. Nemzetkö-
zileg a tõke globalizációja tovább
teljesedik, ez sok kihívást jelent
és viszontválaszt követel meg a
szereplõk részérõl, hiszen „nem
élhetünk elefántcsonttoronyban,
világszintû döntések hatásait ér-
zékeljük itthon, a munkahelye-
ken is”. A hatásmechanizmusok
egyik lehetséges befolyásolása
történhet a nemzetközi kapcso-
latokban való hatásos közremû-
ködéssel, a mi szempontunkból
ezért szükséges részt vennünk a
nagy nemzetközi szakszervezeti
szövetségek munkájában, mint
az EPSU, EMCEF, illetve együtt-

mûködni az európai munkáltatói
szervezettel, az Eurelectric-kel.
Munkánk elismeréseként tartjuk
meg december 10-11-én elõször
hazánkban - és egyáltalán Brüsz-
szelen kívül - az európai villa-
mosenergia-ipari párbeszéd bi-
zottság konferenciáját és ülését.

A nemzeti szintet tekintve az
elnök az OÉT munkájának fo-
lyamatáról szólva elmondta: Ne-
gatív tapasztalatként érzékelhe-
tõ a kormányzat azon igyekeze-
te, hogy a szociális partnereket
kihagyja az érdemi tárgyalások-
ból és döntésekbõl. Az eredmé-
nyesség jobban megmutatkoz-

na abban az esetben is, ha a
konföderációk együtt harcolná-
nak az eredményekért, errõl
nem mondunk le a továbbiak-
ban sem - mondta az elnök úr.
Konkrét témákat említve kitért a
szövetség a társszakszerveze-
tekkel együtt kialakított állásfog-
lalására, melyeknek eredménye
is van. Ilyenek a C-tarifa ügyben
megtartott adómentesség, a kor-
engedményes nyugdíjintézmé-
nyének fennmaradása, valamint
a sztrájkszabályozás tárgyalá-
sokban való elõrelépés, - ez ese-
tében az eljárásrend és az elég-
séges szolgáltatás ügyében az
egyeztetések még folynak szak-

értõk, a minisztérium és a MEH
bevonásával.

Ezt követõen az elnök az ága-
zati munkát említve kitért a szö-
vetség állandó bizottságának te-
vékenységére, az ágazati párbe-
széd bizottságban folyó munká-
ra. Itt is a legfontosabb aktualitá-
sok az ágazati bértarifa kialakítá-
sa és a sztrájkszabályozás. Az
iparágban mûködõ pénztárak
esetében pedig megemlítette a
gazdasági nehézségek utáni út-
keresést, mely lépések helyesnek
bizonyultak mindhárom szerve-
zetet illetõen. 

A szövetség életében hatalmas
elõrelépést jelent az információ-
áramlás fejlesztése, ennek tükré-
ben került sor az internetes felü-
let megújítására, amely a kölcsö-
nös véleményadás, szerkesztés
és ismeretterjesztés fóruma lett a
hagyományos nyomtatott felület
mellett. A tagság olyan felületet
kapott, mellyel irányvonalakat is
adhat a további munkával és
döntéshozatallal kapcsolatban,
ezért az aktív hozzászólásokat
továbbra is várják a szerkesztõ-
ségek. Mindez kapcsolatban van
a jó érdekérvényesítõ képesség-
gel, mely az érvek szintjén törté-
nik, ami a munkavállalói akara-
tot, a tagság óhaját fejezi ki. 

– A szövetség fõ feladata to-
vábbra is a munkavállalók érdek-
képviselete, a legfontosabb szint
a munkahelyi szint marad, ahol a
törekvéseink gyümölcse eredmé-
nye fejezõdik ki - mondta Gál Re-
zsõ.

Dr. Szilágyi József, az EVDSZ
elnökhelyettese több témáról fej-
tette ki véleményét. A bérmegál-
lapodásokkal kapcsolatban el-
mondta, hogy a szakszervezet
minimális célja a bér- és szociális
juttatások reálértékének évrõl-
évre való megõrzése. A jövõ évre
való kilátások mutatják, nem
lesznek könnyû tárgyalások. Tá-
mogatást a tagság adhat, mely

segítség abban, hogy együtt tud-
juk a tárgyalásokat a munkavál-
lalói érdekeknek megfelelõen le-
zárni.” 

– Jó szerencsét!- köszöntötte a
jelenlevõket a BDSZ elnöke, Rabi
Ferenc. A két szövetséget az
utóbbi évben is korrekt, kiszá-

mítható együttmûködés jelle-
mezte. Egyetértett azzal a gondo-
latmenettel, mely szerint a globá-
lis kérdésekre azonos válaszok
kellenek, ami megoldja a helyi
problémákat is. Ide kapcsolódik
a következõ évek energiapoliti-
kájának kialakítása is, szükséges
figyelembe venni a fenntartható
fejlõdés megvalósításakor a hazai
energiaforrásokat, mivel ezek
nélkülözhetetlenek a biztonsá-
gos ellátáshoz és nem melléke-
sen több ezer munkavállalót
érint a jövõben.

Tóth István a MEVISZ küldöt-
teként üdvözölte a szövetség kor-
engedményes nyugdíj tárgyában

végzett erõfeszítéseit, a nemzet-
közi kapcsolatok szélesebb körû-
vé tételét és a tagszervezetek
együttes munkáját. Helyes lépés-
nek  minõsítette a LIGA konföde-
rációhoz való csatlakozást. – A
közös fellépés mutatja meg erõn-
ket ez igaz, de mit hoz a jövõ, mi-

kor a dolgozók a munkahelyük
elvesztésétõl félnek? Igaz, hogy a
gazdasági nehézségek az érdek-
védelem helyzetét is megnehezí-
tik a tárgyalások és a szakszerve-
zeti nyomásgyakorló eszközök
bevetése során - vélekedett Tóth
István. 

– Tárjuk fel hibánkat, rögzít-
sük erõsségünket! A PADOSZ el-
nöke, Lõrincz László felszólalásá-
ban a szakszervezeti tagság szá-
mának megõrzését illetve  növe-
lését vette fókuszba a szövetség
és a tagszervezet szintjén. Egy
konkrét felmérést ismertetett,
mely a munkavállalói attitûdöket
vizsgálta kérdés-felelet formájá-

ban,  számos tanulsággal. Az
eredmények nagyban hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a tagszak-
szervezet létszáma növekedjen a
továbbiakban, hiszen a jövõbeni
feladatvégzést továbbra is bizto-
sítani kell, a fiatalokat és a leendõ
munkavállalói tagokat tekintve. 

Medveczki Zsolt, a MEVISZ tit-
kára a jövõre vonatkozó energia-
politika meghatározásának ne-
hézségeirõl beszélt. A válság és a
klímaváltozás  kezelése fontos,
de ezek olyan szavak manapság,
melyek elnyomják a munkahely-
megtartás és a hazai helyi erõfor-
rások lehetséges kihasználására
irányuló törekvések,  az import-
függõség elkerülésrõl szóló han-
gokat. 

– Számos plénum témája a
megújuló energiaforrások, a jövõ
energiája, de konkrét és világos
energiakoncepció nem hangzik
el, hogy milyen irányba menjen
a fejlõdés, mennyi importra lesz
szükségünk? A költséghatékony-
ság fontos, de a meglévõ energia-
források és üzemek megújítása is
elengedhetetlen, mivel ezek
mind munkahelyeket, emberi
életeket jelentenek. Mint érdek-
védelmi tisztségviselõ mondha-
tom, hatásvizsgálatok és elõzetes
tanulmányok nélkül nem véd-
hetjük meg a munkavállalókat a
jövõ döntéseitõl - jelentette ki
Medveczki Zsolt.

A szövetség támogatását kérte
Szabó Béla, a Villamosenergia-
ipari Munkavédelmi Képviselõk
Fóruma (ViMvFÓ) javaslatához,
melynek lényege, hogy az OÉT
munkavállalói oldala hozzon lét-
re egy egységes munkavédelmi
szabályzatot az iparágra vonat-
kozóan. Szabó Béla ismertette
azt a munkát, mely a munkahe-
lyi balesetekre vonatkozó adato-
kat és vizsgálatokat gyûjti egybe,
- ez a továbbiakban nagy segítség
lehet a baleset megelõzésben. 

Az OÉT tárgyalásokról érke-
zett a plénumra Horváth Lajos, a
LIGA Szakszervezetek ügyveze-
tõ alelnöke, aki átadta Gaskó Ist-
ván elnök és a Független Szak-
szervezetek Demokratikus Ligá-
ja üdvözletét. (A LIGA-VDSzSz
az országos értekezlet napján
tartotta kongresszusát Sopron-
ban.) Horváth Lajos méltatta az
EVDSZ munkáját, az ágazatban
létrehozott egységet, az erõs ága-
zatban megvalósult kollektív
szerzõdést és a szervezettséget.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Gál Rezsõ

Nagy Sándor Medveczki Zsolt

Lõrincz LászlóHorváth Lajos
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Moskovszky Ernõnét az ünnepi
pillanatok után kérdeztük. 

– Rendkívül nagy örömet okozott
számomra az elismerés és ezen kívül
igazi meglepetésként éltem meg, hi-
szen az utolsó pillanatig tartották a
titkot a kedves kollégák. Meghatód-
tam, mikor Gál Rezsõ elnök úr ked-
ves szavakkal és egy gyönyörû virág-
csokorral fordult hozzám, õszintén
szólva egy kissé el is érzékenyültem. 

– Miként emlékszel vissza az elmúlt
évtizedekre?

– Az iparág az életem részeként je-
lenik meg, ugyanúgy, mint az utóbbi
tizenhét év, melyet az EVDSZ-nél töl-
töttem. A nyugdíjas szakszervezeti
tagokkal tartottam a kapcsolatot, a
felmerülõ problémák során próbál-
tam segíteni, de természetesen nem
csak azon alkalmakkor kerestük egy-
mást minden fórumon és beszéltünk,
hanem a közös tevékenység, a prog-
ramok kézben tartása is a feladatom
volt. Nagyon sok örömet, felejthetet-
len élményt jelentett a kollektíva és az
egymás iránti odafigyelés kifejezõdé-
se, mely kialakult az országos hálóza-
ton keresztül. 

– Az idõsebb kollégák hogyan fo-
gadták a kezdeményezéseket?

– A találkozókra mindig nagy
számmal érkeztek tagjaink, ilyenkor
mindenkinek saját és különbözõ vé-
leménye hangzott el, és ezek a gondo-
latok az érdekvédelemrõl, a közös él-
ményekrõl szóltak, melyeket együtt
beszéltünk meg. Az évenkénti na-
gyobb programok, szakmai eszme-
cserék során elõkerültek az aktuális
élethelyzetek, a nyugdíjasokkal kap-
csolatos intézkedések, mindennapi
tapasztalatok, az iparág fejlõdése - a
sok-sok témát felsorolni is nehéz.
Tagjaink nagy része ezeken az össze-
jöveteleken találkozhatott régi kollé-
gájával, harcostársával, melyek azon
ritka alkalmak egyikeként szerepelt a
naptárban, mikor újra láthatják egy-
mást, mint kedves ismerõsök és bará-
tok. Ilyenkor, de egyéb fórumokon is
kifejezték köszönetüket részemre
azért, hogy létrejöhetnek ezek a
programok.

– A munkahelyi kapcsolok miként
alakultak számodra?

– Nagyon jól éreztem magam a kol-
légák körében, igen segítõkész embe-
rek vettek körül. A lehetõ legjobb lég-
körben dolgozhattam, az emberiesség
és egymási iránti tisztelet mindig jel-
lemzõ volt itt. Elmondhatom, minden
napra szívesen emlékezem vissza és
mégegyszer szeretném megköszönni

az elismerést az EVDSZ vezetõsé-
gének és az egész tagságnak is.

Tombor Antal, az MVM Zrt. ve-
zérigazgatói tanácsadója, a
MAVIR ZRt. volt elnök-vezér-
igazgatója kedvesen fogadott
irodájában és örömmel beszélt
több évtizedes szakmai munká-
járól, az érdekvédelem és cég-
vezetés kapcsolatáról, valamint
a jövõ energiapolitikájának tu-
datos alakításáról. Az iparág
méltán népszerû személyisé-
gének segítõ és önzetlen tevé-
kenységét az EVDSZ VD Arany-
gyûrû kitüntetéssel ismerte el. 

- Az Egyesült Villamosenergia-ipari
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
november 20-i országos értekezletén
az érdekvédelem legnagyobb elisme-
rését, a VD Aranygyûrû kitüntetést
ítélte meg Önnek. Hogyan érintette
ez?

- Teljes meglepetésként ért, nagyon
örülök neki. Fiatal korom óta szak-
szervezeti tag voltam, ez akkor sza-
kadt meg, mikor vezetõ beosztásba
kerültem és hivatalból voltam kényte-
len azt felfüggeszteni. De mint vezetõ,
mindig jó kapcsolatban voltam mind
a helyi, mind az iparági villamosener-
gia-ipari érdekvédelemmel.

- Ön nyitott a tárgyalásokkal való
megoldásokra.

- Ezt tapasztaltam meg Lengyel Gyu-
lától, mindig szükségesnek és fontos-
nak tartottuk, hogy a szakszervezettel,
mely a dolgozói érdekképviseletnek
egy, a munkavállalók jelentõs részének
képviselete, mindig a lehetõ legjobb
kapcsolatunk legyen. Természetesen
voltak olyan, kritikusabbnak mondha-
tó idõszakok, amikor sztrájkfenyege-
tés volt, de akkor is meg tudtunk
egyezni a szakszervezetek vezetõivel,
hogy lehetõség szerint a rendszer biz-
tonsága ne kerüljön veszélybe. 

- A munkahelyi vezetõ és munkahe-
lyi kollektíva érdeke hol találkoz-
hat?

- Fontosnak tartottam mindig,  hogy
jó légkörben dolgozzanak a munkatár-
sak, szívesen jöjjenek a munkahelyük-
re. Az egy irányba húzó kreatív, inno-
vatív társaság a termelõi problémákat
közösen oldja meg. Ennek több feltéte-
le van, természetesen a munkahelyi
körülmények, mindazzal a technikai
eszköztárral, amelyek a munkavégzés-
hez szükségesek, továbbá a jövede-
lem, a béren kívüli juttatások. Én is
voltam fiatalember, nekem is jól jött a
támogatás a lakáshoz való jutás meg-
könnyítéséhez, hogy a családnak köny-
nyebb legyen. A fizetés kérdését nem
lehet megkerülni: A cég lehetõségeit és
a munkavállalók igényeit valahogy
össze kell hangolni. Nem is a végösz-
szegeken voltak eltérések, hanem leg-

feljebb a rendelkezésre álló keretnek,
az elosztási módszerében. 

- Tanácsaival segíti a sztrájksza-
bályzat elõkészítését. Ez hogyan tör-
ténik?

- Nagyon örülök, hogy a munkavál-
lalók képviseletében Gál Rezsõ elnök
úr rám gondolt, amikor megkeresett,
mint olyat, aki valamelyest ért a témá-
hoz. A sztrájk hatásainak különbözõ
szintjei vannak -, egyrészrõl vannak
amelyek „kerítésen belül" elintézhe-
tõk és olyanok, melyek a villamos-
energia-rendszer biztonságát veszé-
lyeztethetik. Ez kényes kérdés, nem a
krízishelyzetben kell kialakítani, mi-
kor a munkáltató és munkavállalói ér-
dekképviselet a vita állapotában van.
Elõre meg kell határozni a folyamatot.
A szakszervezet azon a véleményen
van, hogy a sztrájk komollyá fordul-
hat egészen addig, mely fogyasztói
korlátozással járhat, ezzel próbálva
nyomást gyakorolni a munkaadókra.
Nyilván nem a lakossági fogyasztókat
kell korlátozni, de jól körülhatárolt
megfogalmazással a krízishelyzetek
közé elõre meghatározott elégséges
szolgáltatási feltételt lehet biztosítani.
Egy olyan körforgásszerû kikapcsolá-
si folyamat indulhat be, mely megha-
tározott ideig áll fenn egy-egy eleve ki-
jelölt fogyasztó esetében az érvényes
korlátozási rendelet szerint. A sza-
bályzat létrehozásához a társaságok
vezetõit is szükséges bevonni.

- Egy vezetõnek mennyire nehéz
megtalálnia azt a középutat, ahol
szakmai utasítást kiadó tekintély-
ként magukénak is érzik döntéseit a
munkavállalók?

- Csak azt tudom mondani, a mun-
katársaim, akikkel együtt dolgoztam,
egyenrangúak voltak, nem én voltam
a legelsõ a társaságban. Nagyon sok
tehetséges, sokoldalú, több szakmate-
rületen érvényes tudással rendelkezõ
kolléga volt körülöttem, akikkel
együtt oldottuk meg a problémákat.
Azonban egyedül marad az ember,
mikor döntenie kell. Ez nem könnyû,
de az odáig vezetõ út könnyebbé te-
hetõ, ha meghallgatunk másokat is. 

- Mint több évtizede az iparágban
tevékenykedõ szakember, számos
helyen adja át tudását a fiatalab-
baknak. Hogyan lehet megújulni a
tanításban?

- Módszerem nincs, sok esetben az
élet adja az érdekességeket és a leg-
megfelelõbb szemléltetõ példákat, me-
lyek meg is maradnak a hallgatókban.
A valós esetek jól érzékeltetik a folya-
matot, a rendszert. Az elméleti, a ma-
tematikai modellt meg lehet tanítani,
de a bekövetkezett üzemzavar káoszá-
ban az ember nem a képletre gondol.

- Nagyon jellegzetes bemutató volt a
villanylekapcsolással kezdõdõ elõ-
adás.

– A Mindentudás Egyeteme elõ-
adására készültem és gondolkodtam,
miként lehetne érdekesen megköze-
líteni a bemutatást magáról a villa-
mosenergia-rendszerrõl, mi is ez va-
lójában? Egyik különlegessége a so-
rozatnak, hogy a nívós tudományos
sorozatot olyanok is nézik, akik nem
feltétlenül szakmabeliek, nem elkö-
telezettek a téma iránt. Kialakult egy
elõzetes koncepcióm, mutattam né-
hány vázlatot a rendezõnek, aki azt
kérdezte: "Te, csak nem képleteket
akarsz elõhozni?" Ezek után tovább
ment az ötletkeresés, néhány pro-
fesszorral beszélgettem errõl, akik
szintén szerepeltek már ebben a mû-
sorban és összeállt a kép. A lámpát
eloltottuk, meggyújtottam a gyertyát,
kész volt az in medias res. 

- Ön kompetens arra, hogy átadja a
tudást. Hogyan látja a jövõ szakmai
utánpótlás-helyzetét az energiapoli-
tika területén?

- Csak erõsíteni tudom számos
szakmabeli elkeseredését a mai hall-
gatósággal kapcsolatban. Nemrégen
be kellett ugranom az egyetemre elõ-
adást tartani. Õszintén szólva nem
tartom magam egy nagyon konzer-
vatív hozzáállású embernek, de elég
érdekes irányba haladunk: Az üdítõ
az asztalra csapva, eszegetnek, ki-be
járkálnak, mint egy kocsmában és a
terem utolsó sorában mi történt, már
nem is említem. Egészen furcsának
találom ezt és megvallom, eszembe
jutott, miért is nem fizetnek az okta-
tásért az ilyen ki-be császkáló hallga-
tók? Miért vannak olyan tanulók,
akik huszonnyolc éves korukra sem
végezték el az egyetemet? A Mûegye-
temen a kreditrendszer már úgy-
ahogy mûködik, de ki tudja az ipar-
ban  a bolognai alapképzést komo-
lyan használni. Valamelyest növeke-
dett a mûszaki pályák iránti érdeklõ-
dés, de azt is látni kell és megint csak
az oktatási rendszert érintõ döntése-
ket érheti kritika, hogy nincs olyan
év, mely újítások nélkül telne el, - ez
pedig a középszintû oktatást is érin-
ti elég negatív irányban. Az alapokat
a középiskolában kellene lefektetni.
A Magyar Természettudományi Tár-
sulat Mûszaki Szakosztályának veze-
tõjeként tudom, hogy folyamatosan
keressük a kapcsolatot a fizikataná-
rokkal. Ebben a társulatban akadé-
mikusok találhatók többnyire, ennek
ellenére a fizikatanárok nem is vála-
szoltak a felhívásainkra. A társulat
közép- és általános iskolások részére
is szervez országos tanulmányi ver-
senyeket - nívós intézmény, több,
mint százéves. Az egyetemek és fõis-

kolák készítettek egy felmérést, több
mint ezer, mûszaki pályára felvett
hallgatóval. Az eredmény lehangoló.
Az alapok nem kielégítõk, de nem a
felsõoktatás feladata ezeket pótolni.

- Ha így folytatódik, a rendszer, biz-
tonságos és minõségi mûködtetése
miként valósul meg a továbbiak-
ban?

- Az atomerõmû bõvítése, melynek
most a küszöbén állunk, rengeteg
mûszaki szakembert igényel, ennyit
nem tud kibocsátani a magyar felsõ-
oktatás. Nagyon rövid és záros határ-
idõn belül politikai, kormányzati
döntést kell hozni, hogy az oktatás
színvonala helyreálljon. 

- Milyen módszereket ajánl?
- Meg kell erõsíteni a természettu-

dományos tárgyak tanítását a közép-
iskolákban. A legnehezebb a gondol-
kodásra való nevelés, mégis szüksé-
ges, ha nem akarjuk a tengerentúlon
meghonosodott folyamatokat felerõ-
síteni, nekünk hazai mérnökökre van
szükségünk. Az atomerõmû bõvíté-
sére visszatérve, a cég akár saját ok-
tatóbázissal is rendelkezhet, de a
szakmunkások is hiányoznak, és itt
ezres nagyságrendekre gondolok.
Sürgõs intézkedésekre van szükség
ahhoz, hogy a számunkra legfonto-
sabb követelmények, a biztonság,
minõség és kiszámíthatóság, mely
most kiváló, megmaradjon a villa-
mosenergia-iparban.

Tombor Antal igényesen beren-
dezett irodájának feltûnõ kellékei
egy hatalmas, ezüst éremmel ki-
tüntettet szarvastrófea és vad-
disznóagyar. Miután megtekint-
jük a gondosan kiválasztott mû-
vészi alkotásokat, festményeket,
illetve a MAVIR korábbi székhá-
zának egy kis alkatrészét is, szem
nem kerülheti el az állatvilág ide
került trófeáit és elkerülhetetlen a
kérdés: Vajon Ön terítette le eze-
ket a vadakat? A válasz „igen” és
ahogy Tombor Antal mondja,
„láthatja, egy gyilkossal van dol-
ga”. Ez kicsit zavarba ejt, de to-
vábbi érdeklõdésre kiderül, már
negyven éve egyetlen hobbija
van, a vadászat. 
Ne gondolja senki, hogy a vadá-
szat kizárja a természet és az ál-
latvilág szeretetét. A vadászok vi-
gyázzák az erdõk lakóit. A puská-
val felfegyverzett vadász erdõjá-
rása közben a természet részévé
válik egy kicsit: Megfigyelve a
változásokat, a „lakók” mozgását
és tevékenységét felismerve, mi-
lyen gyönyörû és élettel teli a ha-
zai táj.
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– Ezt az évet nem éppen a szak-
szervezeti sikerek határozták meg
- mondta. A pénzügyi válság gaz-
dasági nehézségeket okozva na-
gyon nehéz körülményeket te-
remtett hazánkban, mely az egyik
nagy problémát, a krónikus eladó-
sodottságot eredményezte a kül-
földi pénzpiacok felé. A LIGA az
elmúlt egy évben nemcsak a saját
iparágakban való hátrányos dön-
téseket ellenezte, hanem az egész
országot tekintette, mikor kereste
a megoldást. Róna Péter szakértõ
segítségével talált rá egy lehetsé-
ges megoldásra, melyet javaslat-
ként fel is ajánlott a döntéshozó in-
tézményeknek is, legalább áttekin-
tésre - sajnálatos módon nem vet-
ték ezt figyelembe. Egyre inkább
látható volt, hogy a köztehervise-
lés nem igazságos, nincs igazán
kidolgozott koncepció, mely a
gazdaság további mûködését hatá-
rozta volna meg. Ezt követõen a
munkáltatói szervezetek által
megalakított reformszövetség
munkájában kívántuk részt venni,
de nem fogadták el a segítõ szán-
dékot. 

Az állampolgárok nagyon ne-
héz, egyre nehezebb helyzetbe
kerültek, mégsem jöttek sokan el
a hívó szóra, - miért? Szinte min-
den embernek van egy családtag-
ja, ismerõse, barátja, aki elvesztet-
te munkahelyét, így a félelem lett

úrrá az országban. Sokan a politi-
kai váltástól várják a gyors hely-
zetjavulást, de ezek a problémák
politikától függetlenek, csodát
nem várhatunk. Mi lehet a követ-
kezõ évben? A természetbeni jut-
tatások megadóztatása és egyéb
körülmények mellett a bértárgya-
lások tetõ alá hozatala nagyon bo-
nyolult és nehéz feladat lesz.

Ezt követõen Horváth Lajos is-
mertette az aznap lezajlott OÉT
megbeszélés tartalmát. Mit várha-
tunk a korkedvezményes és kor-
engedményes nyugdíj ügyében?
Elõbbi esetében a kormány nem
vállalja fel a konfliktust, amit a
rendelet módosítás jelentene,
utóbbira vonatkozóan hozott dön-
tés egy év haladékot adott. 

A LIGA ügyvezetõ alelnöke üd-
vözölte az utóbbi esztendõben
megvalósult EVDSZ és LIGA kö-
zötti hatékony kapcsolatot és to-
vábbi jó munkát kívánt. 

Téglás József, a DUVISZ elnöke
megköszönte a szövetség támoga-
tását, melyet a Vértesi Erõmû eset-
leges megszüntetésének kapcsán
kialakult helyzetben kaptak a
munkavállalók. A továbbiakban
helyes döntésnek nevezte az ága-
zati bértarifarendszer   és a tisztes-
séges nyugdíj mértékének kialakí-
tásáért indított küzdelmet, melyet
a szakszervezet nem ad fel. A
munkahelyteremtés és megtartás
a jövõben nem lesz lehetséges, ha

olyan energiakoncepció alatt
szenved az ország, ami nem is ne-
vezhetõ tervezettnek, átgondolt-
nak és megfelelõnek sem szak-
mai, sem megvalósíthatósági
szempontból. A nagy jövõépítés-
ben a munkahely védelme és a fej-
lesztés-újítás elvész, melynek
egyik áldozata lehet a Vértesi Erõ-
mû. 

Harmath Péter, az EVDSZ Ifjú-
sági Tagozatának elnöke ismertet-
te a fiatalok idei éves munkáját és
bemutatta a megújult tagozatot.
Az EVDSZ elnökhelyettesének
közremûködésével kialakított mû-
ködési szabályzat határozottabb
keretet és célkitûzéseket irányoz
elõ a tagozat számára. – Idén sem
tétlenkedtünk - jelentette ki a tago-
zat elnöke, majd tájékoztatott az
éves programokról. A fiatalok
szakmai üzemlátogatáson jártak
az OVIT acélszerkezet-gyártó és
felületkezelõ üzemében, megte-
kintették a Bátaapátiban létesült
Nemzeti Radioaktívhulladék-táro-
lót, útjára indította az EVDSZ Foci-
kupát, megrendezésre került a PA-
DOSZ Strandparty, - a hagyomá-
nyoknak megfelelõen. A tagozat
alapító tagja a LIGA Ifjúsági Tago-
zatának, az elnökség tagja a
DÉMÁSZ Szakszervezet Ifjúsági
Tagozatának elnöke, aki folyama-
tosan részt vesz a Fiatalok Ligája
munkájában és tájékoztat a hatá-
rozatokról és felhívásokról. – A fia-

talok nagy számban vannak jelen
az iparágban és egyre többen fi-
gyelnek fel a szakszervezetre, a
szolidaritás szükségességére, a
munkahelyi kapcsolatokban rejlõ
erõre. Az idei ifjúsági találkozó jól
mutatta ezt, hiszen a részt vevõ fi-
atalok hasznos élményekkel és
olyan információkkal tértek haza,
amit tovább fognak adni otthon a
többi kollégának, megteremtve a
lehetõségét az érdekvédelmi moz-
galom kiszélesítésének. 

– Ahol szándék és akarat, ott a
tett is megtalálható - mondta Nagy
Sándor, a DÉMÁSZ Szakszervezet
elnöke, aki beszédében kiemelte,
hogy az esetleges üzembezárások
- Vértesi Erõmû és bánya -, egy ér-
dekvédelmi képviselõ munkavi-
szonyának megszüntetése és a
munkahelyrõl való eltávolítása
egyedi esetek, de az ezekre és  az
országosan érezhetõ problémákra
való nem-reagálás, a segítségnyúj-
tás és szolidaritás elmaradása a fo-
lyamatot erõsítheti. – Ha ezek
megtörténhetnek, akkor bármi-
kor, bárkivel elõfordulhatnak. Ezt
nem engedhetjük! A szövetség
tagjainak támogatása folyamatos
kell legyen, ezzel erõsítve a LIGA
Szakszervezeteket is, mely szá-
mos esetben hallatta a hangját és
megmutatta erejét a demonstráci-
ókkal, a munkabeszüntetésekkel.
Mi szolidárisak vagyunk, csak
tudnunk kell, a LIGA elnöke szólít

támogatásra, vagy a vasutas szak-
szervezet elnöke nyilatkozik. 

A nyugdíj kérdésköréhez szólva
Nagy Sándor kijelentette: - Egy év-
vel elodázódott a döntés, de ez csak
rövid haladék, emellett nem mind-
egy, milyen munkakultúrában és
körülmények között kell még dol-
goznom nekem is harmincöt évet,
- vagy huszonnyolcat? 

Kaposvári Tiborné, a Schneider
Electric Hungária Villamossági
Zrt. Szakszervezete titkára ismer-
tette a megalakult esélyegyenlõsé-
gi tagozat jövõbeni céljait. A nyár
folyamán alakult szervezetet a LI-
GA Szakszervezetek hozta létre és
legfõbb céljai az esélyegyenlõség
megteremtése a munka világában,
a hátrányos helyzetben levõ egyé-
nek, csoportok segítése, a diszkri-
mináció kizárása a munkahelyek-
rõl. Az érdekvédelmi feladatokat
ellátó szervezet tagjai önkéntes se-
gítõk, jogászok, akik elsõ konfe-
renciájukat november 10-11-én
tartották meg a témában és kitûz-
ték az aktuális feladatokat a tiszt-
ségviselõk megválasztása után. Az
esélyegyenlõségi tagozatnak hu-
szonnégy szervezet a tagja.

Polgár Tibor, az EVDSZ Nyug-
díjas Tagozat elnöke nehéz szívvel
számolt be az idõskorúak élet-
helyzetének romlásáról, melyet a
kormányzati döntések is elõidéz-
tek. Ilyenek a tizenharmadik havi
nyugdíj megszüntetése, egyéb

nyugdíjkorrekciók, az utazási és
más jogosultságok elvétele. Ezek
az intézkedések nagyon érzéke-
nyen érintik a nyugdíjasokat. Pol-
gár Tibor részt vesz a LIGA Nyug-
díjas Tagozatának munkájában,
ahol tevékenységük kiterjed a
megoldáskeresésre is, a komoly
problémák enyhítéséhez.

Az elõadók és hozzászólók ér-
demi javaslatokat tettek a jövõre
vonatkozóan, majd ünnepélyes
pillanatok következtek. Átadásra
került az EVDSZ VD Aranygyûrû
kitüntetés: Moskovszky Ernõné
több évtizede tagja a villamosener-
gia-iparágnak, hasznos tevékeny-
séget végez a szakszervezet mun-
kájában. Tombor Antal, a MAVIR
volt elnök-vezérigazgatója taná-
csaival és szakmai hozzáértésével
segítette megõrizni a C-tarifát a
munkavállalók számára, és segít-
séget nyújtott a sztrájkszabályzat
elõkészítésében is. 

Gál Rezsõ megköszönte Király
Miklósnak, az Elektromos Szak-
szervezet leköszönt elnökének a
kollektíva érdekében végzett mun-
káját.

Az EVDSZ 9. Országos Értekez-
lete sikeresen zajlott le, a további
munka és a feladatok meghatáro-
zásra kerültek a küldöttek szava-
zatai által. 

Lóczy E.

L. E.
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Az üdvözlés után hellyel kínált,
majd megjegyezte, mivel émászos
szobájában nem egyedül dolgozik,
csendes beszélgetést szeretne, hogy
ne zavarjuk a kolléganõjét. Ezért
gyorsan a közepébe vágtunk. 

- Mikor írtunk utoljára önrõl, Er-
zsike? - tettem fel az elsõ kérdést. 

- Még soha nem nyilatkoztam a
forró drótnak - jelentette ki. 

- Akkor most már nem „mene-
kül” meg... Mikor lett émászos? 

- Harmincnégy esztendeje! 
- A napra is pontosan emlékszik? 
- Hát persze! 1975. május 30-át

írtunk. Aztán, ha nem haragszik,
mondok még néhány számot. 1969
óta vagyok szakszervezeti tag.
1975 és 2009 között bizalmi vol-
tam, tizenkét esztendeje vagyok a
számvizsgáló bizottság elnöke, im-
máron negyedik éve pedig az üze-
mi tanács tagja. 

„Kis” jubileum 
- Négy évtizede szervezett dolgo-

zó, ez gyorsan változó világunkban
jubileumként is „megteszi". Mi a
szép ebben a munkában? 

- Az, hogy törõdhetek a dolgo-
zókkal, meghallgathatom õket, ha
problémáik vannak, szólhatok az
érdekükben, segíthetek nekik, ha
segélykérelemmel fordulnak hoz-
zám, hozzánk. 

- Igazán nem akarom provokál-
ni, de napjainkban más a helyzet,
mint akár tegnap, vagy évtizedekkel
ezelõtt! 

- Nekem mondja? Tudom, látom,
érzem. Társaságunk is hatalmas
változásokon ment keresztül és a
szakszervezeti tevékenység is ren-
geteget változott. Semmi nem esik
az ölünkbe, mindenért meg kell
harcolnunk. De mielõtt túlságosan
elmerülnénk ebben a kérdésben,
gyorsan megjegyzem, nem szeret-
ném elvenni az elnök, Gembiczki
Tibor kenyerét. A kafetériáról, a bér-
fejlesztésrõl, vagy az év végi juta-
lomról is inkább õ tudna beszélni. 

- Azt viszont elmondhatja, hogy
mit kap akkor, ha valakinek sikerrel
jár el az érdekében? 

- Köszönömöt! Nekem ez a leg-
fontosabb. Meg az, ha látom, hogy a
kollégám, vagy a kolléganõm elége-
dett. 

- A választás után sokan megke-
resték? 

- A gratulációkra gondol? 
- Igen, természetesen.

– Ami azt illeti, szép számmal
kaptam! Minden telefon, üzenet,
vagy e-mail nagyon jólesett nekem. 

- A férje hosszú évtizedekig szak-
szervezeti titkárként dolgozott az
ÉMÁSZ-nál. Gondolom, hogy ott-
hon mindent megtárgyalnak. 

- Egyáltalán nem... Pali már ti-
zenkét esztendeje nyugdíjas és ez-
alatt minden megváltozott a cégnél
és a szakszervezetben is. Ezért
sem kérhetek tõle tanácsot. Annak
idején, amikor õ volt az szb-titkár,
rengeteget tanultam tõle. A férjem
a szó szoros értelmében tudott a
dolgozók nyelvén beszélni, ezért
emberileg is nagyon közel került
hozzájuk. Szinte mindenkivel
nagyszerû kapcsolatot ápolt, ügy-
szeretetét, hozzáállását elismerték.
De az idõ elszaladt, s nekünk ma-
napság a magunk lábán kell meg-
állnunk. És úgy érzem, hogy ezt

meg is tettük, tesszük, bizonyítot-
tuk alkalmasságunkat. 

- Meg kell kérdeznem, mert kí-
váncsi vagyok rá: Sokan üzennek
még önnel a férjének? 

- Óóó, igen! - húzta el a száját
mosolyogva. - Elsõsorban a régi
kollégák teszik ezt, bár a régiek
egyre kevesebben vannak. Megállí-
tanak, megtudakolják, hogy van
Pali, aztán küldenek neki néhány jó
szót. Ma is érzem, hogy szerették
és ha hazaérek, nyomban elmon-
dom neki a lelkemre kötött gondo-
latokat. 

Bükkaranyoson él 
- Ismert, hogy vidékrõl jár be.
- Így van. Már huszonegy éve

Bükkaranyoson élek, élünk. Reggel
korán kelek és délután, vagy este ki-
csit késõbben érek haza, mint a
miskolciak. Az állandó utazást meg-
szoktam és nem érzem tehernek.
Az aranyosi levegõ kiváló, a falu
szép, nem cserélném el semmi pén-
zért. Aztán csak húsz kilométer a tá-
volság. Egyébként korábban a me-
gyeszékhely vologdai részén laktam
és ott is jól éreztem magam, de a
bükkaranyosi csend és nyugalom
megfizethetetlen.

- A férjének tizenöt évig ígértem,
hogy meglátogatom, s a napokban
végre eljutottam hozzá. A házukat
örökzöldek veszik körül.

- Szeretjük a természetet. Ahhoz
azonban, hogy szép legyen a porta,
sokat kell dolgozni.

- Úgy látom, hogy szereti a rendet

- váltottam témát, miközben szem-
revételeztem hivatali szobáját. 

- Jó körülmények között dolgo-
zom. Van munkám, azt örömmel
végzem, elégedett vagyok. 

- Az évtizedek alatt biztosan meg-
járta már a székház valamennyi
emeletét.

- Nem... Valamikor gépkönyve-
lõként kezdtem az elsõ emeleten, a
számvitelen. Aztán a pénzügyre ke-
rültem, mint „vevõs”. Gazdasági
elõadóként most is ebben a funkci-
óban ügyködöm, úgynevezett
bankfeldolgozó vagyok, de már a
második szinten. Hamarosan hato-
dik pénzintézetünk is lesz, de még
nem tudom pontosan, hogy ez mi-
lyen változásokkal jár majd. 

Ünnepi finomságok 
- Kérdezhetem a családjáról és a

karácsonyról is? 
- Ki lehet ezt kerülni? - nézett

rám csodálkozva. 
- Akkor hallgatom! Elõször be-

széljen a családjáról... 
- Két lányom van. A nagyobbik,

Zsuzsa, a kisebbik Krisztina. Már
négy unokám van és hamarosan
megszületik az ötödik. A szentestét
valamennyien a családjuk körében
töltik el, az ünnepek elsõ, vagy má-
sodik napján azonban nálunk lesz-
nek. A férjem elsõ házasságában
két fiú született. Zsolt az Egyesült
Államokban, közelebbrõl Floridá-
ban, Attila pedig Vácott él. Rájuk,
családjaikra, gyerekeikre is gondo-
lunk majd képeslappal, aztán telefo-
non is beszélünk velük. 

- Mivel fogadja majd a vendége-
ket? 

- Húslevessel, halászlével, sült
kacsával, töltött káposztával és di-
ós-mákos bejglivel. 

- Mi kerül a fa alá? 
- A meglepetéseket nem árulha-

tom el. Hiszen akkor elveszíti jelen-
tõségét az ajándékbontás, amely
szertartásos esemény. A fát egyéb-
ként a férjemmel együtt díszítjük
fel.

- A faluban összejárnak a szom-
szédokkal, a barátokkal? 

- Ez karácsonykor nem szokás.
A kántálók azonban eljönnek, be-
jönnek. Énekelnek néhány ilyen-
kor szokásos ünnepi dalt, dalla-
mot, mi pedig kis ajándékkal jutal-
mazzuk meg õket. 

- Hol szilvesztereznek? 
- Otthon, kettesben, csendesen.

Nézzük a tévét, kapcsolgatunk a
mûsorok között. Lesz káposztale-
ves, virsli, éjfél után pezsgõt bon-
tunk, elsején pedig elkészítem az el-
maradhatatlan lencsefõzeléket. 

- A munka mellett helyt kell majd
állnia a konyhában is. Nem lesz
könnyû...

- December 21-tõl szabadságon
leszek és csak január 4-én dolgo-
zom ismét. Így, remélem, mindenre
jut idõm.   

- Köszönöm, hogy szakított idõt a
beszélgetésre! 

- Szívesen tettem és üzenni is
szeretnék. A forró drót valamennyi
olvasójának kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendõt
kívánok! 

Kép és szöveg: Gyõri István 

Bánkuti Ferencet azóta ismerjük
jobban, amióta a villamosener-
gia-ipari szakszervezet csatlako-
zott a LIGA Szakszervezetekhez
és rendszeresen, igen aktívan
részt vesz a szövetségi vezetõsé-
gi üléseken. A  Pécsi Erõmû mû-
szakos dolgozóit képviseli, mint
elnök.

Ahol megjelenik, a társaság nem
unatkozik. Víg kedélyû, jó humo-
rú, szimpatikus ember. Csodabo-
gárnak is mondhatnánk, hiszen
sokoldalú ismeretekkel rendelke-
zik, hivatkozott forrásaira szinte
mérget lehet venni, tárgyi tudása
elképesztõ. Alapvetõen humán be-
állítottságú, az élet mégis úgy hoz-
ta, hogy a mûszaki életbe, ponto-
sabban az anyagvizsgálati mun-
kákba szeretett bele. Ötvenhét
évesen vette át fõiskolai diplomá-
ját, humánszervezõ szakon.

Az érdekvédelmi munka fele-
lõsségérõl, a közösségben rejlõ
erõkrõl beszélgetünk és arról,
hogy a meghitt családi élet megtar-
tó erõ.

„Az '50-es években nagyon sze-
gények voltunk, petróleumlámpá-
nál olvastunk, tanultunk, tévénk
nem volt. Szüleink nagy szeretet-
ben, békességben neveltek ben-
nünket, én már iskola elõtt tudtam
olvasni. Nehezen éltünk, de hatal-
mas könyvtárunk volt. Amit olvas-
tam, az megragadt bennem, de
nyitott voltam minden újra. Mint
rendszeridegent nem vettek fel a
gimnáziumba, késõbb a gépipari
technikum erõsáramú tagozatán
végeztem.

Több mint tíz évig a Mecseki
Ércbányászatnál fizikai munka-
körben dolgoztam. 1975-ben a Pé-
csi Erõmûben helyezkedtem el
ügyeletes villanyszerelõként, majd
a szénbányákhoz kerültem, ott
elektrikusként dolgoztam. A Zsol-
nai gyár azért emlékezetes szá-
momra, mert ott mélyedtem bele
jobban a roncsolásmentes anyag-
vizsgálatba, amely mások számára
kicsit furcsa lehet, de nagy hatást
tett rám. Az anyagvizsgálat szá-
momra elvont, és misztikus világ,
nem látjuk, mi zajlik a mélyben,
és nem is nagyon tudjuk irányíta-
ni. Felsõfokú, nemzetközi ron-
csolásmentes anyagvizsgálói képe-
sítést is szereztem. Majd ismét a
Pécsi Erõmû következett, hõerõ-
gépészként dolgoztam - és már
munka mellett gépésztechnikusi
minõsítõ vizsgát tettem.

Az érdekvédelmi munkába
1990-be kapcsolódtam be, szimpa-
tikus volt nekem a villamosipariak
munkája. Mûszakba jártam, na-
ponta átéltem az õ problémájukat,
ma is állítom, hogy kívülálló hiába
akarja, nem tudja átérezni, igazá-
ból megérteni a mûszakozást.
Sokszor mintha latinul beszéltünk
volna…  Sokat beszéltem a dolgo-
zókkal, megértettem a fizikai dol-
gozók problémáit, úgy gondolták,
tehetek értük valamit. Megválasz-
tottak fõbizalminak. 2001-ben ala-
kult meg a Pécsi Erõmû Mûszakos

Dolgozóinak Szakszervezete,
amelynek vezetõjévé választottak.
A LIGA VHSZ kötelékébe tartoz-
tunk. Elõttünk volt a jó példa, a
paksiaké, velük tartottuk a kap-
csolatot. Az ember sokszor gon-
dolja, amikor rossz a helyzet, hogy
rosszabb már nem lehet. Dehogy-
nem! Pécs város, az erõmû és a
szakszervezet is sokat veszített
2004-ben. Bányabezárások, leépí-
tések és az ezzel járó iszonyatos
stressz a munkahelyeken, és ez
sajnos, a családtagokra is kihatott. 

Érdekvédelmi vezetõnek lenni
nem könnyû. Szerencsére hamar
felismertem az érdekellentétet és
az érdekazonosságot a dolgozók és
a vezetõk között. Örök vita, amely
feloldhatatlan a két fél között: A
dolgozóknak a munkajövedelem
növelése a cél, amely a munkálta-
tónak költség. Voltak komoly konf-
liktusok a vezetõkkel, de nagyké-
pûség nélkül mondom  mindig
megtaláltam a megfelelõ kulcsot a
megfelelõ zárba. Alkupozícióból
indultam ki, a munkabéke volt a
fontos számomra. Sokat segített az
ágazati szakszervezet, hiszen helyi
szinten nem tudtunk sok mindent
megoldani. Szerencsénkre az erõ-
mû akkori vezetõje, Somosi László
mindenben a partnerünk volt,
nagy empátiát tanúsított a munka-
vállalók problémái iránt.  

Nem mondta még senki, hogy
demagóg vagyok. Viszont megosz-
tó személyiség, ami szerintem azt
jelenti, hogy vagy szeretnek vagy
nem. Megmondom, én sem kulti-
válom a „langyos”, se nem ide,

sem nem oda tartozókat. A
langyosat az úristen is
kiköpi…

Szerintem nem nehéz az
emberekkel szót érteni, kellõ
felkészültséggel meg lehet ál-
lapítani azt, hogy kivel mikor,
mit és hogyan lehet és kell be-
szélni. Néhányuknak túlzott
elvárásai vannak az érdekvé-
delemmel szemben, nincse-
nek tisztában azzal, hogy mi-
lyen kompetenciával rendel-
kezik a szakszervezet .Meg
kell értetni pl. azt, hogy a
munkáltató csak a bruttó
bért tudja adni, a nettó bé-

rünk alakulását pedig a kormány
intézkedései, törvényei alakítják.
A szakszervezet, az érdekképvise-
let a munkahelyi körülményekbe,
a jövedelmi viszonyokba, a szociá-
lis és jóléti juttatásokba „szólhat”
bele, és kell is kiállnia a dolgozók
érdekében, de mindezt törvényes
keretek között teheti meg. Ami
ezen kívül van - adók, tb, stb. - azt
a törvényhozás, a kormány felé
kell címezni.

Nyugdíjazásom óta megbízott-
ként látom el az elnöki tisztséget.
Azt mondom dupla felelõsséggel.
Kevesen vagyunk, sajnos a fiatalok
nem jönnek az erõmûhöz.  A villa-
mosenergia-ipari dolgozók pécsi
szakszervezetével, élén Kovács Ist-
vánnal sok a tennivalónk. Ma már
Pécsen sem tud a munkaadó két-
számjegyû emelést adni, mint ko-
rábban volt rá példa. Meg kell olda-
nunk a korkedvezményes és a kor-
engedményes nyugdíj kérdését, fi-
gyelemmel kell lenni a mûszakosok
egészségvédelmére, ki kell cövekel-
ni az ágazati kollektív szerzõdést, -
hogy csak a fontosabbakat mond-
jam. Jó közösség a miénk, elsõként
csatlakozunk egy-egy cél érdeké-
ben az aláírásgyûjtéshez, demonst-
rációkhoz, tiltakozásokhoz.

Pécs melletti kis községben csa-
ládi házban lakunk. Négy gyerme-
kem van, második házasságban
élek. Hét unokám körberajongják
a nagyszülõket. Szentestén hu-
szan biztosan leszünk az ünnepi
asztal körül. A felnõttek, mi együtt
megyünk az éjféli misére.” 

Kolosváry E.

Budapesten születtem 1957. június 10.-én.
Lassan immár 30 éve boldog házasember
vagyok, ami a mai világban igen nagy
kincs. Három gyermekem van, a legkisebb
ebben a tanévben fog érettségizni. Nõvére
és a bátyja már kirepültek. Lányomtól van
már egy kis unokám is, aki a fiatalságot
hozza el a szívembe. 

Érettségi után az Elmû-nél helyezkedtem
el 1975-ben, és azóta vagyok szakszerveze-
ti tag. Kezdetben kirendeltségen kezdtem,
mint „bonyolult betanított univerzális segí-
tõ”, majd szakmai tapasztalatok megszer-
zése után önálló villanyszerelõ lettem, majd
a technikusi oklevél megszerzését követõen
oktatási elõadóként tevékenykedtem. A
rendszerváltás elsodort a cégtõl és külföld-
ön vállaltam munkát. Így a német egyesítés-
nek kint, Németországban voltam tanúja,
ami a mai napig nagy hatással van rám.

1991-ben visszahívtak a régi munkatár-
saim, akik az új idõk szelét megérezve egy
kft.- t alakítottak, ami ma is jól prosperál,
igaz már, mint zrt, majd innen kerültem
vissza az Elmû-be.

Tehát 1992-ben már ismét Elmû-s vol-
tam. Egy ideig még a hálózatszerelésen vol-
tam csoportvezetõ, ami egy szép szakasza

volt az életemnek. Ekkorra már megszüle-
tett harmadik gyermekünk is. Így a kétszo-
bás lakásunkat kinõttük. A család összefo-
gásával sikerült egy családi házat felépíte-
nünk, azóta is itt lakunk, a pilisi hegyek kö-
zött. Szakmai munkámra felfigyeltek és új
munkakörbe hívtak. Üzemirányítónak!
1994-tõl tartok szolgálatot. Ez számomra a
szakma legszebb területének számított. Ek-
kortól éreztem, hogy azt a tapasztalatot,
ami az évek alatt „rám ragadt”, meg kéne
osztani mással is. Elkezdtem oktatni és
örömmel tapasztaltam azt az érzést, amit
csak az érezhet, aki már oktatott, és felis-
meri, amit a hallgató mond, azt tõle tudja.
Ez jó érzés! Ekkor éreztem, hogy nem csak
oktatni kell, de tanulni is. Elvégeztem a mû-
szaki ellenõri tanfolyamot, majd a munka-
védelmi technikusi oklevelet is megszerez-
tem. Közben 2004-tõl megbíztak az ÜIK ve-
zetésével. Ez ismét egy kihívást jelentett, de

hála munkatársaimnak, akik támogattak,
egy igen szép idõszakot jelentett az életem-
ben.

Mindig is szerettem a hangomat hallat-
ni, ezért általában a munkatársaim szócsö-
vének számítottam. A munkavédelmi tör-
vény változása életre hívta a munkavédelmi
képviselõk intézményét. Ekkor kerestek
meg, hogy induljak a választáson. Itt meg-
kaptam munkatársaim bizalmát és megala-
kítottuk a Munkavédelmi bizottságot.
Mindjárt az akkori szervezetben történõ
változások adták a feladatot. Ami az érdek-
védelem számára komoly kihívás volt.

2007-ben az unbulding kapcsán ismét
adódott a feladat, meg kellett törvényileg is
felelnünk az új helyzetnek, és még mûkö-
dõképesnek is kellett közben lennünk. Igen
sok segítséget adott a szakszervezet a vá-
lasztások lebonyolításában, valamint az
üzemi tanács szakmai segítsége is sokat je-
lentett számomra.

Elõször az ÜT deleált tagja lettem, majd
bizalmat kaptam a munkatársaimtól, így
tagja lettem az újonnan alakult Elmû Háló-

zati Kft. Üzemi Tanácsának, ahonnan a
felügyelõbizottságba delegált az ÜT.

A törvényes határidõket betartva és a
mûködés folyamatos fenntartása mellett si-
került megalakítanunk az ELMÛ/ÉMÁSZ
Központi Munkavédelmi Bizottságot. Szak-
mai munkánkban a vállalatcsoport munka-
védelmi szakterületétõl is igen sok segítsé-
get kaptunk. Együttmûködésünk igen jó-
nak mondható. 

A jó szakmai munkánkat mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy sikerült felállíta-
nunk a Paritásos Munkavédelmi Bizottsá-
got, ezzel a vállalat vezetése is elismerte
munkánkat, és a legmagasabb szintre
emelte együttmûködésünket.

Ez év szeptemberében jelöltettem maga-
mat a szakszervezeti bizottság elnöki
posztjára, az Elektromos Szakszervezet-
ben. November 11-én bizalmat kaptam a
bizalmi testülettõl.

A munka dandárjába estem, azt hiszem,
ezt nem kell bõvebben ecsetelnem. Év vége
minden területen a hajrá idõszaka. Ezt ta-
pasztalom! Németh Lajos 

„Az a legfontosabb, hogy a dolgozók
elégedettek legyenek”

Kohányi Pálné beszél a szakszervezetrõl, a családjáról és az ünnepekrõl

AAzz  úújj  eellnnöökk  bbeemmuuttaattkkoozziikk

Kohányi Pálné hivatali szobájában 

CCCCssss aaaa kkkk     aaaa zzzz     ttttuuuudddd     ttttaaaa nnnn íííí ttttaaaannnn iiii ,,,,     aaaa kkkk iiii     mmmmaaaaggggaaaa     iiii ssss     ttttaaaa nnnnuuuu llll tttt

Bánkuti Ferenc a korengedményes
nyugdíj ügyében is szólt 

Gyárlátogatáson a Kaysser Fémmegmunkáló Mûvekben
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A LIGA kongresszusát 2009. december
3-4-én tartották Budapesten.   

A hozzászólások és a javaslatok után elfogad-
ták az elõzõ négy évrõl szóló beszámolót, a bi-
zottságok, a mandátumvizsgáló, a számvizs-
gáló beszámolóit, módosították az alapsza-
bályt, és megalkották a 2010-2014. évi progra-
mot. Tisztségviselõ-választásra és kitüntetések
átadására került sor és határozatot fogadtak el
népszavazási kezdeményezésrõl.

A résztvevõk kisfilm megtekintésével ismer-
hették meg a LIGA elmúlt 21 évének történe-
tét. Jó érzés volt látni és tudni, hogy a kezdeti
nehézségek, majd az azt következõ idõszak
útkeresései után hogyan vált a szövetség mára
a magyar szakszervezeti mozgalom élharcosá-
vá, megkerülhetetlen tényezõjévé. 

Számos ország szakszervezetének vezetõi,
képviselõi jöttek el a kongresszusra: többek
között  Szlovákiából (KOZ SR), Ausztriából
(ÖGB), Olaszországból (UIL, CGIL), Francia-
országból (FO, CFDT), Romániából (CNSLR-

Frata), Görögországból (GSEE), Ciprusról
(SEK).

A külföldi vendégek hozzászólásaikban mél-
tatták a LIGA hazai és nemzetközi életben be-
töltött szerepét. Jozef Niemiec, az Európai
Szakszervezeti Szövetség, az ETUC titkára
szólt a globalizáció káros hatásairól és arról is,
hogy minden eszközzel meg kell akadályozni a
munkahelyek csökkentését, a bérek befagyasz-
tását. Összehangolt akciókat kell szervezni -
mondta. 2010. március 24-re ismét Akció napot,
európai tüntetést szerveznek Brüsszelben.  

Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnö-
ke hozzászólásában fontos mérföldkõnek ne-
vezte a XII. kongresszust. Különösen az el-
múlt négy év volt számukra jelentõs, hiszen az
alapszándékok ebben az idõszakban valósul-
tak meg.  Az ezt megelõzõ idõszakban legna-
gyobb erõfeszítéseik ellenére sem sikerült  a
konföderációkat közelebb hozni egymáshoz,
integrálni az erõket. Más úton próbálkoztak,
nyitottak az olyan ágazati és önálló szakszer-
vezetek felé, amelyek szívesen csatlakoztak a
szövetséghez, elfogadva annak alapszabályát
és filozófiáját. Az elnök úr kiemelte a VDSZSZ
(ma már EVDSZ) 2007-ben történt csatlakozá-
sát a LIGÁ-hoz. A villamosenergia-ipari szak-
szervezettel megerõsödtek. 

A LIGA az Országos Érdekegyeztetõ Tanács-
ban meghatározó szerepet tölt be, számos de-
monstrációt, sztrájkokat szerveztek. Bebizo-
nyosodott, hogy a munkavállalóknak szüksé-
gük van a szakszervezetre, amely felelõsen,
ha kell harcosan kiáll értük, velük,  életminõ-
ségük, munkakörülményeik  valamint a tisz-

tességes európai uniós állampolgárokhoz mél-
tó bérek elérése érdekében. A LIGA az ún. tb-
mentõ népszavazással - amely eredményekép-
pen a kormány visszavonta az egészségbizto-
sítási törvényt - bebizonyította, hogy jó cél ér-
dekében össze kell fogni a szakszervezetek-
nek és a civil szervezeteknek, egyben követen-
dõ példái lettek a magyarországi szakszerveze-
teknek. Tették mindezt pártoktól függetlenül
és alapvetõ céljaik elérésében, a megmozdulá-
saikban akadályozó (sok-sok) tényezõ ellené-
re is. Az elnök úr azt is elmondta, hogy  legna-
gyobb erõfeszítéseik ellenére sem tudtak min-
den olyan intézkedést megakadályozni, amely
a munkavállalók kárára történt. Ezért is került
az ország súlyos gazdasági helyzetbe. 

Az elmúlt négy évben sokat fejlõdött a LIGA
Szakszervezetek, mind taglétszámban, mind
érdekérvényesítõ képességben. Biztos anyagi
háttérrel rendelkezik. A küldöttek hozzászólá-
sai ezt támasztották alá. Véleménynyilvánításá-
ban egyedül Kónya Péter nem kívánta minõsí-
teni a munkát. 

A kongresszus tisztségviselõket választott:
LIGA elnök Gaskó István, közszolgálatért fele-
lõs társelnök Pongó Géza, képzésért és oktatá-
sért felelõs társelnök Gál Rezsõ, nemzetközi
ügyekért felelõs társelnök dr. Cser Ágnes. Ügy-
vezetõ alelnök Horváth Lajos, gazdasági alel-
nök Hangonyi Zoltán, közszolgálatért felelõs
alelnök Kerpen Gábor. Nyolc elnökségi tagot,
továbbá a mandátumvizsgáló bizottság és a
számvizsgáló bizottság tagjait is megválasztot-
ták. A mandátumvizsgáló bizottságba ismét
beválasztották Harmath Pétert, az EVDSZ Ifjú-
sági Tagozat vezetõjét és a számvizsgáló bi-

zottságba Árkovics Istvánt, az EVDSZ gazdasá-
gi és ügyviteli igazgatóját.

Hárman kapták meg a Magyar munkavállalókért
díjat. Markotán Károly (a középsõ fotón), a Munkás-
tanácsok paksi szervezetének nyugdíjas vezetõje ti-
zenegy évi eredményes munkájáért vehette át a díjat.

Kongresszusi határozat született népszava-
zási kezdeményezésrõl: A LIGA Szakszerveze-
tek XII. Kongresszusa támogatja a LIGA Szak-
szervezetek által kezdeményezett népszava-
zást a nyugdíjkorhatár 62. évre történõ vissza-
állítása érdekében.

Szép és igényesen összeállított két kiskönyv
jelent meg a kongresszus alkalmából. Címe: A
„TB mentés, egészségünkre”, a másik a „20
éves a LIGA Szakszervezetek”, mely a konfö-
deráció 20 éves történetét foglalja össze.

Az ünnepi program részeként a Vasutas Ze-
neiskola Pro Musica tanári zenekara színvona-
las mûsort adott.

Az EVDSZ tisztségviselõk  csoportja ered-
ményesnek, színvonalasnak,  jó hangulatúnak
és kitûnõen szervezettnek minõsítette a ren-
dezvényt. (fábián)

LIGA Szakszervezetek kongresszusával (2009.
december 3-4) párhuzamosan szakmai konfe-
renciát is tartott az érdeklõdõknek, Szakszerve-
zeti útkeresés és programalkotás címmel. A köz-
és versenyszférából egyaránt jelenlévõ szakszer-
vezeti vezetõk és a meghívott szakértõk segítsé-
gével érdekes és izgalmas párbeszéd alakult ki.
A megszokottaktól is aktívabb volt a közönség,
melynek köszönhetõen az elhangzott elõadások
után majdnem ugyanannyi ideig tartott a felme-
rült kérdések megvitatása és megválaszolása.
Sziklai István Magyarország elmúlt évtizede jó-
léti politikájának áttekintése címû elõadása vé-
gén javaslattétel hangzott el a szociálpolitikai
stratégia egyes elemeire. Neumann László pedig
Válság és szociális párbeszéd címmel tartott elõ-
adást, amelynek külön hangsúlyt adott az idén
elfogadott és jövõre életbe lépõ Országos Érdek-
egyeztetõ Tanácsról szóló törvény.  
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A Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bi-
zottság (VÁPB) és az Egyesült Villamosener-
gia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(EVDSZ) szervezésében november 17-én Eu-
rópai Üzemi Tanács Konferenciát tartottak Bu-
dapesten, a villamosenergia-iparban befekte-
téssel rendelkezõ társaságok által mûködte-
tett Európai Üzemi Tanácsok (EÜT) tevékeny-
ségérõl. A konferencia célja az volt, hogy átte-
kintést adjon a magyar munkavállalókat, a szö-
vetséghez tartozó szakszervezeti tagokat érin-
tõ EÜT-k mûködésérõl, megismerhessék egy-
más - a munkáltatói és munkavállalói oldal
- véleményét, értékítéletét az intézmény
mûködésével kapcsolatban.

Az elõadók az E.ON., az RWE, az EDF és a
Schneider Electric vállalatcsoportoknál
mûködõ üzemi tanácsok tevékenységét,
törekvéseiket ismertették, megemlítve az
eredményeket, de feltárva - jobbító szán-
dékkal - az esetleges negatívumokat is. Az
intézmény jelentõségérõl, a szakszervezet
szerepérõl a CGT képviselõje tartott elõ-
adást. 

A konferenciát Gál Rezsõ, az EVDSZ elnöke nyitotta
meg és tájékoztatott a plénum témáiról, részletes prog-
ramjáról. Az elnök ismertette a villamosenergia-ipar
szerkezetét Magyarországon a privatizációt megelõzõ
és az azt követõ idõszakban. Az érdekvédelem olyan
alapokat fektetett le az 1995-ös évben és utána, mely-
nek máig tartó hatása van az iparágban. A tulajdonosi
szerkezet megváltozása egy kicsit kísérleti jelleget is
öltött hazánkban, hiszen ami itt bevált, csak azt köve-
tõen alkalmazták a konszernek más régiókban. Az eu-
rópai üzemi tanácsokkal való kapcsolat során olyan
partnerekkel találkozunk, akikkel tapasztalatainkat
oszthatjuk meg - mondta Gál Rezsõ.

Az E.ON AG Európai Üzemi Tanácsának céljairól,
aktualitásokról és a jövõ kihívásairól, illetve annak
munkáltatói oldala számára nyíló jelentõségérõl be-
szélt Gabriele Gratz, a társaságcsoport felügyelõbizott-
ságának és a pénzügyi-befektetési bizottságának tagja.
Az E.ON Csoport üzemi tanácsa több mint tíz ország-
ból fogadja a küldötteket, akik különbözõ kultúrákat,
szervezeteket jelenítenek meg - ezért is nagy kihívást
jelent megpróbálni mindenki igényét kielégíteni. Fon-
tos szem elõtt tartani a képviselõknek is, hogy a „har-
cokat hagyják otthon” elvét kell érvényesíteni, hiszen
a saját gondjaik elveszik a lehetõséget az EÜT-ben va-
ló hatékony feladatmegoldástól, egy közvetítésnek kell
kialakulnia a testületben. Az üt. évente kétszer ülése-
zik, melyen szinte minden érintett ország képviselteti
magát. Jelenleg folyik egy összehasonlító tanulmány
elkészítése, mely tartalmazza majd a közép- és kelet-
európai országok kollektív szerzõdéseinek és bér-
struktúrájának az összehasonlítását. 

Cégcsoport szinten egy szerkezeti és funkcionális
változás elõtt áll az E.ON, ezek leginkább az informa-
tikát és a termelési részlegeket érintik majd.  Ez lesz a
legnagyobb projekt a cég életében, mely 2011. január
1-jétõl lép életbe. A vállalkozások permanens felvásár-
lása már 1995-tõl szinte azt a benyomást keltik, mint-
ha „pénzügyi befektetõk lennénk és csak mellékesen
foglalkozunk energiaellátással is”. Emellett az Európai
Unió eredeti célkitûzése, miszerint a lakosság ellátása
versenyt képez és olcsóbb lesz az áram ára, nem való-
sult meg, a minõség nem szerepelt a tervben, illetve el-
aprózódás helyett egyre nagyobb vállalkozások jön-
nek létre a kontinensen. A magyarországi cégvásárlás
után újfajta szervezeti formák kerültek kikísérletezés-
re- vallotta be Gabriele Gratz. Ez egyes funkciók, köz-
ponti feladatok és szolgáltatások elválasztását jelentet-
te, mely nem volt egyszerû a cégvezetés számára sem.
– Azt azonban kijelenthetem, hogy kevésbé lennénk
sikeres vállalat, ha az érdekvédelem nem tájékoztat a
folyamatok alakítása során az évek alatt - hallottuk tõ-
le.

Gabriele Gratz az E.ON AG EÜT feladatait és céljait
mutatta be a továbbiakban.  Az információcsere köl-
csönös és kötelezõ mindkét fél részérõl. A hiteles tájé-
koztatás az üzemi tanácsok, így a munkavállalók felõl
rendkívül lényeges a munkáltatói oldal számára, hi-
szen ezeket választott vezetõk adják,  megbízhatók az
információk. Az érdekképviseleti oldal - és ebben a
magyar kollégák példaértékû feladatot láttak el - ráéb-
reszt arra, hogy nem csak az üzlet fontos, hanem a
tisztességes bánásmód, a teljesítmény méltányolása, a
kultúra kölcsönös megismerése is, mely segít megérte-
ni a helyi normákat és körülményeket. Az innen ka-
pott megfelelõ tájékoztatás továbbítása megtörténik a
vállalat igazgatótanácsa felé. Az egységes fellépés - ez
az igazi feladata az üzemi tanácsnak és a szakszerve-
zeteknek, mely nagyobb tiszteletet és figyelmet vív ki
a munkavállalók tömegei iránt -, ez  egyúttal rendkívül
sokszínû a különbözõ vállalatcsoport szinten. 

Rajkó Vince Magyarországi képviselet az E.ON AG
Európai Üzemi Tanácsában címmel tartott tájékozta-
tót: Az Európai Unió tizenöt évvel ezelõtti döntése ér-
telmében jöttek létre az EÜT-k, az irányelv célja az
volt, hogy a közösségi vállalkozások munkavállalói ak-
kor is megfelelõ tájékoztatást kapjanak a munkáltatói
oldalról, ha a döntések nem a saját tagállamban jönnek
létre. A konszern szabályozza az üzemi tanács mûkö-
dését. Évente kétszer tart vezetõségi és plenáris ülést,
melyen véleményezésre kerül a cég vezetésének és az
üzemi tanácsok delegációinak beszámolója, az elnök

tájékoztatást tart az aktualitásokról, a munkabizottsá-
gok ismertetik a végzett feladatok teljesítését, és  egy-
séges állásfoglalások alakulnak ki a munkavállalókat
érintõ kérdésekben. A küldötteket az E.ON AG Euró-
pai Üzemi Tanácsába az E.ON Hungária Üzemi Taná-
csok Fóruma delegálja, ez által képviselteti a magyar-
országi munkavállalókat. 

Réffi Péter, az ÉVISZ SZT elnöke az Európai Üzemi
Tanács tevékenységét a hazai szakszervezetek szem-
szögébõl elemezte. Az intézmény munkája során a
leggyakoribb kérdések a gazdasági és pénzügyi hely-
zet, az üzleti tevékenység, a cégbeszüntetések, a szer-

vezeti átalakítások, az innováció, a fejlesztések és a
foglalkoztatás területérõl jelentkeznek. Az üzemi ta-
nács ülésén kötelezõ napirendi pontokként szerepel a
humán erõforrás által adott beszámoló értékelése, a
munkabelesetek kezelése, a társadalmi felelõsségválla-
lás fejlesztése és fenntartása, a képviselõk pedig
országjelentésekben számolnak be a hazai fejlemé-
nyekrõl. A jelenlegi aktuális beszámolók az E.ON AG
szabályzatai, az informatika, a  kereskedelem, a mun-
kavállalói elégedettség felmérés tárgykörben és a Per-
form to win projektrõl, a létszámleépítések és kiszer-
vezések állásáról szólnak. Kiemelendõ, hogy a szak-
szervezetek hatékonyan részt tudnak venni az EÜT
munkájában, mivel az üzemi tanács tagjainak 99%-a
szakszervezeti tag. Az EÜT szerepe a munkavállalók
közvetlen kapcsolatának biztosítása az anyavállalat-
hoz és a felsõ-vezetéshez biztosítja a dolgozók véle-
ménynyilvánításának jogát, a hozzáférést a piaci pozí-
cióval kapcsolatos adatokhoz. Emellett fontos szerepe
van a közvetlen információcsere kialakításában az
unió más tagállamaiban levõ munkavállalók képvisele-
teivel és elõsegíti az egységes vállalati kultúra kialakí-
tását.

Az E.ON ÜT-vel kapcsolatos elõadások után az
RWE Európai Üzemi Tanács elõadásai következtek, el-
sõként dr. Peter Gentges személyzeti igazgató beszélt
az üzemi tanács jelentõségérõl munkáltatói oldal
szemszögébõl, majd Uwe Tigges, az RWE EÜT elnöke
a szervezet céljairól, mûködésérõl, a jelen problémái-
ról és a jövõ kihívásairól tájékoztatott. Hogyan valósít-
ható meg a munkavállalók képviselete uniós szinten? -
tette fel a kérdést Peter Gentges. Nem csak megvála-
szolni nehéz, hanem megvalósítani is, de ebben segít-
ség volt, egy alap, melyet az uniós üzemi tanács írt elõ.
A cégcsoport életében egy nagy változás következett
be, miszerint létrejött az RWE AG, mely a regionális
szemléletet képviseli, mégis a vállalatok a csoport tag-
jaiként mûködnek. Az üzemi tanácsok testületeivel
együtt kell mûködni, mivel minden eredmény közös
munkával érhetõ el. Tapasztalat mutatja, hogy a mun-
káltatói és a munkavállalói szervezetek közötti érdek-
különbség kisebb, mint ez a  kettõ és az uniós bizott-
ság között. Ennek felismerése azért fontos, mert az
alapok lefektetése folyamatát visszafordítani nem lehet
akkor, mikor már az irányelvek nemzeti jogszabályok-
ba való átültetése folyik. 

Uwe Tigges kijelentette, szerencsés döntés volt a
vállalatcsoport életében, hogy a regionalitás lett elõtér-
be helyezve a funkcionalitás mellett és kifejtette, miért
volt szükség az átszervezésre. Az új struktúrában a
szigetország is képviselteti magát, ezzel nyolc ország
jelenik meg a tanácsban, ahol a legutóbbi választáso-
kon egyik elnökhelyettes Kunzer Ferenc lett, az
ELMÛ/ÉMÁSZ Üzemi Tanács elnöke. A kultúrák sok-
színûségét a közös programokkal - legújabb a nemzet-
közi focibajnokság - és a normák kiterjesztésével,
egyenjogúsításával kívánják elérni, ami remélhetõleg
megalapozza a jövõt, ahol nemcsak a számok, hanem
a munkavállalók igényei is teljes mértékben meghatá-
rozóak lesznek. 

Magyar szerepvállalás az RWE Európai Üzemi Ta-
nácsában, és a hazai munkavállalók érdekeinek megje-
lenítési lehetõségeirõl beszélt Kunzer Ferenc, az RWE
AG Üzemi Tanács újonnan választott elnökhelyettese.
A társaságcsoport szinten mûködõ intézmény megva-
lósítja azt a szemléletet, miszerint a közös  munka
több, mint az egyedek összesített munkája, azaz a ha-
zai munkavállalók a képviselõkkel egységes európai
szemléletet és normarendszert kapnak, illetve az egy-

más iránti szolidaritás olyan eredményeket jelent,
mint a kollektív szerzõdés szükségességének elismer-
tetése a tulajdonossal, határainkon túl is. 

Gembiczki Tibor, az ÉMÁSZ Szakszervezet elnöke
a szakszervezet szempontjából vizsgálta az üzemi ta-
nácsok munkáját. - Nincs szakszervezeti és nincs üze-
mi tanács érdek, csak munkavállalói érdek van, ennek
figyelembevételével, egymás támogatásával és a jog
adta lehetõségekkel kell ezt megvalósítanunk. Nagyon
fontosnak tartom, hogy a szakszervezetek az EU ÜT
kapcsolaton keresztül közvetlenül juthatnak informá-
ciókhoz a németországi és RWE eseményekrõl, de
ezen a csatornán értesülhetünk a brüsszeli szakmai
kérdésekrõl és a társországok, testvércégek aktuális
ügyeirõl is. Hasznos ezen kívül, hogy az RWE EU ÜT
ülésein állandó meghívott az EPSU/EGÖD képviselõje
is. Összegezve elmondható, az eltelt évek alatt a társa-
ságcsoport szintû üzemi tanács tevékenysége folya-
matosan alakult, újabb országok bekapcsolódásával
egy igazi nemzetközi csapat formálódott. Ebben a
szervezetben - csapatban - az üzemi tanácsok mellett
helye van a szakszervezeteknek is - mondta. 

Az EDF Európai Üzemi Tanácsok elõadásait Chris-
tian Nikel nyitotta meg, aki a cégcsoportnál a szociá-
lis dialógust segíti elõ. Az EDF EÜT célja a közös kon-
zultáció, mely megvalósul ágazati és nemzetközi szin-
ten is, ennek résztvevõi a munkáltató, az üzemi tanács
és a szakszervezetek is. Még nyolc évvel ezelõtt indult
a program, mely szerint folyamatos tájékoztatás zajlik
a vállalati fejlõdésrõl, tervekrõl, a pénzügyi és gazdasá-
gi helyzetrõl, a munkavállalókra érvényes szabályozá-
si kérdésekrõl és ezek kihatásairól. Ehhez az üzemi ta-
nács részérõl véleménynyilvánítás is társul az éven-
kénti minimum két tanácskozás során.

Laurence Drouhin Hoeffling az EDF Csoport Üzemi
Tanácsát - bizottságát - mutatta be a munkavállalói ol-
dal képviseletében. Az üzemi tanács egy multikul-
turális színtér, amely a tárgyalási fórum keretében
egyeztetést is megvalósít. Az EDF cégcsoport üzemi ta-
nács sikerének kulcstényezõi a saját költségvetési ke-
ret, a széleskörû tájékozottság, a munkacsoport sze-
rinti mûködés, a szakértõi vélemények kérése, a válto-
záshoz való alkalmazkodóképesség, a továbbképzé-
sek, és a menedzsmenttel, a szakszervezetekkel való
folyamatos kapcsolattartás. Olyan állandó és ad hoc
munkacsoportokat tart fenn az EDF Európai Üzemi
Bizottság, mint az esélyegyenlõségi, a munkahelyi
egészségmegõrzési, a garanciális munkacsoport -
utóbbi a tagvállalatoknál levõ folyamatokat figyeli és
vizsgálja, és azt, hogy az átképzések eredményesek-e
egy esetleges átszervezés alatt. Még van tennivaló, je-
lentette ki Laurence D. Hoeffling, mint például a bére-
zés fejlesztése, hiszen a vállalat nyereségesen mûkö-
dik, valamint fel kell készülni egy világszintû társaság-
csoport üzemi tanács létrehozására, hiszen a vállalat
globális téren mûködik.

Az EDF Üzemi Tanácsában magyar részrõl a szak-
mai továbbképzéseket felügyeli és tart kapcsolatot a
központi szervezettel dr. Kurunczi Ágnes, aki elõadá-
sában kifejtette, hogy az intézmény legfõbb szerepe a
konzultáció és információcsere, melyben nagy szere-
pe van a hazai munkavállalói fórumoknak, ahol a kö-
zös érdekeket kell megtalálni. A „kicsi lépésekkel elõ-
re” elv alapján az eredmények nem azonnal jelentkez-
nek, de az együttes problémamegoldás a folyamat kul-
csa, az esélyegyenlõséget biztosítani kell az anya- és
leányvállalat között, az egészségbiztonság megterem-
tése a Budapesti Erõmû tapasztalatai alapján. A  kör-
nyezetvédelem terén az állatok védelme is fontos, a

konszolidált beszámolók felhasználása a
keresetfejlesztések terén pedig mind olyan
tevékenységek, melyekre fokozott figyel-
met kíván fordítani az üzemi bizottság. Eh-
hez a szakszervezetek hatékony segítséget
nyújthatnak. 

Nagy Sándor, a DÉMÁSZ Szakszerve-
zet, és az üzemi tanács elnöke beszédében
kiemelte, hogy a multinacionális vállalatok
esetében sok esetben fordult elõ, hogy a ta-
nácskozások folyamán a résztvevõk elbe-

széltek egymás mellett. A tulajdonosváltás új identitást
teremtett egy nagy múltú hazai társaság életében, ne-
héz volt megérteni, hogy immár csak egy kis fogaske-
rék a nagy európai szintû cégcsoportban. A mozgástér
szûkült, hiszen a döntések távol születnek és csak ott
való megjelenéssel lehet megérteni a folyamatokat. Az
üzemi tanács az információátadással egyben véle-
ményt is alkot a tervekrõl, a szakszervezet pedig in-
kább a részvétel mellett teszi le a voksot és befolyást
próbál gyakorolni az ellenállás helyett. A társaság éle-
tében végbement átszervezés nem volt könnyû folya-
mat az érdekvédelem számára, de elmondható, hogy
kis lépésekben és foglalkoztatási garanciavállalással
lett végrehajtva. Az Európai Üzemi Bizottság létreho-
zása elõrelépés, de további fejlesztést igényel, hiszen
még csak tagként veszünk részt a plénumokon, de to-
vábbi beleszólási jogunk egyelõre még  nincs. Ezért is
tervként szerepel a francia érdekvédelemmel való szo-
rosabb kapcsolat kiépítése és  az üzemi tanácsok, a
szakszervezetek, a munkavédelem és a felügyelõ bi-
zottságok közös tevékenységének elõsegítése. A dön-
tések elõtti befolyás kieszközlése jobb megoldás, mint
az utána következõ fájdalomcsillapítás. Az érdekvéde-
lem - bármelyik intézményrõl is beszélünk - a jobb
munkakörülményekért harcol, mely a hatékonyabb
munkavégzést teszi lehetõvé, ezáltal a munkáltatónak
is kedvez, ez pedig az érdekek közös nevezõre hozá-
sát valósítja meg - hangsúlyozta Nagy Sándor.

A Schneider Electric Európai Üzemi Tanács mûkö-
dését Farkas Tibor, a Schneider Electric Hungária Villa-
mossági Zrt. Üzemi Tanács elnöke mutatta be. A válla-
latcsoport üzemi tanácsa tíz évvel ezelõtt alakult meg,
már akkor részt vett a magyar képviselet a plénumokon
megfigyelõ szerepben. Jelenleg huszonhárom ország
képviselteti magát és sajnálatos módon az információ-
áramlás akadályozott és nehézkes. A vállalatcsoport
globális törekvései során standard intézkedésekre tett
javaslatokat az üzemi tanács, hogy a tömeges elbocsá-
tásokat és kiszervezéseket elkerülje. Még 2007 nyarán
létrejött egy megállapodás irányelvként, de ez a mai na-
pig nem érvényesül, illetve egyes elemeknek a kollektív
szerzõdésbe való beépítése sem sikerült. 

A jelen problémáit mutatta be Kaposvári Tiborné, a
Schneider Electric Szakszervezet titkára. – Ebbõl van
elég, hiszen a munkáltató igyekszik az üzemi tanács,
mint intézmény teljes mûködésképtelenségét elérni, il-
letve a dolgozók bátorságát elvenni a tisztségviselõi fel-
adatok vállalásától. A vállalatnál mûködõ két szervezet
együttmûködése olyan eredményes és hatékony, hogy
már kényelmetlen a cégvezetés számára. Nem tudjuk,
mi lesz a jövõ, de mindent megteszünk a további mû-
ködés érdekében - mondta.

A CGT képviseletében Didier Baur szólt az Európai
Üzemi Tanácsok jelentõségérõl. Mint szakszervezeti
tisztségviselõ kijelentette, hogy a franciaországi mun-
kavállalók is a szociális Európát akarják megteremteni,
ennek érdekében a közös munka fontos, de az orszá-
gos és nemzetközi szinten inkább a szakszervezet te-
het hatékonyan, melynek még erõsebb pozíciót kell
szereznie, különben az összegyûjtött információval
nem tud mit kezdeni, hiszen az üzleti világot nehéz
befolyásolni. Ehhez kapcsolódik a CGT imázsa is.  

A konferencián elhangzottakat Gál Rezsõ EVDSZ
elnök minden résztvevõ számára hasznosnak ítélte
meg. Az EVDSZ tevékenysége mellett nagyon fontos
az üzemi tanácsok eredményes mûködése, melyhez a
szakszervezet a továbbiakban is minden erejével hoz-
zájárul majd, építkezve az itt is elhangzott javaslatok-
ból és tapasztalatokból. lyv 

Európai Üzemi Tanács Konferencia
RReessuullttss  ccaann  oonnllyy  bbee  aacchhiieevveedd  ttooggeetthheerr
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Gazdag program és a résztve-
võk aktivitása, jobbító szándé-
kú észrevételei, javaslatai jel-
lemezték a Gyulán, 2009. no-
vember 4-5-én megrendezett
Villamosenergia-ipari Munka-
védelmi Képviselõk Fórumát
(VIMFÓ). 

Szabó Béla elnök külön köszöntötte a
fórum ülésének helyt adó DÉMÁSZ
Primavill Kft. ügyvezetõjét, Korponai
Istvánt és Gál Rezsõt, az Egyesült Vil-
lamosenergia-ipari Dolgozók Szak-
szervezeti Szövetségének (EVDSZ)
elnökét. Megemlítette, hogy az ülésen
megjelent több munkáltató munkavé-
delmi vezetõje is, ez erõsíti a VIMFÓ-
nak a munkáltatókkal történõ jó
együttmûködésének elvét.

Gál Rezsõ elmondta, a megjelentek
létszáma igazolja, jó programokkal
aktivizálhatók a munkavédelmi kép-
viselõk. Az EVDSZ továbbra is támo-
gatni kívánja a fórum mûködését a ki-
tûzött célok teljesítésének érdekében.
A fórum egyúttal jó lehetõséget bizto-
sít a munkavédelmi képviselõknek,
hogy tanuljanak és átadják egymás-
nak tapasztalataikat. Csapó Ferenc
DÉMÁSZ Zrt. Biztonságtechnikai osz-
tályvezetõ a társaság munkavédelmi
helyzetérõl, a munkavállalókkal törté-
nõ együttmûködésrõl szólt elõadásá-
ban, Korponai István pedig tájékozta-
tást adott a Primavill Kft. munkavé-
delmi szervezetének felépítésérõl, a
munkavállalókkal történõ együttmû-
ködésrõl és a munkavédelmet javító
intézkedések megvalósulásáról.

A tavaszi fórumon elmaradt a har-
madik társelnök megválasztása és
Ledvényi János OVIT ZRt. társelnöki
funkciójáról történt lemondása követ-
keztében (új vezetõi munkakörbe ka-
pott kinevezést, ezzel munkavédelmi
képviselõi mandátuma is megszûnt)
két társelnök megválasztá-
sa szükséges. Szabó Béla e
funkcióba Göndöc Józsefet
(E.ON) és Németh Lajost
(ELMÛ-ÉMÁSZ) javasolta,
továbbá témaként a fórum
2010-es tavaszi ülésére A
munkavédelmi képviselõ
szerepe és feladata a koc-
kázatértékelésben és a
munkabalesetek kivizsgá-
lásában c. elõadást. El-
mondta, a munkavédelmi
képviselõk és munkálta-
tók számára egyaránt
hasznos lenne, ha az ipar-
ágon belül történt balese-
teket összesítenék. A
munkáltatóktól begyûjtött
statisztikai adatok és a
munkabalesetek kivizsgá-
lásából leszûrt tapasztala-
tok és okok közzétételével
a megelõzés hatékonysá-
gát lehet növelni. Az elnök javasolta,
a fórum bízza meg a MAVIR ZRt. kép-
viseletében és egyben szakszervezeti
elnökként jelen lévõ Bakai Lehelt az-
zal, hogy dolgozza ki az adatkérés
módját és szempontjait.

Bakai Lehel közölte, egyetért a ja-
vaslattal, a feladatot elvállalja, mely
nem egyszerû, de javára válna vala-
mennyi iparági munkáltatónak. Elõ-
ször is a munkáltatók beleegyezését
kell megnyerni, tiszteletben tartva az
adatközlésre vonatkozó szabályaikat.
Jónak tartotta a kezdeményezést az
EVDSZ elnöke is. Mint mondta, az
EVDSZ úgy tud támogatást adni,
hogy a VÁPB ülésén a munkáltatói ol-
dalnak elõterjesztik a fórum javaslatát
A megvalósítás érdekében elõ kell ké-
szíteni a szükséges anyagot.

Az elhangzott javaslatokkal a fó-
rum egyetértett, azokat a résztvevõk
egyhangúan megszavazták, így

- a fórum megbízta Bakai Lehelt,
hogy készítse elõ a villamosenergia-
iparág munkáltatóinál elõforduló bal-

eseti statisztikák begyûjtésére és ösz-
szegzésére, valamint a tanulságok
közreadására vonatkozó szakmai
anyagot, valamint

- a fórum társelnöki funkcióval bíz-
ta meg Göndöc Józsefet és Németh
Lajost.

A továbbiakban Bakai Lehel, a
MAVIR ZRt. Biztonságtechnikai és
Környezetvédelmi osztályvezetõje
tartott elõadást a Munkavédelem Or-
szágos Programjának végrehajtásáról.
A program értékelése még nem tör-
tént meg, a kijelölt feladatok közül
számos nem teljesült, így például a
munkahelyi balesetbiztosítási rend-
szer felállítása, pedig a munkáltatók
és a munkavállalók is helyzetük jelen-
tõs javulását várták bevezetésével. A
munkabalesetek számának csökke-
nése mögött látni kell a munkáltatók
és a munkavállalók számának jelen-
tõs csökkenését. A hatósági ellenõrzé-
sek során felderített, feketén foglal-
koztatott munkavállalók magas szá-
mából is következtetni lehet, hogy a
statisztikai adatok eltérnek a valóság-
tól. Sok az eltitkolt baleset. A Nemze-
ti Munkavédelmi Politikáról szólva
megjegyezte, sok tennivalója lesz a
szakmáknak és a hatóságnak, hogy
emelkedjen a munkavédelem színvo-
nala. A legtöbb tennivaló a kis- és kö-
zépvállalkozások területén szükséges.

Az E.ON Hungária Zrt. munkavé-
delmének szervezeti felépítésérõl, a
cégcsoportoknál mûködõ munkavé-
delmi képviseletrõl és a bizottságok
által létrehozott Központi Munkavé-
delmi Tanácsról adott tájékoztatást
Göndöc József, az E.ON Hálózati
Szolgáltató Kft. Központi MvB elnöke.
Javasolta egy központi egyeztetõ ta-
nács létrehozását, ezzel lehetõség
nyílna az iparágon belüli munkálta-
tók munkavédelmi szabályzatait egy-
séges elvek alapján felépíteni. A mun-

kavédelmi képviseletek mûködésére
vonatkozó kérdések egységes megol-
dásával javulna a munkavállalók
munkavédelmi helyzete, következés-
ként a munkáltatók baleseti mutatói
is javulnának.

Fekete Zoltán, a Mátrai Erõmû ZRt.
Biztonsági Osztály osztályvezetõ-he-
lyettese tájékoztatást adott az erõmû
munkavédelmi érdekképviseleti rend-
szerérõl és az erõmû paritásos testüle-
tének mûködésérõl. Donka Tibor
(ELMÛ-ÉMÁSZ Nyrt. környezetvéde-
lem/biztonságtechnika vezetõ) a tár-
saságnál mûködõ paritásos munka-
védelmi testület mûködésérõl tájékoz-
tatta a fórum résztvevõit. Röviden
összefoglalta a cégcsoport és a mun-
kavédelmi szervezet felépítését és
részletesen kifejtette a cég munka- és
egészségvédelmi politikáját, valamint
a munkavédelmi képviselõkkel törté-
nõ együttmûködés fontosságát a napi
feladatok megoldása során. Hartai Fe-
renc a Munkavédelmi képviselõkért
Alapítvány képviseletében a paritásos

munkavédelmi testületek jelentõségé-
rõl és a mûködés általános tapasztala-
tairól beszélt elõadásában.

A Villamosenergia-ipari Munkavé-
delmi Képviselõk Fórumának máso-
dik napján elsõként Szilágyi József, az
EVDSZ elnökhelyettese tartotta meg
elõadását. Megerõsítette, a szakszer-
vezeteknek továbbra is feladataik van-
nak a munkavédelem területén. A
szakszervezetek ugyan jelentõs fel-
adatokat átruházhatnak a munkavé-
delmi képviseletnek, de eredmények
csak a jó együttmûködésnek köszön-
hetõen érhetõk el. Az elnökhelyettes
támogatta a fórum kezdeményezését
az iparági balesetek összefoglalójának
készítésére, közreadására és a VIM-
FÓ, valamint a munkavédelmi érdek-
képviselet jövõjét tekintve fontosnak
tartotta egy iparágon belül egy köz-
ponti munkavédelmi képviselõkbõl
álló testület létrehozását. Ez a testület
koordinálná az iparág munkavédelmi
bizottságait, szakmai véleményeket
és javaslatokat készítene. A testület
érvényesíthetné az iparág véleményét
a munkavédelmi jogszabályok módo-
sítása során, már az elõkészítés idõ-
szakában. A testület ágazati szinten
kidolgozna egy egységes elven alapu-
ló munkavédelmi szabályzatot is. Kö-
zölte, a központi munkavédelmi tes-
tület létrehozását és mûködését az
EVDSZ támogatja, javasolta, a VITFÓ
vitassa meg a felvetést és hozzon dön-
tést a kérdésben.

Szabó Béla elnök a központi mun-
kavédelmi testület létrehozásával kap-
csolatosan kifejtett vélemények ösz-
szegzése után javasolta, hogy a fórum
adjon megbízást az elnökségnek,
hogy az EVDSZ-szel együttmûködve
dolgozza ki a testület létrehozására és
mûködésének feltételeire vonatkozó
dokumentumot és következõ ülésü-
kön vitassák meg. A Villamosenergia-

ipari Munkavédelmi
Képviselõk Fórumának
döntése:

A fórum megbízza az
elnökséget annak a do-
kumentumnak a kidol-
gozásával, mely egy
iparágon belül mûködõ
központi munkavédel-
mi testület létrehozását
tartalmazza.

A fórum egyetértett
azzal, hogy a VIMFÓ
kapcsolattartói a Mun-
kavédelmi Képviselõ-
kért Alapítvánnyal
Göndöc József, a Mun-
kavédelmi Képviselõk
Konzultatív Fórumával
Kovács János társelnö-
kök lesznek.

A továbbiakban Ko-
vács János, a DÉMÁSZ
Primavill Kft. Központi

Munkavédelmi Bizottságának elnöke
adott tájékoztatást a munkáltató és a
munkavédelmi bizottság együttmû-
ködésértõl és Göndöc József tartott
elõadást az idõszakos ellenõrzõ felül-
vizsgálatok végrehajtásáról általáno-
san, valamint az E.ON cégcsoporton
belüli megvalósításról, dokumentálá-
sáról.

Szalai Györgyné (MVM Zrt. mun-
kavédelmi képviselõ) hozzászólásá-
ban elmondta, egyedül van, mint
munkavédelmi képviselõ, így hivata-
los együttmûködési megállapodása
nincs a munkáltatóval. Munkáját az
üzemi tanács támogatásával végzi. (A
fórum más tagjainak - minden mun-
káltatóval - van érvényes együttmû-
ködési megállapodása.) Szalai György-
né felajánlotta, hogy a VIMFÓ tavaszi
ülése az MVM Zrt. támogatásával ke-
rüljön megszervezésre.

A fórum megköszönte a felajánlást.  
(Több elõadás teljes anyaga elérhe-
tõ a www.vd.hu/vimfo honlapon. -
A szerk.)

Paks város szervezett tûzvédelmének 135.
évfordulója alkalmából november 5. és 7. kö-
zött nagy ünnepségsorozatot szerveztek az
atomvárosban, ahol az ország tûzoltóságai is
felsorakoztak, és számot adtak szakmai tu-
dásukról.

A háromnapos rendezvényen sor került
ünnepi megemlékezésre, elismerések átadá-
sára, rajzpályázat eredményhirdetésére, kiál-
lítás megnyitására, valamint id. Csöglei Ist-
ván ny. tû. ezredes a Paksi tûzoltóság múltja
és jelene c. könyvének bemutatására. A fel-
nõtt és gyermek tûzoltók gyakorlatai mellett
a program részét képezte a VII. Országos
Tûzoltó Szakmai és a III. Országos Veszély-
helyzeti Felderítõ Csoport Szakmai Vetélke-
dõ. Ennek kapcsán örömmel újságolhatjuk,
hogy az önkéntes és létesítményi tûzoltók or-
szágos döntõjében az Atomerõmû Tûzoltó-
ság csapata I. helyezést ért el. A szerparancs-
nok Széles Ferenc volt, a beosztottak Lacza
János, Váncsodi Tibor, Farkas József, Wolf
István, a gépkocsivezetõ Bartha Gergely. A
felkészítést Schreiner István végezte.

Az erõmûves tûzoltók számos nyere-
ményt vehettek át, köztük 120 ezer Ft értékû
vásárlási utalványt, a BM HEROS Zrt. jutal-
mát és ajándékcsomagokat. A Fire Press Kft.
felajánlásával pedig minden egyes csapattag
ajándékba kapta a Tûzvonalban 105 folyóirat
jövõ évi elõfizetését. A csapat nyert továbbá
egy laptopot is, amit felajánlottak tûzoltósá-
guknak. 

A versennyel kapcsolatban Schreiner Ist-
ván, az atomerõmû tûzoltóságának tûzoltási
és mûszaki mentési vezetõje elmondta, hogy
a verseny négy részbõl állt, és forgószínpad-
szerûen váltották egymást a csapatok a hely-
színeken. 

A szakmai verseny a 100 pontos tesztlap
kitöltésével kezdõdött, ahol a szerparancs-
noknak, a négyfõs beosztotti állománynak és
a gépkocsivezetõnek kellett külön tesztlapo-
kat kitölteni. 

Az elsõ komplex csapatfeladat megoldásá-
ra a 6-os út melletti használaton kívüli bor-
kombinát épületében került sor. Itt gépjár-
mûvel rutinfeladatokat, valamint korongos
vágóval ajtózár imitációt kellett átvágni. Fel-
adat volt továbbá egy helyiségbe történõ be-
hatolás, közben létraszerelés, majd egy iker-
pódiumra való feljutás, ahol egyrészt imitált
tûzoltást kellett végezni, másrészt gerincsé-
rültet kellett hordágyon menteni. A felsõ

szintrõl létraszereléssel jutottak le a tûzoltók
az elsõ szintre, ahol több füsttel telített helyi-
ség között találtak rá a sérültre, akit zárimitá-
ciós feladat végrehajtása után mentettek ki. 

A gépkocsivezetõk rutinversenyén a sötét-
ben történõ vezetéshez két sebességhatárt je-
löltek meg, amit traffipax készülékkel ellen-
õriztek, és aki túllépte a határt, büntetõpon-
tot kapott. A jármûvekkel különbözõ beállá-
sokat, tolatásokat, hegymeneti megállásokat
végeztek a gépkocsivezetõk. A rendezõk ha-
talmas vízpermetet bocsátottak az autókra,
ami megakadályozta, hogy a gépkocsiveze-
tõk az ablakon kilássanak, és így a feladatot
csak segítõkkel tudták megoldani. A legnehe-
zebb feladatot az jelentette, amikor egy 3 m-
es kötelet kellett kihúzni, aminek közepén
egy kanna volt, és ezt a kötelet folyamatosan
feszített állapotban tartva, tolatva kellett egy
kört leírni a gépjármûvel. Az egyik feladatnál
olyan bóját kellett érinteni, aminek tetejére
teniszlabdát helyeztek, és ennek a labdának
úgy kellett leesni, hogy a bója ne dõljön el. A
legtapasztaltabb gépjármûvezetõk vélemé-
nye szerint ez a rutinverseny különösen
nagy kihívást jelentett mindenki számára,
mint mondták, ilyen nehéz pályával még
nem találkoztak eddig.

A pszichikai elemekbõl összeállított pálya
már egyéni versenynek számított. Itt teljes
védõfelszerelésben kellett egy farönkrõl meg-
határozott szélességû darabot levágni. Ezek
után a versenyzõk egy kétméteres palánkot

átugorva kúszófo-
lyosón haladtak
elõre, miközben
elõbb egy 50 lite-
res mûanyaghor-
dót görgettek ma-
guk elõtt, késõbb
ugyanitt sérült
személy mentését
végezték. A sok
versenyszám kö-
zött szerepelt a
veszélyes anyagot
tartalmazó kan-
nával történõ
sprintelés, majd a
veszélyes anyag
adatainak beazo-
nosítása. Komoly
kihívást jelentett a
versenyzõknek,

amikor a pszichológiai pályán leragasztott
üveggel használták a légzõkészüléket, és így
csupán a tapogatózásra hagyatkozva juthat-
tak elõre. Nagy ügyességet kívánt az a feladat
is, ahol magasban lévõ káreseményt szimu-
lálva sugarat kellett szerelni, majd a sugarat
leengedni egy üveglapra úgy, hogy az üveg-
lap ne repedjen meg, ne törjön el.  

A verseny színvonalát emelte, komolysá-
gát hangsúlyozta, hogy a feladatok közben
folyamatosan meg kellett tartani a tûzoltók-
nak elõírt szabályokat. Ezek között említhe-
tõ, például, hogy csak megfelelõ védelemmel
mehettek be a helyiségekbe, és az épületbe
való behatolás csak áramtalanítás után tör-
ténhetett. A nem szabályszerû feladatvégzés
büntetõpontokat vont maga után. A bizton-
sági szabályok betartását  folyamatosan fi-
gyelemmel kísérték a helyszínre kirendelt bí-
rók. 

Lovásziné Anna

Rendszer-, termék-, személytanúsítás, ok-
tatás valamint létesítmények, készülékek
bevizsgálása, tanúsítása  az energetikai,
villamosenergia szektorban is: a TÜV
Rheinland Csoport szolgáltatásai a cégek
biztonságos és sikeres mûködéséért Ma-
gyarországon, immár húsz éve. Munkáju-
kat jelzi számos minõségügyi tanúsítás, il-
letve az erre való felkészítés Budapesten és
vidéken egyaránt.

A válság ellenére 2009-ben tevékenysége bõ-
vítését tervezi a csoport. A nemzetközi mû-
szaki ellenõrzõ, vizsgáló és tanúsító cég kö-
zép- és kelet-európai csoportjának vezérigaz-
gatója, Czitán Gábor, a kölni székhelyû kon-
szern vezetõségi tagja szerint az a terv, hogy
jól kvalifikált mérnökökkel bõvítik a létszá-
mot, és ázsiai, amerikai cégek megrendelése-
it hozzák Magyarországra. A cég filozófiája,
hogy a nyereséget fejlesztésre fordítják, ezen

felül az idén 700 ezer euró beruházási lehetõ-
séget kapnak a kölni központtól a közép- és
kelet-európai piac fejlesztésére.

A húszéves fennállását ünneplõ magyaror-
szági leányvállalat 10 millió euró forgalom mel-
lett 70 ezer euró adózás elõtti eredményt reali-
zált, 1-2 százalékkal többet, mint egy évvel ko-
rábban. 2009-ben a közép és kelet-európai cso-
port 20 millió euró forgalom mellett 200-300
ezer euró adózás elõtti eredménnyel, a buda-
pesti székhelyû magyarországi vállalat 12 mil-
lió euró forgalommal és a tavalyihoz hasonló
mértékû eredménynövekedéssel számol.

Az elmúlt húsz év fejlõdésének jelentõs ál-
lomása, hogy nem állami cégként sikerült ha-
tósági feladatok ellátását jelentõ terméktanú-
sítási feladatokat megszerezniük, és Magyar-
ország európai uniós csatlakozását követõen
a magyar kormány a TÜV Rheinlandot  jelöl-
te ki Magyarország részérõl hét területen az
uniós direktívák vizsgálatára, tanúsítására.

Húsz év a minõség jegyében

Bõvít a TÜV Budapesten

Országos szakmai siker

A paksi atomerõmû tûzoltósága
elsõ helyet szerzett

VVVV IIII LLLL LLLLAAAAMMMMOOOOSSSSEEEENNNNEEEERRRRGGGG IIII AAAA ---- IIII PPPPAAAARRRR IIII     
MMMMUUUUNNNNKKKKAAAAVVVVÉÉÉÉDDDDEEEE LLLLMMMMIIII     KKKKÉÉÉÉPPPPVVVV IIII SSSSEEEE LLLLÕÕÕÕKKKK     FFFFÓÓÓÓRRRRUUUUMMMMAAAA
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Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve tájé-
koztassuk Önöket a VIT nyugdíjpénztár 2009-es
várható eredményeirõl, a lassan véget érõ év telje-
sítményeirõl, a szokásos év végi tudnivalókról és a
jövõ évi várható változásokról.

A tavalyi év volt a nyugdíjpénztárak történeté-
ben az elsõ, és az eddigi egyetlen, amikor a pénz-
tárak kénytelenek voltak negatív hozamokat köz-
zétenni. Az idei év viszont sokkal pozitívabb képet
mutat, mind a hozamok, mind a pénztári vagyon
növekedésének tekintetében. 2009 második ne-
gyedévétõl erõteljes pozitív tendencia érvényesült
pénztárunk mindkét ágazatában és az összes vá-
lasztható portfólió tekintetében. Pénztártagjaink
befektetéseit elszámolóegységekben tartjuk nyil-
ván és ezen egységek naponta értékelésre kerül-
nek. 

A VIT Nyugdíjpénztár befektetési egységeinek
árfolyama idén a következõképen alakult:

Pénztárunk befektetéseinek értéke újra felfelé
ívelõ szakaszban vannak, a tavalyi veszteségeket
2009. év második negyedévére sikerült jelentõsen
ledolgoznunk és az idei év harmadik negyedévétõl
már nyereséget értünk el. Örömmel állapíthatjuk
meg, hogy a Stabilitás Pénztárszövetséghez tarto-
zó pénztárak (mely szinte a teljes pénztári kört le-
fedi) átlagához képest a VIT mindkét ágazatban és
minden portfólióban magasabb hozamokat ért el:

A pénztárak teljesítménye nyo-
mon követhetõ a www.pszaf.hu
honlapon, ahol a nyugdíjpénztá-
ri piacon jelen levõ, elszámoló
egységes nyilvántartási rend-
szert mûködtetõ szereplõk leg-
frissebb hozamadatai összeha-
sonlíthatóak.

A pénztári vagyon a magánágazatban 34%-
kal, az önkéntes ágazatban 12%-kal növekedett
2008. év végéhez képest (ezek az adatok meg-
egyeznek a Stabilitás Pénztárszövetség átlagá-
val).

A taglétszám a magánágazatban stagnált, az
önkéntes ágazatban 4%-kal csökkent 2008. év vé-
géhez képest.

Az egy tagra jutó átlagvagyon tekintetében a

VIT magasan az elsõ helyen szerepel mindkét
ágazatban.

Lásd: 3. grafikon

A magánnyugdíjpénztári átlag (15 pénztár) 
827 583 Ft/tag, míg a VIT-nél ugyanez az adat 
1 998 776 Ft/tag.

Az önkéntes nyugdíjpénztári átlag (28 pénztár)
582 935 Ft/tag, a 8 ezer tagnál nagyobb pénztárak
átlaga (15 pénztár) 560 432 Ft/tag, míg a VIT ada-
ta 1 747 886 Ft/tag.

Lásd: 4. grafikon

Ezek az eredmények megerõsítik azt a meggyõ-
zõdésünket, hogy nyugdíjas éveinkre gondolva
megéri takarékoskodni. Más befektetési formák-
hoz képest is elõnyös nyugdíjpénztári megtakarí-
tásokkal élni, hiszen az így elért hozamokat nem
terheli kamatadó. Érdemes befizetni az önkéntes
nyugdíjpénztári számlára az év végén és kihasz-
nálni a pénztári befizetésekhez kapcsolódó adó-
visszatérítés lehetõségét!

Az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni befizetések
2009-ben is adóelõnnyel járnak, a befizetett összeg
után az adóbevallásban lehet majd rendelkezni az
adó egy részének a pénztári számlára történõ visz-

szautalásáról, amely adóvissza-
térítés 100%-ban a megtakarítá-
sokat gyarapítja! 

Az adóvisszatérítési lehetõsé-
gekrõl részletesen olvashatnak
honlapunkon illetve amennyi-
ben feliratkoznak hírlevelünkre,
havi rendszerességgel tájékoz-
tatjuk Önöket a nyugdíjpénztári
aktualitásokról.

Szeretnénk még felhívni a figyelmet 
néhány aktuális tudnivalóra is:

Pénztárunk év végi munkarendje a kö-
vetkezõképpen alakul (lásd a táblázatot
jobbra):

A 2010-tõl életbe lépõ változásokról is
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket honla-
punkon, a www.vitnyp.hu oldalon. Befek-
tetéseik alakulásáról folyamatosan tájéko-
zódhatnak az itt mûködõ ügyfélkapu segít-
ségével. 

A jövõ évi legfontosabb
változások:

- Az önkéntes pénztári munkáltatói hoz-
zájárulások a kedvezményes, 25%-os
kulccsal adóznak 2010-tõl, amely még
így is a legolcsóbb juttatási forma a cé-
gek és magánszemélyek számára,

- az önkéntes pénztári kifizetések adóter-
hei növekedni fognak, a tõkekifizetést
igénybe vevõnek a mostani 11% helyett

27% EHO-t kell fizetnie 2010-tõl. Ugyanakkor
hangsúlyosabb jelentõsége lehet az adósáv alsó
részébe tartozó jövedelmûek esetében az adó-
elõleg-levonási nyilatkozat megtételének, hi-
szen az 5 millió Ft-os határ esetében többen
adózhatnak majd az alacsonyabb kulccsal, 

- a magánnyugdíjpénztári átlépések feltételei szi-
gorodnak, és a gyakran pénztárat váltók a jövõ
évtõl életbe lépõ garantált járadékukat is koc-
káztatják.

Tisztelt Pénztártagjaink!

1. grafikon: VIT magánágazat árfolyamai

2. grafikon: VIT önkéntes ágazat árfolyamai

4. grafikon: Önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma és vagyona

3. grafikon: Magán nyugdíjpénztárak taglétszáma és vagyona

Magánnyugdíjpénztár

Klasszikus 11,66% 8,42%
Kiegyensúlyozott 19,12% 11,70%
Növekedési 23,98% 14,21%

Önkéntes nyugdíjpénztár

Klasszikus 12,22%
Kiegyensúlyozott 16,11% 10,92%
Növekedési 20,96%

Stabilitás Pénztárszö-
vetséghez tartozó,
választható portfóliót
mûködtetõ pénztárak
átlaghozama

A VIT nyugdíjpénztár
választható portfólióira
vonatkozó
2009.09.30. nettó
hozamráták:

december 15-ig változatlan

december 16. szerda 08.00-20.00

december 17. csütörtök 08.00-16.30

december 18. péntek 08.00-14.00

december 19. szombat 08.00-14.00

december 21-22. 08.00-16.30

december 23. szerda 08.00-14.00

december 28-30. 08.00-16.30

december 31. csütörtök 08.00-12.00

Ünnepi nyitva tartás
2009. december
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Hónig Péter közlekedési, hír-
közlési és energiaügyi miniszter
és Hans-Peter Floren, az E.ON Gas
Storage GmbH vezérigazgatójá-
nak jelenlétében adták át decem-
ber elsején a 600 millió köbméter-
rel bõvített zsanai földgáztárolót,
mellyel a tároló kapacitás 1570-
rõl 2170 millió köbméterre nõtt.
Nemcsak a tárolható gáz mennyi-
sége növekedett, de a fejlesztés ré-
vén a ki- és betároló kapacitások
is növekedtek; a korábbi napi 10,2
helyett 17 millió köbméterre nõtt
a besajtolási, 24 millióról 28 mil-
lió köbméterre pedig a kitárolási
kapacitás.

A regionális kereskedelmi föld-
gáztároló üzleti alapon létesült, az
E.ON 35 milliárd forintot fektetett
a bõvítésbe, az ellátásbiztonság

mellett azért, hogy alkalmazkod-
ni tudjon a gáz piaci árának válto-
zásához, vagyis akkor tudjon gázt
venni, amikor az olcsó és akkor
értékesít, amikor a gáz ára emel-
kedik. A beruházás a gáz fogyasz-
tói árát nem befolyásolja. 

Hans-Peter Floren elmondta, ha
azt látják, hogy van piaci igény a
további bõvítésre, illetve ehhez
megfelel a szabályozói környezet,
akkor ezt meg fogják lépni. A tár-
saság becslései szerint a három
legnagyobb tároló (Zsana, Hajdú-
szoboszló, Pusztaederics) eseté-
ben még 800-900 millió köbméter
kapacitás kiépítésére van lehetõ-
ség. A vezérigazgató hozzáfûzte,
a zsanai fejlesztéssel a létesít-
mény a régió legnagyobb földgáz-
tárolója lett, amely egy újabb lé-

pés afelé, hogy Magyarország a
térség központja legyen ebben a
tekintetben.

Az E.ON öt föld alatti gáztároló-
ja a most befejezett beruházással
már 4,3 milliárd köbméter föld-
gázt tud hazai földben tárolni, ez
az évi mintegy 12-13 milliárd köb-
méteres magyarországi fogyasz-
tásnak körülbelül 33 százaléka.
Az arány nemzetközi összeha-
sonlításban is igen kedvezõ. Né-
metországnak 44 föld alatti gáztá-
rolója van 20 milliárd köbméter
kapacitással, mely az éves fel-
használás 22 százaléka. Az Euró-
pai Unió tagállamai közül "lista-
vezetõ" Ausztria, ahol a tárolók
az ország éves földgázszükségle-
tének több mint 40 százalékát fe-
dezik.  -ács.

Új elem az MVM erõmûvi portfoli-
ójában - a magyarországi szélerõ-
mû-kapacitás közel 15 %-a a nem-
zeti villamos társaság birtokában.

A fenntartható fejlõdés, a környezet
védelme olyan közös ügy, mely a jog-
szabály-alkotók, a gazdaság szereplõi
és az energiafogyasztók közös, együt-
tes erõfeszítését teszi szükségessé. E
célok elérésében kiemelt szerep jut az
energetikai vállalkozások elkötelezett-
ségének, a fenntarthatóság szempont-
jait elsõdlegesként kezelõ üzleti maga-
tartásának.

Mindezt szem elõtt tartva az MVM
Csoport Középtávú Stratégiája kiemelt
célként rögzítette a nemzeti áramtársa-
ság részvételét a megújuló energiafor-
rások hazai hasznosításában. Feltétel-
ként szabta ugyanakkor, hogy minden-
nek üzleti alapon, a tulajdonosi elvárá-
sokra tekintettel kell történnie. A stra-
tégia rögzítette, hogy a magyarországi
lehetõségeket, a társaságcsoport adott-
ságait, valamint a rendszerszabályozá-
si szempontokat is figyelembe véve
leginkább biomassza tüzelésû erõmû-
vek, szélerõmûvek, valamint hulladék-
hasznosító erõmûvek létesítése, illetve
az abban való részvétel jöhet szóba.
Ennek érdekében az MVM csoportban
a megújuló energiaforrások hasznosí-
tására vonatkozó vizsgálatok jó ideje
megkezdõdtek és mára jutottak el abba
a szakaszba, hogy konkrét projektek
formájában valósuljanak meg.

Az elõkészítést követõen MVM Igaz-
gatósága ez év februárjában elfogadta
az MVM hazai szélerõmû-piaci straté-
giáját, és felhatalmazta a vezérigazga-
tót az abban foglaltak megvalósítására.
A dokumentum szerint az MVM-nek
szükséges és érdemes jelentõs szerepet
vállalnia a magyarországi szélenergia
szektorban.

Több hónapos egyeztetést követõen
november 23-án sikeresen lezárult az
ország egyik legjelentõsebb szélerõmû-
parkját üzemeltetõ Hungarowind Kft.
100 %-os üzletrészének megvásárlását
jelentõ tranzakció. Az MVM Zrt. ennek
keretében megvásárolta a Hun-
garowind Kft.-t a Raiffeisen Energia-
szolgáltató Kft.-tõl, mely a Raiffeisen
bankcsoport tagja. A tranzakció értéke
összhangban van a jelenleg Euróban
tapasztalható szélerõmû-létesítési költ-
ségekkel és lehetõvé teszi a befektetett

tõke piaci hozamoknak megfelelõ meg-
térülését.

Az MVM tulajdonszerzése révén ha-
zai, nemzeti tulajdonba kerül az or-
szágban létesült egyik legjelentõsebb
szélerõmû-park, mely a hazai szélerõ-
mû-kapacitás közel 15 %-át jelenti. A
megvásárolt sopronkövesd-nagylózsi
szélpark ez év október 31-ig 38,178
GWh villamos energiát termelt, mely a
teljes hazai szélenergia-termelés 18 %-a
volt. Ez egyben alátámasztja azt az
üzemeltetési tapasztalatot, miszerint a
szélerõmû-park az átlagosnál is jobb
adottságokkal rendelkezik a hazai szél-
viszonyok tekintetében.

Az MVM belépése a hazai szélener-
gia-piacra jól példázza a nemzeti villa-
mos társaság elkötelezettségét, de egy-
ben a teljes hazai villamosenergia-ellá-
tásért viselt felelõsségét is. A társaság
ugyanis integráltan mûködõ energeti-
kai holdingként fejlesztési és befekteté-
si stratégiájában a nemzetgazdasági
szempontokat, és az ellátásbiztonság
elsõdlegességét is szem elõtt tartja. A
szélpiacra történõ belépésnek ezért
elõfeltétele volt, hogy fél évvel ezelõtt
megkezdte a magyar energiarendszer-
ben ezidáig hiányzó, de éppen a meg-
újuló energiaforrások térnyerése miatt
egyre égetõbben szükséges csúcserõ-
mû létesítését.

Mint az köztudomású, a szélerõmûvi
energiatermelés bõvülése egyre nehe-
zebb feladat elé állítja a hazai villamos-
energia-ellátás egyensúlyáért felelõs
rendszerirányítót, a MAVIR Zrt.-t. Az
MVM belépése a szélpiacra nem jelent-
heti azt, hogy immár tulajdonosként is
ne keresné a lehetõségét a szélerõmûvi
energiatermelés szabályozási problé-
máinak megoldására. Az MVM tulaj-
donszerzése a társaság várakozásai
szerint jelentõs elõrelépést eredmé-
nyezhet e téren: A mai napon ugyanis
a MAVIR Zrt. és az immár MVM-tulaj-
donú Hungarowind Kft. között szerzõ-
dés jött létre, amelyben a Hun-
garowind Kft. rendszerszintû szolgálta-
tásként vállalta, hogy amennyiben a
hazai energiarendszer ezt igényli, úgy
a MAVIR kérésére az erõmûvet vissza-
terheli, azaz teljesítményét az energia-
rendszer biztonsága érdekében csök-
kenti, akár le is állítja.

Budapest, 2009. november 25.
MVM Zrt. Kommunikációs Osztály

Ismét közeledik az év vége,
ezért szeretnénk felhívni
szíves figyelmüket néhány
hasznos információra: 

1. Kérjük, hogy az adóigazolá-
sok, egyéni számlaértesítõk, il-
letve az új egészségkártyák he-
lyes címre postázása érdekében
szíveskedjenek a nyilvántartás-
ban szereplõ levelezési címüket
ellenõrizni. Változás esetén kér-
jük az adatmódosító nyomtat-
ványt kitölteni és aláírva a Pénz-
tárhoz eljuttatni. A helytelenül
megadott címre postázott adó-
igazolások ismételt kiküldése
díjköteles.

2. Sportszolgáltatás vásárlása
2009. évben: ha sportszolgálta-
tást (sportbérletet, sportbelépõt)
adómentes egészségpénztári ke-
retbõl szeretnének vásárolni,
akkor azt minél elõbb tegyék
meg. Sportszolgáltatást (pl. síe-
lés) a minimálbérhez kötött
éves keret összegéig lehet igény-
be venni (bejelentett közeli hoz-
zátartozónként 71.500 Ft/év). A
zökkenõmentes ügyintézés ér-
dekében kérjük, gondoskodja-
nak a hozzátartozók pénztári

bejelentésérõl, ha ezt még nem
tették. A 2009. december 31.
után beérkezõ és lekönyvelt
számlák ugyanis már 2010. évi
igénybevételnek minõsülnek,
ezért a 2010. évi adómentes ke-
retet csökkentik. 

3. Jogosulatlan vásárlás visszafi-
zetése: A jogosulatlan vásárlásra
visszafizetett összeget a pénz-
tárnak az adóévben le kell köny-
velnie. Ehhez az szükséges,
hogy a jogosulatlan vásárlás ösz-
szege a törvényes határidõn be-
lül, azaz legkésõbb 2009. de-
cember 31-ig megérkezzen az
egészségpénztár bankszámla-
számára. Figyelem! Nem a fel-
adás dátuma, hanem a beérke-
zés dátuma számít! Az önadózás
és az adófizetési kötelezettség el-
kerülése érdekében kérjük és ja-
vasoljuk a nem rendezett jogo-
sulatlan vásárlások mielõbb visz-
szautalását az egészségpénztár
10700024-04451202-51100005
számú bankszámlaszámára, il-
letve befizetését bármely CIB
Bank fiókban. Lehetõség szerint
ne használjanak rózsaszínû
utalványt, mivel ennek átfutási
ideje kb. 2-3 hét. A visszafizetett

összeg ismét felhasználható az
egyéni számláról.

4. A 2009. évi adókedvezmény
maximalizálása: a tárgyévi egyé-
ni tagdíj befizetések átutalásá-
nál kérjük vegyék figyelembe a
banki átfutási idõt! Errõl érde-
mes tájékozódni bankjuknál és
idõben elindítani az átutalást az
egészségpénztár bankszámla-
számára. Készpénzes befizetést
a pénztár központi irodájában
maximum 50 ezer Ft összegig
tud fogadni, december 30-án 12
óráig. Készpénzes befizetésre
ezt követõen nincs lehetõség.
Amennyiben az egyéni tagdíj-
befizetés a törvényes határidõig,
azaz 2009. december 31-ig beér-
kezik a pénztárhoz, úgy az sze-
repelni fog a befizetõ 2009. évi
adóigazolásában. 

Pénztárunk munkatársai kész-
séggel állnak az Önök rendelke-
zésére a +36 1 224 6278-as tele-
fonszámon, illetve a vitamin-
ep@vitaminep.hu e-mail címen.

Üdvözlettel: 
Bolvári László

ügyvezetõ

Szélerõmû-parkot vásárolt
a Magyar Villamos Mûvek

Tisztelt Pénztártagok!

ZZSSAANNAA::  PPLLUUSSZZ  660000
MMIILLLLIIÓÓ  KKÖÖBBMMÉÉTTEERR

A partnerség és a párbeszéd
szakmai hátterének megerõ-
sítése, közös kezdeményezé-
sek támogatása, az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv,
TÁMOP 2.5.2/08/1 program
keretében 2009. december
10-én tizenhat elõadó részvé-
telével nagysikerû, teltházas
konferenciát tartottak a Va-

sas Székházban. A konferen-
cia elsõ, délelõtti elõadásso-
rozatának levezetõ elnöki
funkcióját dr. Berki Erzsébet
(SZMM fõosztályvezetõ-he-
lyettes) látta el, az elõadásso-
rozatot Csizmár Gábor ál-
lamtitkár nyitotta meg (fo-
tón).  

Elõadása során az államtit-

kár megjegyezte: „Az Orszá-
gos Érdekegyeztetõ Tanács
(OÉT) bértárgyalása során, a
megállapodás elõtt egy órá-
val a munkavállalók és a
munkáltatók képviselõi még
azt javasolták, folytassuk
egy hét után a tárgyalásokat.
Sikerült a megegyezést tetõ
alá hoznunk…”

KKKKSSSS ZZZZ     KKKKOOOONNNNFFFFEEEERRRREEEENNNNCCCC IIII AAAA
Szociális partnerek közös megoldás keresése:

Hogyan válhat a kollektív szerzõdés
a tisztességes verseny eszközévé?
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IPARÁGI DÍJAZOTTAK
A Hewitt Humán Tanácsadó Kft. 2002 óta meg-
hirdeti a Legjobb munkahely pályázatát, melyben
2003 óta védnökséget vállal a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium. A 250-nél több, de ezernél ke-
vesebb munkavállalót foglalkoztató vállalatok ka-
tegóriájában a harmadik lett a MAVIR ZRt. Az
ezer embernél többet foglalkoztató cégek kategó-
riájában idén elõször adtak át díjakat. Itt a máso-
dik helyet a Mátrai Erõmû Zrt. érdemelte ki.

ALKOTMÁNYOS
Magánszemélyek és ügyvédek támadták meg
az ún. Robin Hood-adó törvényt azzal az in-
dokkal, hogy az jelentõs különbséget tesz a cé-
gek között az adóztatásban, rontja az érintett
energiaellátók versenyképességét, és diszkri-
minatív módon különbözteti meg õket a ver-
senyszféra többi szereplõjétõl. Az alkotmány-
bíróság döntött, december 9-én elutasította a
Robin Hood-adót támadó indítványt.

KLÍMAKONFERENCIA
Koppenhágában megkezdõdött az ENSZ klíma-
védelmi konferenciája, mely várhatóan decem-
ber 18-ig tart. Az ENSZ szerint a fejlett országok-
nak 2012-ig évi 10-12 milliárd dollárt kellene ad-
niuk ahhoz, hogy egyáltalán elkezdõdhessen a
fejlõdõ országokban az érdemi alkalmazkodás a
klímaváltozáshoz. Brüsszelben is a klímavéde-
lem az egyik kiemelt téma. 
Az unió szokásos év végi csúcsértekezletén a
svéd elnökség szerette volna elérni, hogy az EU
évente öt-hétmilliárd euróval segítse a kevésbé
fejlett országokat szén-dioxid kibocsátásuk
csökkentése céljából. Döntöttek: 7,2 milliárdot
ajánlottak fel az elkövetkezõ három évre.

KVÓTAKERESKEDELEM
Magyarország 3 millió tonna szén-dioxid kvó-
tát adott el 8 milliárd forintért egy japán cég-
nek. 2008 augusztusában Belgiumnak 2 millió
tonna, szeptemberben Spanyolországnak 6,6
millió tonna került eladásra, a két ügyletbõl
28,2 milliárd forint bevétel származott.

SZABADPIACOT VÁLASZTOTTA
Lezárult a Magyar Energia Hivatal (MEH) pá-
lyázata, melyben saját, 2010-es villamos ener-
gia ellátására keresett szabadpiaci ellátót. A
négy induló közül a hivatal jelenlegi egyetemes
szolgáltatója, az ELMÛ Nyrt. futott be gyõztes-
ként. Ennek köszönhetõen a MEH jövõre vár-
hatóan alacsonyabb áron szerezheti be a villa-
mos energiát, mintha az egyetemes szolgálta-
tás keretében maradt volna.

FELÉRE CSÖKKENHET
Kevesebb, mint fele maradhat a kötelezõ átviteli
rendszerben (KÁT) a kapcsolt hõ- és áramterme-
lõ erõmûveknek 2011-ben - jelentette ki Matos
Zoltán, a MEH elnöke. A hivatal év végéig min-
den termelõ esetében meghozza a döntést, mely-
ben azt mérlegelik, hogy az adott erõmû, mint
befektetés megtérült-e már, illetve, hogy a kötele-
zõ átvételbõl származó hasznot valóban a távhõ-
fogyasztók élvezhetik-e. (Forrás: Energiainfó)

BAJÁN BIOMASSZÁVAL FÛTENEK
Biomassza erõmûvet adtak át december 9-én
Baján, mely a Greenergy cégcsoport 375 millió
forintos beruházásával épült. Az erõmû közel
kétezer bajai lakás és intézmény fûtéséhez állít
elõ melegvizet, kiváltva ezzel az eddig felhasz-
nált gáz egy részét.

ÚJ VEZETÕK
Hivatalba lépett december elsején a Nemzet-
közi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) új fõigaz-
gatója, Amano Jukija. A japán diplomata a ti-
zenkét év után posztjáról távozó Nobel-béke-
díjas Mohamed el-Baradei-tõl vette át az ENSZ-
intézmény vezetését.
Új elnöke van az Európai Nukleáris Társaságnak
Vladimir Sluge személyében, aki David Bonser-t
követi a tisztségben. V. Sluge 2004 óta a Szlovák
Nukleáris Társaság elnöke, fõállásban a pozsonyi
Szlovák Mûszaki Egyetem professzora, a Villa-
mosmérnöki és Informatikai Kar óraadó tanára.

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFÕ ESTÉK
Az Energiapolitika 2000 Társulat következõ
elõadását január 11-én tartja. elhangzik: Dr.
Szabó György - Gázfüggõség és a magyar föld-
gázkincs.  (www.enpol2000.hu)

RRRR öööö vvvv iiii dddd eeee nnnnMártha Imre az
MNV legrangosabb

díját nyerte el
December 3-án zajlott a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. hivatalos évzáró - díjátadó
ünnepsége, amelyen az MNV munkavállalóit
és a portfolióba tartozó társaságok legkiemel-
kedõbb projektjeinek vezetõit és munkatár-
sait díjazták.

Az eseményen Prof. Dr. Nagy János, a Ma-
gyar Nemzeti Vagyontanács elnöke kimagas-
ló teljesítményéért, munkájában kiemelkedõ
eredményéért Mártha Imrét, az MVM Zrt. ve-
zérigazgatóját a Nemzeti Vagyongazdálkodá-
si Tanács Díjában részesítette.

A díj átadása alkalmával az alábbi indoklás
hangzott el:

Mártha Imre 2008 májusa óta a Magyar Vil-
lamos Mûvek Zrt. vezérigazgatója, azt meg-
elõzõen hat évig volt az MVM Zrt. kereske-
delmi területének irányítója. Vezetésével az
MVM Zrt. a mûködése alatti legnagyobb mér-
tékû osztalékfizetését produkálta. Az MVM
Csoport irányítása alatt a hazai áramellátás
jövõje szempontjából meghatározó jelentõsé-
gû projekteket indított el. Fiatal életkora elle-
nére kiterjedt, nemzetközi szintû tapasztala-
tokkal rendelkezik a villamos energia üzletág
számos területén. Népszerû személyiségére,
közvetlen vezetési stílusára jellemzõ, hogy a
legkeresettebb magazinok is szívesen bemu-
tatják életútját. Talán nincs is még egy olyan
vezérigazgató, aki sikeres versenyt képes
úszni egy olimpiai bajnokkal, vagy tíztonnás
teherautóval járná be az országot, hogy ki-
próbálja a terepen dolgozó kollégái munkakö-
rülményeit.

A Nemzeti Vagyongazdákodási Tanács ez-
zel a díjjal fejezi ki elismerését.

(Forrás: MVM intranet)

Kiemelt jelentõségû esemény volt az
MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiro-
da Zrt. életében, amikor december 7-
én, Mikulás-nap alkalmából a Mentõöv
Gyermekeinkért 2002 Alapítványon ke-
resztül a Vakok Batthyány László Ró-
mai Katolikus Gyermekotthona, Óvo-
da, Általános iskola részére a Társaság
vezérigazgatója, Vavrik Antal átadott
az intézetnek, Fehér Anna nõvér veze-
tõnek egy poet compact felolvasó ké-
szüléket.

Az ERBE alapvetõ fontosságúnak tart-
ja, hogy lehetõségeihez mérten támogas-
sa, felkarolja és életkörülményeiket ja-
vítsa a rászoruló gyerekeknek, betegek-
nek, hátrányos helyzetûeknek. Az idei
évben is néhányszor tudtak segíteni.

Az intézet azon kívül, hogy óvodai és
iskolai feladatokat lát el látássérült gye-
rekeknek, otthont ad állami- és intézeti
nevelt látássérült, mentálisan sérült és
súlyosan halmozottan sérültek számá-
ra. Jövõbeni terveik közé tartozik a tõ-
lük kikerülõ gyermekek, felnõtt sérültek
részére lakóotthon és védett munkahely
létrehozása. Képességeiknek megfelelõ

munkával, értelmes idõtöltéssel, állapo-
tukhoz igazodó környezettel, terápiával
szeretnék a rászorultakat emberhez
méltó élethez segíteni, érvényesítve a
bennük rejlõ értékeket.

Az ERBE által nyújtott támogatás
azért is rendkívül fontos a számukra,
mert a poet compact készülékkel lehetõ-
séget kapnak a külvilághoz kapcsoló-
dásra, önálló ismeretszerzésre. Nélkü-
lözhetetlen a továbbtanulásban és a
munkalehetõségek terén is jobb felké-
szülést, nagyobb esélyt biztosít a gyer-
mekek számára.

A fénymásoló géphez hasonlítható
szerkezet üveglapjára kell helyezni az
olvasandó szöveget, amit a gép lefordít,
felolvassa tisztán és érthetõen az infor-
mációt.

A készülék átadása után a gyerekek-
nek mikuláscsomagot osztottak szét,
ezzel is próbáltak örömet szerezni szá-
mukra.

Reméljük, hogy az ERBE-hez hason-
lóan egyre több vállalat tud segíteni,
ott, ahol az szükséges.

Az E.ON Hungária 15 millió forin-
tos adományt ad a rászorulóknak a
Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezeten keresztül. Az E.ON a se-
gélyszervezet által szervezett 14.
Országos Adventi Pénzadomány-
gyûjtéshez csatlakozott 2009. no-
vember 29-én, Advent elsõ vasár-
napján.

„Bár nagyon fontos számunkra, hogy
üzleti partnereinknek és nagyobb ügy-
feleinknek karácsonykor egy-egy jelké-
pes ajándékkal vagy egy vacsorameghí-
vással megköszönjük egész éves mun-
kájukat, idén úgy döntöttünk, hogy a
karácsonyi ajándékozásra és vendéglá-
tásra szánt költségvetést drasztikusan
visszafogjuk, az erre szánt összeget pe-
dig a rászorulóknak adjuk. Biztosak va-
gyunk abban, hogy a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezeten keresztül azok-

hoz jut el adományunk, akik a legin-
kább rászorulnak a segítségünkre” 
-  mondta Kutas István, az E.ON Hungá-
ria szóvivõje az adventi sajtótájékozta-
tón.

„Köszönet illeti mindazokat, akik
csatlakoznak a szeretet.éhség felhívás-
hoz és adományukkal, önkéntes mun-
kájukkal támogatják a rászoruló csalá-
dokat. A mai nehéz gazdasági helyzet-
ben különösen is fontos a vállalatok tár-
sadalmi felelõsségvállalása, éppen ezért
példamutató az E.ON felajánlása”
mondta Lehel László, a Magyar Ökume-
nikus Segélyszervezet igazgatója. 

Az MVM Csoport Érdekegyeztetõ és
Konzultációs Fórum soros ülésérõl 
Az MVM Csoport Érdekegyeztetõ és Konzultáci-

ós Fórum munkáltatói és munkavállalói érdekkép-
viseleti tárgyaló delegációi 2009. december 1-jén
az MVM székházában ülést tartottak.

A tárgyalás során a felek kinyilvánították közös
szándékukat egy, két évre szóló, átfogó megállapo-
dás megkötésére.

A megállapodás célja; a 2010-2011-es évekre
szóló bér és szociális megállapodás, valamint a
stratégiai célok megvalósítását elõsegítõ humán-
politikai megállapodás megkötése.

A felek a megállapodásra vonatkozó írásos ja-
vaslataikat kölcsönösen megküldik egymásnak
majd december 8-án újabb tárgyalás megtartására
kerül sor.

Dr. Varga-Sabján László Gál Rezsõ
igazgató, elnök

az MVM Zrt. fõtárgyalója MVM TSZSZ

(December 8-án folytatódott a tárgyalás - a szerk.)
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December 10-én Hévízen át-
adták a magyar átviteli hálózat
legújabb, Szombathely és Hé-
víz közötti szakaszát. A mint-
egy 11 milliárdos fejlesztésnek
köszönhetõen jelentõsen nö-
vekszik az ellátás biztonsága,
az új összeköttetés kiegészíti a
2006-ban átadott Gyõr-Szom-
bathely közötti, szintén 400
kV-os távvezeték mûködését -
hangoztatta az átadáson Tari
Gábor, a tulajdonos-beruházó
Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító
(MAVIR) vezérigazgatója.

A magyar átviteli hálózat
több évtizedes tervezés és fo-
lyamatos fejlesztés eredmé-
nyeként nemzetközi viszony-
latban is stabil, jó mutatókkal
rendelkezik. A Szombathely-
Hévíz 400 kV-os távvezeték
elõkészítési munkái 2005-ben
kezdõdtek meg a nyomvonal
kijelöléssel, majd a tulajdono-
sokkal, közmû-szolgáltatókkal
és hatóságokkal való egyezte-
tések után, 2008 májusában
született meg a jogerõs veze-
tékjogi engedély. A távvezeték
nyomvonala Vas és Zala me-
gyékben 27 település 900 in-
gatlanán összesen 3075 tulaj-

donost érint, akiket az elõírá-
soknak megfelelõen tájékoz-
tattak és esetükben egyedi
megállapodások keretében
rendezték érintettségüket a
beruházásban. A szükséges
engedélyek birtokában 2008
júliusában kezdõdtek el az ala-
pozó munkálatok.

„A Magyar Villamos Mûvek
Társaságcsoport nevében fon-
tosnak tartom hangsúlyozni,
hogy az átadás nemcsak szak-
mai szempontból fontos az or-
szág és a társaság életében.
Azzal, hogy a jelentõs beruhá-
zás rendben, határidõre meg-
valósul, nemcsak az ellátás
biztonsága javul, de a nemzeti
tulajdonú energetikai cégcso-
port egésze gazdagodik, tulaj-
donosi értéke növekszik” -
mondta az átadás alkalmából
Mártha Imre, az MVM Cso-
port elsõ embere. „A beruhá-
zással az egyre fontosabbá vá-
ló, kontinentális energetikai
hálózatok fejlesztése terén is
nagyot lép elõre Magyaror-
szág, ez különösen aláhúzza
az új összeköttetés jelentõsé-
gét.”

Az átviteli hálózat mûködési
stratégiáját 1993-ban határoz-

ta meg az MVM, és az azóta
folyamatosan fejlesztett straté-
gia eredményeként létesült a
térségben a Hévíz-országhatár
400 kV-os távvezeték 1999-
ben, a Gyõr-Szombathely 400
kV-os távvezeték 2006-ban.
Most, az új szakasz átadásával
bezárul az észak-dunántúli
gyûrû, lehetõvé téve, hogy
üzemzavar vagy karbantartás
esetén a régió lakosainak ellá-
tását automatikusan átvegye a
gyûrû egy másik szakasza. 

„Nem lehet eléggé hangsú-
lyozni az együttmûködõ háló-
zatok, a kölcsönös segítség és
a hosszú távú gondolkodás
fontosságát” - mondta Tari Gá-
bor, a MAVIR vezérigazgatója.
- „A villamosenergia-ellátás
fejlesztése során nekünk leg-
alább években és régiókban,
de inkább évtizedekben és az
ország egészében kell gondol-
kodnunk - sõt ez az új szakasz
javítani fogja a nemzetközi ke-
reskedelem lehetõségeit is.”

A távvezeték nyomvonalát
úgy alakították ki, hogy az a le-
hetõ legkisebb mértékû kárt
okozza a környezetben, Ki-
emelt figyelmet kapott a létesí-
tendõ erdõnyiladék méretének

minimalizálása, és a hatóság
által megadott mértékben a ki-
vágásra ítélt fákat erdõtelepí-
téssel pótolták.

A mûszaki minõség biztosí-
tása mellett a távvezetéki osz-
lopok lehetõséget biztosítanak
mûfészkek kihelyezésére,

amelyek menedéket és otthont
nyújthatnak az õshonos ma-
gyar madárfajok egyedeinek.
Ezt a célt szolgálja a MAVIR és
a Magyar Madártani Egyesület
együttmûködése a Kerecsen-
sólyom Programban.

A Szombathely-Hévíz 400
kV-os távvezeték sikeres át-
adása és üzembe helyezése ki-
emelten fontos eleme az átvite-
li hálózat fejlesztési program-
jának, amelynek megfelelõen
a MAVIR további, a fogyasztók
jobb ellátását szolgáló beruhá-
zások elõkészítésén és megva-
lósításán dolgozik.

Számokban:
Hossz: 77,8 km
Értéke: 11 milliárd forint (10
százaléka az Európai Unió
TEN-E programján elnyert tá-
mogatásból)
Az alapozás során beépített be-
ton: 12 500 m3
A legkisebb oszlop magassága:
42 m
A legnagyobb tömegû oszlop
magassága: 64 m
A beépített oszlopok
össztömege: kb. 2600 tonna
A beépített oszlopok száma:
150 tartó és 70 feszítõ oszlop 

Újabb fejlesztés a jobb ellátásért: átadták 
a Szombathely-Hévíz 400 kV-os távvezetéket

A villamosener-
gia-iparban mû-
ködõ társaságok
munkavállalói ál-
tal delegált felü-
gyelõbizottsági ta-
gok részére kon-
ferenciát rende-
zett az Egyesült
Villamosenergia-
ipari Dolgozók
Szakszervezeti
Szövetsége
(EVDSZ) 2009. de-
cember 9-én, Bu-
dapesten. 

A konferencián elemezték:
● a felügyelõbizottságok és ezen belül

a munkavállalók által delegált felü-
gyelõbizottsági tagok szerepe a ma-
gyar jogrendszerben, a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelõ Zrt. Ellenõrzõ Bi-
zottság gyakorlata

● a munkavállalók által delegált FB-ta-
gok tapasztalatai az FB-k mûködésé-
rõl, különös tekintettel a munkaválla-
lói érdekek megjelenítésének lehetõ-
ségére 

● felügyelõbizottsági tagság, mint a
munkavállalói érdekek megjelenítésé-
nek egyik színtere.

Felkért elõadók: 
Nyitó elõadóként Habil dr. Borbély Atti-

la, az MNV Zrt. Ellenõrzõ Bizottságának
elnöke tartott bevezetõt, majd ezt követõ-
en szervezett módon a társaságcsoport
szintû hozzászólók: MVM, RWE, EDF,
E.ON Felügyelõ Bizottságokba delegált
munkavállalói képviselõk kaptak lehetõ-
séget az elõadás megtartására. A prezen-
tációsorozatot dr. Szilágyi József zárta. 
Vetítettképes elõadást tartottak még: 
● Berkes Sándor, a Paksi Atomerõmû

Zrt. Felügyelõ Bizottságának tagja 
● Tóth István, a Mátrai Erõmû Zrt. Fel-

ügyelõ Bizottságának tagja
● Kunzer Ferenc, ELMÛ-ÉMÁSZ Nyrt.

Felügyelõ Bizottságának elnöke
● Dombi Jenõ, DÉMÁSZ Zrt. Felügyelõ

Bizottság tagja
● Dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhe-

lyettes.
Az elõadásokat konzultáció követte,

majd Gál Rezsõ EVDSZ elnök megköszön-
te az elõadóknak a kompakt és magas
színvonalú szakmai elõadást. Majd a kon-
ferenciát összegzõ javaslattal zárta: Jelen-
lévõk támogatják EVDSZ-t abban, hogy
hozzon létre egy konzultációs fórumot,
amely legalább évente két alkalommal -
legközelebb 2010 tavaszán - összehívja a
felügyelõbizottságok munkavállalói képvi-
selõit. A fórum szakmai elõkészítés után

megvitatja az aktuális kérdéseket, infor-
mációkat gyûjt, elemez és közzétesz. Az
adott szakterületeken speciális elõadókat
hív, melynek kapcsán lehetõség van az
adott témákban elmélyedni. Amennyiben
a szükség úgy hozza, nem kizárt, hogy -
megfelelõ szakmai háttérrel - akár OÉT elé
tesz törvénymódosítási javaslatokat, mely
késõbb a Parlament elé kerülhet. Ennek a

konzultációs fórumnak a beindítása ma-
gával hozza a víz- és a gáz szektorban te-
vékenykedõ felügyelõbizottsági tagok
meghívását, így velük közös álláspontot
kialakítva az FB munka még eredménye-
sebbé, hatékonyabbá tehetõ.

Jelenlévõk a fenti szándéknyilatkoza-
tot egyhangúlag megszavazták.

(Bõvebben a vd.hu honlapon)

Elismert tisztség a felügyelõbizottsági tagság
A Világgazdaság és a Hewitt által
idén immár kilencedik alkalom-
mal elvégzett Legjobb Munka-
hely Felmérésben összesen 146
vállalat közel 30 ezer munkatár-
sát és több mint 700 felsõvezetõ-
jét kérdezték meg. A kérdésekre
adott válaszok értékelése alapján
a MAVIR ZRt. 2009-ben a 3. leg-
jobb munkahely a 250-1000 fõ
közötti létszámot foglalkoztató
vállalatok közül.

„A borús kilátások és tovább-
ra is szûkös erõforrások mellett a
csökkenõ állásbiztonság-érzet és
a munkavállalók megrendült
magabiztossága jellemzi az idei
évet. A bizonytalanságból eredõ
félelem eredményeképp a dolgo-
zók jobban ragaszkodnak válla-
latukhoz mint korábban, és elvá-
rásaikat is jobban átgondolják.” -
foglalta össze tapasztalatait a fel-
mérés regionális vezetõje.

A rendkívül bonyolult kutatá-
si módszerekkel mért elkötele-
zettségi mutató a MAVIR-nál
78%-os lett, míg az országos át-
lag csupán 55%, az iparági pedig
67%. Ezzel a teljesítménnyel vál-
lalatunk mindössze 3%-kal ma-
radt el a felmérésben az elsõ he-
lyet megszerzõ cégektõl.

Az eredményeket természete-
sen nem csupán az országos, il-
letve az iparági átlaghoz viszo-
nyítva értelmeztük, hanem ösz-
szehasonlítottuk azokat a tavalyi
év azonos felmérésének adatai-
val is. Ez az elemzés újabb
örömteli és büszkeségre okot
adó eredményt hozott, ugyanis
több, szintén az elkötelezett-
ségre vonatkozó kérdés ese-
tében 17-25% közötti javu-
lást tapasztalhattunk
2008-hoz képest. (E
kérdések egyrészt a
dolgozók maradási
szándékára, illetve
a vállalatról való
pozitív megnyi-
latkozásra vo-
natkoztak.)
Munkatársaink
elégedettsége
23%-kal nõtt az

elmúlt esztendõhöz képest, míg
a vállalat más munkahelyekhez
képest való megítélése 15%-kal
javult. Jelentõsen nõtt a felmé-
résben résztvevõk száma is, ami
azt jelzi, hogy munkatársaink-
nak fontos, hogy elmondhassák
a véleményüket.

A felmérés eredményeirõl és
legfontosabb jelzéseirõl a buda-
pesti és a regionális központok-
ban dolgozó kollégáinkat Tari
Gábor vezérigazgató és Hevesi
Tóth Zsuzsanna HR vezetõ
munkavállalói fórumokon tájé-
koztatta. 

A MAVIR most elért sikere
rendkívül fontos a vállalat szá-
mára - mindez azonban nem je-
lenti azt, hogy a jövõben elége-
detten ülhetünk a babérjainkon.
Humánerõforrás-gazdálkodási
osztályunk részletesen elemzi a
felmérés eredményeit, s azok
alapján akciótervet készít a válla-
lat vezetése számára. Legfonto-
sabb célunk az elért jó eredmény
megtartása, a korábban megkez-
dett HR-stratégia folytatása, illet-
ve bizonyos területek - így a bel-
sõ kommunikáció - továbbfej-
lesztése. Eddig voltunk már má-
sodikak (2005-ben), harmadi-
kak (2009-ben), szeretnénk egy-
szer az elsõk is lenni!

MAVIR HRO-KO

Ismét „Legjobb Munkahely”
lett a MAVIR

Az ünnepi torta

Habil dr. Borbély Attila Tóth István

Kunzer Ferenc Berkes Sándor
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DUNAMENTIBEN
TÖRTÉNT

Az év gyorsan eltelt, és nagyon sok minden
történt. Megindult a G3 Projekt építkezése,
amely a terv szerint idõben és az elfogadott
költségvetés keretein belül halad.

A béremeléssel kapcsolatban az év elején
2,5, majd október elsejétõl újabb 2 százalékos
bérfejlesztésrõl állapodtunk meg. A kiemelke-
dõ teljesítményt nyújtó munkavállalók díja-
zásban részesültek. A díjak átadására a villa-
mos napok ünnepségén - amely nagyon jól si-
került - került sor, meghívott munkavállalói
kör elõtt. 

A teljesítményjutalom mellett 2009-tõl az
erkölcsi elismerés alábbi formáinak bevezeté-
sére került sor:

● „Dunamentisek a Dunamentiért” Cso-
portos díj

● Életpálya-díj
● Dunamenti Díj
2009. szeptember 8-án az Égáz-Dégáz Zrt.

és a Dunamenti Erõmû Zrt. között megállapo-
dás született. A megállapodás célja, hogy tá-
mogassa a megkezdett együttmûködési, átala-
kulási folyamat hatékony, gyors és zökkenõ-
mentes lebonyolítását, melyben a szakszerve-
zetek, az üzemi tanács és a Munkástanács
képviselõi is részt vesznek.

Egyúttal megragadom az alkalmat, hogy
minden kedves kollégának, olvasónak és csa-
ládtagjaiknak sikerekben gazdag, boldog új
évet kívánjak.

Bátki László
DHV Munkástanács elnök

Új zöldmezõs 
alállomás épül Bicskén

2009. november 30-án a MAVIR ZRt. és az
OVIT ZRt. képviselõi ünnepélyes keretek kö-
zött aláírták a zöldmezõs Bicske 400/120 kV-os
alállomás kivitelezésére vonatkozó szerzõdést. 

A kivitelezési munkák 2009 decemberében
kezdõdnek, az új alállomás 2010 decemberé-
ben kerül átadásra.

S.Á.

Tájékozottabbak
lehetünk

Ez úton szeretném megköszönni, hogy újra
hozzáférhetõvé vált a honlap mindazon szak-

szervezeti tagok, érdeklõdõk számára is, akik
nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel.

…Öröm számomra, hogy újra hozzáférhe-
tõek az érdekképviseleti életrõl
és eseményekrõl  szóló cikkek,
a munkavállalók életérõl szóló
tudósítások, illetve a jövõnket
nagy mértékben befolyásoló in-
tézkedésekrõl, jogszabályi mó-
dosításokról készült anyagok. 

A forró drótról szólva: na-
gyon nagy öröm, ha ismerõsö-
ket fedezhetek fel az újságban,
mert felidézi bennem az 1981.
augusztus 17-e óta eltelt idõ-
szakot, amikor is az ERBÉ-nél
kezdtem a munkát, 1985 óta
pedig a Paksi Atomerõmû Vál-
lalat, majd a PA Zrt. munkavál-
lalójaként tevékenykedem. 

Sok évig bizalmiként aktív ré-
szese voltam a PADOSZ szakszervezeti életé-
nek, a füredi továbbképzéseknek. Örülök,
hogy vannak olyan fiatalok, akik a helyünkre
lépnek.

Nagyon szeretném, ha a korkedvezményes
nyugdíj terén sikerülne eredményeket elérni,
hisz mire megérjük az új szabályzók szerinti
nyugdíjkorhatárt, addigra sajnos vagy teljesen
meg fogunk rokkanni, vagy ha meg is érjük,
nem sokáig élvezhetjük azt.

Nagyon szomorú a tény, mely szerint pl.
Tolna megyében minden 6. álláskeresõ 25 év
alatti, s számos közöttük olyan fiatal, akinek a
képzése nem kevés pénzbe került. Az lenne a
helyes, ha ezek a fiatalok átvehetnék és átven-
nék tõlünk a stafétabotot.

Mi, mai ötvenesek nem tudjuk átvenni azt a
szerepet a családban, amit elõdeink átvehet-
tek.

Talán csak egy motiváló lehetne ebben a
gazdasági válság sújtotta világban, nevezete-
sen, ha a beígért uniós fizetéseket kapnánk. 

Sajnos egy 20-30 éve egyazon munkahelyen
dolgozó idõsebb munkavállaló bére a frissen
végzettekénél, új munkavállalókénál bizony
sokszor alacsonyabb. A fiatalok pedig szerin-
tem sokszor nem értékelik a sok éves tapasz-
talatot, a helyismeretet, a megszerzett diploma
bûverejét elõbbre sorolják.

Szóval hajrá, hogy nyugdíjba mehessünk,
legalább mi, ötvenöt év feletti nõk.

Bíróné Tünde, PADOSZ

Fotópályázatot nyert

Megjelent a Magyar trikolór tizenkét hónap-
ja c. 2010-es naptár, benne a paksi Wollner Pál
nyolc díjazott, mûvészi fotójával.

A New York-i Hungarian TV Magazine az
1956-os magyar forradalom ötvenedik évfor-
dulója alkalmából nyílt fotópályázatot hirde-
tett A magyar trikolór tizenkét hónapja cím-
mel. E pályázat negyedik kiírására beérkezett
munkákból állt össze az a válogatás, melyet a
2010-es A magyar trikolór tizenkét hónapja cí-
met viselõ naptár tartalmaz, benne Wollner
Pál nyolc felvételével, mellyel a rangos ver-
senyben a harmadik helyezést érte el. 

A fotón Zsigmond Vilmos Oscar-díjas opera-
tõr, a zsûri elnöke adja át az elismerõ okleve-
let Wollner Pálnak. István T. Antal
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Az országos értekezlet
szünetében
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- Tisztelt Zinauer Sándor! Engedd meg, hogy az Ovit
ZRt. Nyugat-magyarországi Területi Fõmérnökségé-
nek október 22-i nyugdíjas találkozóját felhasznál-
jam egy kis beszélgetésre is, életutad jobb megisme-
résére. Az Ovit alapításának 60. évfordulója alkal-
mából a cég vezetése „aranymedál”-t ajándékozott
neked, és most, a mai találkozón nyugdíjas társaid
elõtt Baranya Gyula területi fõmérnök is köszöntött
ebbõl az alkalomból, ajándékcsomag átadásával.
Mindkét elismeréshez én is szívbõl gratulálok! Az a
tény is ismert elõttem, hogy már csak tizennégyen
vannak köztünk, az alapító tagok közül, amelynek
Te vagy a legidõsebb tagja, azaz beléptél a 92. élet-
évedbe.

Arra kérlek, hogy magadról, iskoláidról, az Ovit
elõtti munkahelyekrõl röviden tájékoztass bennün-
ket!

- A horvátországi Eszék közelében, Branjevina
kisközségben születtem 1918. július 2-án. Édesapám
szlovén, édesanyám magyar nemzetiségû volt. Há-
roméves koromban édesapám meghalt, ezért 1926-
ban édesanyám testvéreihez Gyõrbe költöztünk,
ahol ezután 77 évig laktam. Iskoláimról annyit, 4 ele-
mi elvégzése után a gyõri Bencés Gimnáziumban vé-
geztem öt osztályt, majd villanyszerelõ és mûszerész
szakmát tanultam. A szakmában 1932-ben helyez-
kedtem el, a Magyar Dunántúli Villamossági Rész-
vénytársaság (MDV Rt.) gyõri 100/35 kV-os alál-
lomásán, távvezetéki vonalbejáró munkakörben. Ek-
kor kerültem elõször a villamosenergia-ipar vonzásá-
ba, amely még most, nyugdíjasként is fogva tart.
1941-tõl a Gyõri Ipartelepek erõmûvében dolgoztam.
1946-ban újra visszakerültem az MDV Rt.-hez, a gyõ-
ri alállomásra, amely a 120 kV-os hálózatüzem foga-
dására épült, és villamosmû-kezelõi, elektrikusi
munkakörben foglalkoztatottak.

- Aztán egy viszonylag új korszak kezdõdött az éle-
tedben, megalakult az Ovit…

- Az Ovit az Erõmûvek Ipari Központ mûszaki,
alállomási-távvezetéki és egyéb osztályok, valamint a
bánhidai, mátrai erõmûvekhez tartozó távvezetékek
és vezetõségeibõl alakult meg 1951 márciusában.
Amint már az elõzõekben is említettem, a gyõri 120
kV-os alállomáson dolgoztam, így kerültem a megala-
kuló Ovit-hoz, mûvezetõ beosztásba. Az 50-es évek-
re a 120 kV-os távvezetékek és az ezekhez kapcsoló-
dó 120/35/20 kV-os alállomások építése, korszerûsí-
tése volt a jellemzõ. 1953-ban kineveztek a gyõri alál-
lomás vezetõjévé. Úgy éreztem, az alállomási mûsza-
ki feladataim jobb és színvonalasabb ellátása érdeké-
ben továbbképzem magam. Elvégeztem a gépipari
technikumot (1955-59.) és egyéb villamosmû keze-
lõi, biztonságtechnikai szaktanfolyamokat is. Az 50-
es évek nagyon nehezek voltak. Gyõr és térségének
ipari-lakossági villamosenergiával való ellátása ki-
emelt népgazdasági feladat volt. Az üzemzavarokat
szigorúan kivizsgálták, nagyobb üzemzavarok esetén

még „állami szervek” is vizsgálódtak. Ezért az üzem-
zavar-mentes villamosenergia ellátás nagy figyelmet
és szakmai felkészültséget kívánt meg vezetõtõl, elek-
trikustól egyaránt. Az 1960-as években a gyõri
120/20 kV-os alállomás legfontosabb feladata a folya-
matos és biztonságos üzemviteli tevékenység volt.
1968-ban azonban teljesen új üzemviteli feladatot
kaptunk, a megépülõ Gyõr-Országhatár-(Bécs) 220
kV-os távvezetéken történõ villamosenergia szállítást.
Ennek érdekében megépült a gyõri 220 kV-os provi-
zórium, amely Gyõr határában létesített telephelyen,
egy 220/120 kV-os, 160 MAA teljesítményû transzfor-
mátorral csatlakozott a gyõri alállomás 120 kV-os
gyûjtõsínjére. A Magyarországon elõször alkalmazott
mûszaki megoldással a Gyõr-Bécs 220 kV-os távveze-
téken az energiaszállítás 1968 áprilisában megkezdõ-
dött.  Az aktív munkásságom utolsó évtizedében, a
70-es években óriási változás történt a villamosener-
gia-iparban, és az én szakmai életemben is. Megépült
a 750 kV-os Országhatár-Albertirsa távvezeték, és a
villamosenergiát fogadó albertirsai 750/400 kV-os
alállomás. De épültek sorra a 400 kV-os távvezetékek
és alállomások, kialakult az országos alaphálózat és a
nemzetközi kapcsolatok is. Épült a Paksi Atomerõmû
és a hozzá csatlakozó 400 kV-os hálózat is. 1978-ban
a litéri alállomás is bekapcsolódott a 400 kV-os alap-
hálózatba, amely révén megépült a Gyõr-Litér 400
kV-os távvezeték. A jelentõs változások minket, a
gyõri alállomás kezelõszemélyzetét is erõsen érintet-

ték. Az ÉDÁSZ Vállalat központi telephelyén mûködõ
alállomásról a Banai úti alállomási területre költöz-
tünk, és 1974-ben feladtuk a 120 kV-os alállomást. Ek-
kor már üzemvezetõ beosztásban dolgoztam. Az új
220/120 kV-os alállomás vezetése nagy feladat elé ál-
lított, óriási szellemi és fizikai megterhelést jelentett
számomra. 1975-ben üzembe került a Gyõr-Litér 220
kV-os távvezeték. Ebben az idõben a gyõri alállomá-
son folyamatosan folyt a transzformátorok, mezõk,
kapcsolóberendezések szerelése úgy, hogy az üzem-
viteli tevékenységet is biztonságosan, balesetmente-
sen elvégeztük. 1978-ban megépült a Gyõr-Pozsony-
püspöki 400 kV-os távvezeték, és év végén befejezõ-
dött 400 kV-os szinten is az alállomás bõvítése. 1979-
ben a Gyõr-Litér 220 kV-os távvezeték is 400 kV-osra
épült át, s került üzembe. 1979 nyarán nyugdíjba vo-
nultam. Jólesõ érzés és boldogság töltött el, hogy az
Ovit-nál munkában eltöltött 30. évben egy olyan gyõ-
ri 400/120 kV-os alállomást adhattam át Szûcs Kál-
mán kollégámnak, melynek szerepe meghatározó az
Észak-Dunántúl villamosenergia ellátásában, nem-
zetközi kapcsolatokban. Munkásságom alatt több-
ször kaptam elismeréseket, kitüntetéseket, melyek si-
keresen serkentettek alkotói, szakmai feladataim ma-
gasabb színvonalú ellátásában. Nyugdíjazásom után
Dr. Csikós Béla mûszaki vezérigazgató helyettes kéré-
sére vállaltam feladatokat. Többek között a gyõri alál-
lomás új beruházásainál, mûszaki ellenõrként. De
szakmai kihívásként vállaltam azt is, hogy Pakson, az

épülõ atomerõmû III-as blokkjának építésén dolgozó
lengyel szerelõk munkavédelmi felügyeletét ellássam,
amit sikeresen teljesítettem.

- Milyen kapcsolatod volt az érdekvédelmi, társa-
dalmi szervezetekkel, végeztél-e társadalmi munkát?

- 1946-ban kerültem kapcsolatba a szakszervezeti
mozgalommal. Beléptem a Magyar Vasutak és Hajó-
zók Szakszervezeti Szövetségébe (MVHSZSZ). 1951-
tõl az Ovit-nál mûködõ Villamosenergia-ipari Szak-
szervezeteknek, jelenleg az EVDSZ-nek vagyok tag-
ja. 63 éves szakszervezeti tagsággal rendelkezem.
1950-ben megalakult Gyõrben a MEE tagozat, mely-
nek alapító tagja voltam, és az elnökségben is részt
vettem. Jelenleg is tagja vagyok az egyesületnek.
Nyugdíjba vonulásom után tagja lettem az Ovit Szak-
szervezet Nyugdíjas Bizottságának. Feladatom volt
az Ovit nyugat-magyarországi munkahelyei nyugdí-
jasainak érdekképviselete, nyugdíjas találkozók szer-
vezése. Ezt a  szakszervezeti munkát 20 évig becsü-
lettel elláttam. Társadalmi munkát a fiatalokért is vé-
geztem. A vállalatvezetés és a szakszervezeti bizott-
ság felkérésére 1983-tól Ovit-os szülõk gyermekei ré-
szére repülõgépes utazással háromhetes NDK-beli
nemzetközi gyermektáborozásra 13-14 éves gyerme-
keket kísértünk el Tuba Zoli kollégámmal, aki szin-
tén jól beszéli a német nyelvet. Nagy élmény és öröm
volt számomra a gyermekekkel való foglalkozás, és
az, hogy egészségesen, minden baj nélkül érkeztünk
minden alkalommal haza. Még talán annyit szeret-
nék elmondani, hogy nyugdíjasként a vállalat kérésé-
re számtalan esetben vállaltam tolmácsolást osztrák
és NDK küldöttségek fogadásakor.

- Kedves Sanyi bácsi! Tisztelettel megkérdezem, be-
szélgetésünk befejezõ részében mit kívánsz még el-
mondani magánéletedrõl, egészségi állapotodról?

- Nyugdíjas magánéletemben jelentõs változást
hozott feleségem elvesztése. Évek múltán, 1987-ben
újra házasságot kötöttem, második feleségemmel,
Marikával. 2003-ban Siófokra költöztem. Innen már
nem tudtam szorosabb kapcsolatot tartani a vállalat-
tal. Sajnos egészségi állapotom nagyon megromlott.
A lakásban is csak mankókkal tudok mozogni. Léze-
res szemmûtéten is átestem. Jelenleg várakozási lis-
tán várom az újabb vizsgálatokat. 

A mai napon személygépkocsival szállítottak a ta-
lálkozóra, ahol éltem az alkalommal és elköszöntem
nyugdíjas társaimtól. Siófokon, otthonunkban hit-
ben és szeretetben élünk immár 12 éve Marikával. Õ
az én támaszom, segítõm.  

Kedves Feri! Beszélgetésünk végén engedd meg
nekem, hogy megköszönjem mindazon Ovit-os kol-
légának, barátomnak, akik a beszélgetésben elhang-
zott tevékenységemben támogattak, segítettek. Kö-
szönöm Kiss Ottó mûszaki kollégámnak és barátom-
nak a több évtizedes együttmûködést, a videoripor-
tot, és neked az ötvenéves ismeretséget, barátságot!

Polczer Ferenc

A lap ingyenes. Egy példány a szakszervezetnek 81 forintba kerül

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének lapja.

Kiadja az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége 
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A Nyugdíjasok Országos
Képviselete (NYOK)
2009. november 25-én
tanácsülést tartott a
Közszolgálati Szakszer-
vezeti Szövetség Markó
utca székházában.
Mihalovits Ervin szóbeli
tájékoztatója után került
sor az alapszabály és az
SZMSZ módosítására.
Javasolt módosítások:

1. Az Országos Képviseleti
Tanács (OKT) évente leg-
késõbb október 31-ig javas-
latot fogad el a tagszerve-
zeteknek ajánlott tagdíj
mértékérõl, amelyet a tag-
szervezet a következõ év
február 28-ig befizet.

2. A meghívót az OKT ülé-
se elõtt a tagszervezet cí-
mére, ha rendelkezik inter-
net eléréssel, az e-mail cí-
mére meg kell küldeni.
3. Az elnökség testületileg
mûködik, és a munkaterv
szerint évente 10 alkalom-
mal, de legalább 2 havonta

ülést tart. Az ülést az elnök
hívja össze.

4. Az elnökségi ülések he-
lyét, idõpontját és napirend-
jét a NYOK honlapján, a
meghívó kiküldésével azonos
napon meg kell jeleníteni. 

A módosító javaslatok elfo-
gadása után a NYOK gazda-
sági helyzetérõl esett szó. A
kiadások terén az anyag, il-
letve anyagjellegû költségek
növekedése az árak emel-
kedésének következménye.
Különösen a postai díjsza-
bás emelkedését érzékeltük
negatívan. Több tételnél a
takarékos gazdálkodást tar-
tottuk szem elõtt. Ugyanak-
kor az állandó költségek te-
rén nem lehet látványos,
nagy mértékû csökkenésre
számítani.
Befejezésül a NYOK 20.
éves jubileumának elõké-
szítésérõl esett szó.

Polgár Tibor
EVDSZ Nyugdíjas Tagozat

elnök

Szolgáltatásaink:
- Motoros futárszolgálat 
Budapesten 2 órán belüli szállítással:

- I. zóna: 880 Ft
- II. zóna: 1350 Ft
- III. zóna: 1750 Ft
- IV. zóna: 2200 Ft
- Bp környéke: 2950 Ft

Our services:
- courier services within Budapest 
by motorbike within 2 hours

- Zone I: 880 HUF
- Zone II: 1350 HUF
- Zone III: 1750 HUF
- Zone IV: 2200 HUF
- Budapest' s surroundings (e.g. Budaörs,
Törökbálint, Dunaharaszti, etc): 2950 HUF

BBYY NN TT   KK FF TT   FF UU TTÁÁ RR SS ZZ OO LL GG ÁÁ LL AATT
BYNT KFT COURIER SERVICES

- Futárszolgálat személygépkocsival
(Bp területén belül): Motoros fuvardíj
+ tarifa 50%-a + kiállás
- Oda-vissza fuvar esetén: Alapdíj + ta-
rifa 50%-a
- Várakozás: elsõ 10 perc ingyenes, utána minden megkezdett
10 perc 300 Ft
- Házhozszállítás Magyarország területén és külföldön: 1000 Ft
kiállás + 70 Ft/km
- Soron kívüli teljesítés esetén: Alapdíj + tarifa 50%-a

- Hétvége, munkaidõn kívüli fuvar esetén:
Alapdíj + tarifa 50%-a
- Három vagy több cím esetén: a legtávolab-
bi cím alapdíja + címenkénti zónaár 50%-a

Az összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Megrendelésüket munkanapokon 8 - 18 óra között vesszük fel
az alábbi számokon:
06-1-282-84-89, 06-20-942-13-34, 06-20-460-00-12. 
Munkaidõn kívüli elõrendelés felvétel: 06-20-942-13-34.
E-mail: byntfutar@pannonmail.hu

NNNNyyyy uuuuggggdddd íííí jjjj aaaa ssss ooookkkk
ttttaaaa nnnn áááá cccc ssss üüüü lllléééé ssss eeee

Mi köszönjükMi köszönjük , Sanyi bácsi!, Sanyi bácsi!
Beszélgetés Zinauer Sándorral, az Ovit alapító tagjával

Balról jobbra Zinauer Sándor felesége, Marika, Zinauer Sándor, Baranya Gyula területi
fõmérnök és Polczer Ferenc látható (Fotó: Kiss Ottó)

A találkozó résztvevõi (Fotó: Polczer Ferenc)



15. OLDAL

2008. NOVEMBER

AA  GGÉÉPP  IISS  EEMMBBEERR  ––  aavvaaggyy   ffoorrrróó  aa  ddrróó tt
(Izsák Jenõ készülõ sci-fi könyvébõl)

Kincs a régiségboltban Ro-boltban

Málenkij robot Karrier

– Egyszerû nyerõautomataként kezdtem...

– Százas villanykörte, uram, igazi ritkaság... – Sanyikám, adjon egy kis szép gépsonkát!

– Már megint gépezel, fiam?!

RobotéknálRobotéknál

– Döntsd már el, kikapcsolódásra vágysz, vagy feltöltõdésre?!... – Itt volt az áramszedõ...



A VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótaná-
csa nevében Schmidt Péterné IT elnök, az
Ellenõrzõ Bizottság nevében Sós Lajos EB
elnök és Bolvári László ügyvezetõ szeret-
teik körében  eltöltött Kellemes Karácso-
nyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván. A
VITAMIN Egészségpénztár színvonalas
szolgáltatásaival 2010-ben is Önök és
családtagjaik rendelkezésére áll. 

Õrizzük 
az Önök 
egészségét!

16. OLDAL

2009. DECEMBER

A jövõ rA jövõ reménységeieménységei

A PRAKTIKER orszá-
gos hálózata szeretet-
tel várja az EVDSZ
tagjait áruházaik-
ban. A kedvezményes
vásárláshoz az érvé-
nyes tagkártyát kell
felmutatni a fizetés
elõtt a pénztárnál.
Javasoljuk, hogy a
vásárlás elõtt érdek-
lõdjenek a napokról
az információs pult-
nál, mert a VDSZSZ-
nek, a vasutasoknak
is vannak kedvezmé-
nyes napjaik, de más
idõpontokban.

2010
január 22-24
február 19-21
március 19-21
április 23-25
május 28-30 (az elõ-
zõ hétvége Pünkösd
miatt munkaszüneti
napot érint)
június 25-27
július 23-25
augusztus 27-29
szeptember 24-26
október 29-31
november 19-21
december 10-12

PRAKTIKER

Kedves nénik! Kedves bácsik!
Szûcs Dominika vagyok, 8 és fél éves, örömmel tudatom vele-
tek, hogy 2009. november 18-án 19 óra 28 perckor megszületett
testvérem, Barnabás. Születési súlya 3300 gramm, hossza 53
cm, haja fekete. Édesanyám, Szûcsné Molnár Beáta az MVM
Trade ZRt.-nél dolgozik. Nagymamánk, Molnár Jánosné, Marika
az MVM Zrt. - TVH titkárságán, nagypapánk, Molnár János a
VILLKESZ Kft.-nél dolgozik.

Immáron ötödik alkalommal sorsolták ki A
jövõ reménységei címen meghirdetett baba-
fotó-pályázat nyertesét. Holló Hunya Marci
szülei úgy döntöttek, hogy a díjról lemon-
danak. Az újabb sorsolás Ivanics Leventének

kedvezett, aki Koroknai Lászlóné harmadik
unokája. Anikó az ÉMÁSZ Szakszervezet
ügyviteli munkatársa. Levente, illetve szülei
ünnepélyes keretek között vehetik át az 50 000
forint értékû babaholmi-vásárlási utalványt.

Fûzfa Lackó vagyok. Pápán, 2009. október 17-én du. 3 órakor
születtem 3 400 grammal és 53 cm-rel. A bátyám, Balázska és
az egész család nagyon boldog. Nagypapám Téglás József, a
DUVISZ elnöke. 

Folytatódik a kedvezményes vásárlás

Babafotó pályázat eredménye

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és
Boldog Új Évet!


