
A Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság
(VÁPB) 2012. november 9-i ülésén a munkaadói és a mun-
kavállalói oldal érdekvitát folytatott a Villamosenergia-ipa-
ri Ágazati Kollektív Szerzõdés (VKSZ) módosításáról. 

A tárgyalást megelõzõen a Villamosenergia-ipari Szakértõi Munkacsoport
2012. október 5-i, második ülésén a két oldal kijelölt szakértõi tételesen áttekin-
tették a módosító javasatokat. Az egyeztetés eredményeként  
- rögzítették azokat a pontokat, amelyekben közös az álláspont (illetve csak
szövegpontosításra van szükség)
- áttekintették és elfogadták a távolléti díj témakörében elvégzendõ próbaszá-
mítások metodikáját,
- meghatározták azokat a kérdéseket, amelyek érdekvita tárgyát képezik.

A november 9-i ülés elõtt a munkavállalói oldal megküldte a VKSZ 3. számú
módosítási tervezetét. A tervezet - eltérõ színmegjelöléssel - tartalmazta 
- a munkáltatói oldal módosítási javaslatait
- azokat a módosításokat, amelyekben a Felek az eddigi tárgyalások során már
megállapodtak
- a munkavállalói oldal javaslatait, továbbá azok szöveges indoklását.

A szociális partnerek elemezték a távolléti díjra vonatkozóan a munkáltatói ol-
dal által elvégzett próbaszámításokat, majd- a munkavállalói oldal által átadott
összeállítás alapján - tételesen megtárgyalták azokat a VKSZ módosító javasla-
tokat, amelyekben a két oldal véleménye eltér. Az egyeztetés során több pont
esetében sikerült megállapodni. 

Továbbra is eltér azonban a két oldal álláspontja az érdekvita tárgyát képezõ
legfontosabb kérdésekben:
- az Mt.-nek a szakszervezetekre, KSZ-re vonatkozó - a köztulajdonú vállalatok te-
kintetében eltérõ - szabályozása, és ennek értelmezése és erre visszavezethetõen a 
- szakszervezetek mûködési feltételeinek biztosítása, pénzügyi támogatása,
- átlagkereset- távolléti díj kérdése, a távolléti díj meghatározása, számítási
módja
- a korengedményes nyugdíjrendszer megszüntetése miatt a rendelkezési állo-
mányba helyezés intézményes bevezetése

- a szabadságkiadás szabályai
- éjszakai-, mûszak- és készenléti pótlék

Felek vállalták, hogy az egyes pontokat átgondolják, és a következõ ülésen
visszatérnek ezekre a kérdésekre. A munkaadói oldal kérte a szakszervezeti ol-
dalt, jelezzék a Testületeik felé: a munkáltatói oldalon egyes pontok esetében
(rendelkezési állományba helyezés) nincs nyitottság arra, hogy a kérdést ága-
zati szintre emeljék. 

A munkavállalói oldal jelezte: november 20-án egy megbeszélés lesz a LIGA el-
nöke és dr. Pál Lajos között, az Mt. értelmezése tárgyában, melynek összefog-
lalóját a munkáltatók részére megküldik.
A munkáltatói oldal javasolta, hogy - az elõrehaladás érdekében - a KSZ azon
pontjait, amelyben nincs megállapodás, ne helyezzük hatályon kívül, hanem
függesszük fel. Kössünk megállapodást arról, hogy a felfüggesztésnek milyen
feltételekkel van vége.
A munkavállalói oldal kijelentette, nincs felhatalmazva arra, hogy a javaslatra
választ adjon. (De jelezte, hogy nem ért egyet a munkáltatói felfogással.)

A munkavállalói oldal tájékoztatást adott arról, hogy a munkaközi szünet,
munkarend kérdésében alakult szakértõi bizottságban szakszervezeti részrõl
Berkes Sándor + 2 fõ a paksi szakszervezet részérõl vesz részt, s nyugtázta,
hogy a munkaadói oldal a bizottságba Bognár Pétert (PA Zrt.) jelölte.

A Villamosenergia-ipari ÁPB következõ ülését november 28-án tarja. Az ülés
napirendje: a VKSZ-módosítási tárgyalások folytatása. 
Budapest, 2012. november 9.
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KÖSZÖNTJÜK AZ EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA–IPARI DOLGOZÓK 
SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGÉNEK (EVDSZ) RENDKÍVÜLI 
KONGRESSZUSÁT! MUNKÁJÁHOZ SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Kongresszusi eelõkészületek
Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(EVDSZ) Rendkívüli Kongresszust tart 2012. november 27-én, az MVM
székház Jedlik Ányos termében (1031, Budapest Szentendrei út 207-209.)

A rendkívüli kongresszus elõkészületei már hónapokkal ezelõtt elkezdõdtek. Rend-
szeres szövetségi vezetõségi és állandó bizottsági üléseken a legteljesebb alaposság-
gal, részletesen tárgyalták a kongresszuson részt vevõk számára készülõ dokumen-
tumokat, a beszámolókat és egyéb fontos, az EVDSZ életét, mûködését befolyásoló
kimutatásokat és anyagokat.
Elég idõ volt az anyagok tanulmányozására, a felkészülésre, a szövetségi vezetõsé-
gi tagok számára minden információ rendelkezésre állt, hogy a kongresszus elé
terjesztett határozattervezetek elfogadásakor a legjobb tudásuk szerint szavazza-
nak.
Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusán a küldöttek, a résztvevõk, és a meghívottak
az elõterjesztett anyagokat már korábban áttanulmányozva teszik meg a hozzászó-
lásaikat, javaslataikat. 
Az eredményes kongresszus megrendezése, lebonyolítása érdekében a szervezõk
gondos elõkészületi munkát végeztek.

A programból

● Beszámoló az EVDSZ 2011. évi november 24-i rendkívüli kongresszusát követõ-
en végzett munkáról (SZV-beszámoló, EVDSZ Ifjúsági Tagozat beszámoló,
EVDSZ Nyugdíjas Tagozat beszámoló,VIMFÓ-, VÜTFÓ beszámoló, Egymásért-
Együtt Alapítvány beszámoló, Pannónia Nyugdíjpénztár, Pannónia Önsegélye-
zõ Pénztár, Vitamin Egészségpénztár beszámolói)

● Pénzügyi beszámoló
● Jelentés az Állandó Bizottság mûködésérõl
● Tájékoztató a pénzügyi alapról
● A Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság és az Etikai Bizottság tájékoztatója 
● Hozzászólások, vita
● Ebédszünet
● Alapszabály módosítás
● Az EVDSZ mûködése és a Villamosenergia-ipai Kollektív Szerzõdés módosítása
● Hozzászólások, vita
● Határozathozatal
● Elismerések
● Zárszó, összegzés
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KSH GYORSTÁJÉKOZTATÓ
2012 szeptemberében az ipari termelés volumene 3,8%-kal ma-
radt el az elõzõ év azonos hónapjához viszonyítva. Az ipar terme-
lésének alakulásában többek között szerepet játszott a munkanap-
hatás: idén szeptemberben kettõvel kevesebb munkanap volt,
mint tavaly ilyenkor. Magyarország bruttó hazai terméke (GDP)
2012. III. negyedévben 1,5%-kal csökkent az elõzõ év azonos idõ-
szakához viszonyítva. A nemzetgazdaság ágazatainak mintegy fe-
le stagnált. Az információ, kommunikáció, szálláshely-szolgálta-
tás, vendéglátás és az építõipar nemzetgazdasági ág teljesítménye
növekedett. A visszaesését jelentõsen befolyásolta a mezõgazda-
ság teljesítménycsökkenése.

MEGSZÛNIK A START KÁRTYA
Munkaügyi szabályok változásáról ad hírt a LIGA honlapja, így
többek között arról, hogy a munkahelyvédelmi akciótervben sze-
replõ, a pályakezdõk és 25 év alatti fiatalok foglalkoztatását elõse-
gítõ munkáltatói kedvezmények hatálybalépésével - 2013. január
elsején - megszûnik a Start kártya, anélkül is járnak a munkaadók-
nak az új adókedvezmények. (Az eddig kiváltott Start kártyák ér-
vényességükig hatályban maradnak.) Januártól a pályakezdõk
foglalkoztatása esetén az elsõ 2 évben a munkaadónak nem kell fi-
zetnie a szociális hozzájárulási adót, - míg a Start kártyával a má-
sodik évben 10 százalékot kellett fizetni a 27 százalék helyett.

OPERATÍV NAV ELLENÕRZÉSEK
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számítása szerint a feke-
tegazdaság miatti éves adóbevételi kiesés akár elérheti a 2000 mil-
liárd forintot. A NAV a korábbi évek tapasztalatait felhasználva
egyre hatékonyabb kiválasztási módszereket alkalmaz, amelynek
köszönhetõen sokkal célzottabban választja ki a kockázatos adó-
zókat. Kiemelkedõ eredménynek tekinthetõ, hogy az új vizsgála-
ti szempontoknak köszönhetõen idén október 19-ig már 4152
munkáltatónál találtak az ellenõrök feketén dolgozókat, míg 2011-
ben 2741 ilyen esetet regisztráltak. (Forrás: Kormányportál)

SZERETET A CIPÕSDOBOZBAN
A LIGA Szakszervezetek Esélyegyenlõségi Tagozata idén csatlako-
zott a Baptista Szeretetszolgálat cipõsdoboz akciójához. Minek örül-
ne az a kislány vagy kisfiú, akinek nem adatott meg, hogy kará-
csony este dobogó szívvel, a karácsonyfa alatt, ünneplõbe öltözve
anyu-apu kezét fogva megélje a békét, a szeretet érzését? - teszik fel
a kérdést az akció szervezõi. A LIGA kéri, segítsünk együtt! Állít-
sunk össze egy ajándékdobozt és írjuk rá, kislánynak vagy kisfiúnak
szánjuk-e, és ha tudnak olyan rászoruló szakszervezeti tagról, aki-
nek a családjában van olyan gyermek, aki örülne egy ilyen karácso-
nyi meglepetésnek, jelezzék. Szeretettel várják a dobozokat a LIGA-
székházba (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A, december 14-ig
munkanapokon 8 és 18 óra között) és a régiós irodákba. Bõvebb tá-
jékoztatás kapható a (36) 70-455-0783 telefonszámon Labancz Esz-
ter tagozati referenstõl, vagy a labancz.eszter@liganet hu-n.

LEHET UTAZNI, HA…
Jövõre is lehet utazni vonaton 2012, évi lejáratú üdülési csekkel, ha
beváltja valaki december 31-ig a MÁV-Start kijelölt pénztáraiban
belföldi jegyre vagy Start Klub kártyára, amely 50%-os kedvez-
ményre jogosít fél vagy egy éven át. (Metropol)

SZAKOSZTÁLYI ÜLÉS
AMagyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) szociális párbe-
széd bizottsági szakosztálya ülést tartott, a MÚOSZ székházban (VI.
ker. Budapest, Vörösmarty utca 47. sz.), november 15-én. Elsõként
hattagú elnökséget választottak. A titkos szavazás eredményeként is-
mét elnöknek választották Horváth Lászlót, valamint Fábián Erzsé-
bet fõszerkesztõt (forró drót) beválasztották az elnökségbe, öt évre.
Az ülés második részében Hámori István Péter és Persovits József
mutatta be legújabb könyvét és ismertették korábbi írói munkássá-
gukat. Hámori István Péternek, a BDSZ tisztségviselõjének, a Bánya-
munkás címû újság fõszerkesztõjének ötödik könyvét adták ki, õ
szociográfiai tanulmányokat és verseket ír. Persovits József nyom-
dász szakembernek, újságírónak eddig  10 könyve jelent meg, köz-
tük a több mint százéves hazai nyomdaipar történetét feldolgozó mû
is. Érdekvédelmi tisztségviselõk is szerepelnek interjúkötetében. 
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ÚJABB EGYENLEGJAVÍTÓ LÉPÉSEK
A 46. héten összesen 90 milliárd forint államháztartási egyenleget ja-
vító lépésrõl döntött a kormány, amibõl 60 milliárd forint az egyen-
leg 0,2%-os javítását célozza, további 30 milliárd forintot a tartalékok
emelésére fordít, amely összeg akkor kerülhet felhasználásra, ha az
Európai Bizottság az újabb intézkedések miatt rontaná a magyar gaz-
daság jövõ évi növekedési elõrejelzését. A korábbi átmeneti adóne-
meket kivezeti az adózásból, a bankadót végleges adónemként rögzí-
ti a 2013-as mértéken, és kivezeti a különadókat, de a társasági adó
három kulcsossá válik: 10%-os kedvezményes, 19%-os általános és
50%-os speciális kulcsot vezet be. A kormány a 2013-as költségveté-
si évtõl kezdve: Az energiaszolgáltatók jövedelemadóját 50%-ra eme-
li, de a 19%-os általános társasági adókulcs és az 50% közötti kulcs
közötti adóból levonhatóvá teszi a társaságok által végrehajtott beru-
házásokat, a 19%-ot meghaladó adótömeg 50%-ának mértékéig. A
közmûvezetékek adóját központi adóként határozza meg, így a ko-
rábbi változattal szemben valamennyi nem-családi tulajdonú veze-
tékre az ország teljes területén érvényesíti az adónemet. Emeli a Sze-
rencsejáték Zrt. osztalékelvonásának mértékét. Emeli az on-line sze-
rencsejáték adóbevételét további 10 milliárd forint értékben.

A kormány egyenlegjavító lépéseit az Országgyûlésnek kell jóvá-
hagynia - k -

Réffi Péter, mint levezetõ elnök köszöntötte a megjelenteket. (….)
(…..) A második napirendi pont elõterjesztéseként Gál Rezsõ EVD-
SZ elnök tájékoztatja az SZV tagjait, hogy számukra megküldésre
került a tavalyi Rendkívüli Kongresszus 5. számú határozata, vala-
mint Szövetségi Vezetõség és az Állandó Bizottság azon határozatai,
amelyek az EVDSZ mûködésével kapcsolatosak. Ezen kívül megkül-
désre került a 2012. évi pénzügyi terv várható teljesülésérõl szóló ki-
mutatás, valamint 2012. április 26-i Szövetségi Vezetõségi ülés hatá-
rozatának végrehajtásáról szóló dokumentum. Az anyagok között
szintén megküldésre került az EVDSZ pénzügyi egyenlegeirõl és
pénzeszközeirõl szóló kimutatás 2008-2012 idõszakra vonatkozó-
an. Az elõterjesztõ kiemelte, hogy 2008-tól szigorú, takarékos gaz-
dálkodás folyt az EVDSZ-nél, amelynek révén az EVDSZ megtakarí-
tásai jelentõsen növekedtek. A jövõbeni mûködéssel kapcsolatosan
javasolja, hogy a gazdálkodásunk vizsgálatát három idõfaktorra kü-
lönítsük el:
Az elsõ rész a „tûzoltás"-ról szól, nevezetesen arról, hogy már most
2012. évben milyen lépéseket kellett, illetve kell tenni 2012. évben
várható veszteség csökkentése érdekében.
A második lépésben a 2013.évre vonatkozó költségvetést kell össze-
állítani akként, hogy a gazdálkodás „0" szaldós legyen. Fontos, hogy
ez ne csak tervi szinten, hanem a valóságban is így legyen. Ez az Ál-
landó Bizottság határozatában célként került megfogalmazásra. En-
nek érdekében szükséges tovább vizsgálni milyen további költség-
csökkentési lehetõségek vannak még.
Harmadik lépésként a hosszú távú mûködést kell vizsgálni. Hosszú
távon az EVDSZ mûködését úgy kell kialakítani, hogy rendelkezés-
re álljanak a mûködéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek, és
ezeknek a finanszírozása biztosítva legyen. Ezen mûködés kialakí-
tása érdekében az Állandó Bizottság egy munkabizottság felállítását
határozta el. Az Állandó Bizottság a munkabizottság élére Nagy Sán-
dor Állandó Bizottsági tagot választotta meg, tagjainak pedig Med-
veczki Zsoltot, Pinczés Ernõt, Lõrincz Lászlót és a jelen szövetségi
vezetõségi ülésen megválasztásra kerülõ Állandó Bizottsági tagot.
Az Állandó Bizottság kéri a Szövetségi Vezetõséget, hogy erõsítse
meg a munkabizottság létrehozását, azzal, hogy a munkabizottság
az EVDSZ stabil jövõbeni mûködésének biztosítására vonatkozó ja-
vaslatait 2013. május 31-ig tegye meg.
Az elõterjesztõ tájékoztatta a Szövetségi Vezetõséget arról is, hogy
az Állandó Bizottság a Szövetségi Vezetõség 12/ 2012 (04.26.) szá-
mú határozatában foglaltak szerint áttekintette az EVDSZ által kö-
tött szakértõi szerzõdéseket és megfogalmazta az ezen szerzõdé-
sekkel kapcsolatos javaslatait. Kérte a Szövetségi Vezetõséget, hogy
fogadja el az Állandó Bizottság e feladat elvégzésérõl szóló beszámo-
lóját.
A vita során a hozzászólók kiemelték, hogy támogatják a Szövetsé-
gi Vezetõség és az Állandó Bizottság arra irányuló tevékenységét,
hogy az EVDSZ mûködését átvilágítsák és a jövõbeni mûködés fel-
tételeit biztosítsák. Örömmel üdvözölték és elismerésüket fejezték
ki az eddig e tárgyban elvégzett munkát és a meghozott intézkedé-
seket.
Felmerült továbbá, hogy fontos tisztázni az EVDSZ és a helyi tag-
szakszervezetek szerepét, és kiemelt figyelmet kapott a konföderá-
cióhoz tartozás kérdése is.
(……)
Végezetül a elõterjesztõ tájékoztatást adott arról is, hogy az MVM
Zrt. és az EVDSZ tárgyalásai 2012. elsõ féléve vonatkozásában lezá-
rultak. Ennek eredménye a megküldött támogatási szerzõdés,  me-
lyet kéri, hogy a Szövetségi Vezetõség tárgyaljon meg és hozzon ha-
tározatot az aláírást tekintetében.
(….)
A vita lezárásaként a Szövetségi Vezetõség az alábbi határozatokat
hozta meg:
29/2012. (10.18.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetõség az EVDSZ
gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, kimutatásokat elfo-
gadja és az EVDSZ vezetésének, a kiegyensúlyozott gazdálkodás
érdekében tett lépéseit megerõsíti. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva

30/2012. (10.18.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetõség megis-
merte és megerõsítette az Állandó Bizottság 2012. 10.17-én tar-
tott ülésén hozott határozatát: 
"Az Állandó Bizottság áttekintette a megváltozott külsõ körül-
mények (Mt. változás, MVM finanszírozás) között kialakult
helyzetet. Megállapította, hogy elsõdleges feladat az EVDSZ
számára, hogy a megváltozott körülmények között is biztosítva
legyen a stabil gazdálkodás.

Ennek érdekében 2012. év vonatkozásában fontos, hogy a vesz-
teséget minimalizálása megtörténjen. Az Állandó Bizottság he-
lyesnek tartja az eddig e vonatkozásban meghozott intézkedé-
seket, de fontosnak tart további költség megtakarításokat. A jö-
võ évre elvárásként megfogalmazásra került, hogy legalább "0"
szaldós gazdálkodás valósuljon meg. Az Állandó Bizottság állás-
pontja szerint ennek érdekében szükségesnek látszik, hogy a
jövõ évi pénzügyi terv ez év november- decemberében - az új
feltételek egyértelmûvé válását követõen - elkészüljön. 

A jövõ stabil mûködésének biztosítására az Állandó Bizottság
- 2011. évi Rendkívüli Kongresszus határozatának végrehajtá-
sa érdekében is -munkabizottságot hoz létre Nagy Sándor ál-
landó bizottsági tag vezetésével. A bizottság tagjai: Medveczki
Zsolt, Pinczés Ernõ, Lõrincz László és a következõ szövetségi
vezetõségi ülésen megválasztásra kerülõ állandó bizottsági
tag. A munkabizottságnak - az ÁB folyamatos tájékoztatása
mellett - 2013. május 31-ig kell elvégeznie az elemzését és a
munkájának eredményét, illetve javaslatait az Állandó Bizott-
ság elé terjesztenie. Az Állandó Bizottság felkéri a tagszak-
szervezeteket, hogy segítsék a munkabizottságot feladatának
elvégzése során.

Az Állandó Bizottság eleget tett a Szövetségi Vezetõség 12/2012
(04.26.) számú határozatában foglaltaknak is. Áttekintette a
szakértõi szerzõdéseket és megfogalmazta ezen szerzõdések-
kel kapcsolatos javaslatait. Kéri a Szövetségi Vezetõséget, hogy
a feladat elvégzését fogadja el."

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva

32/2012. (10.18.) sz. határozat: A Szövetségi Vezetõség megtár-
gyalta az MVM Zrt. és az EVDSZ 2012 elsõ félévére vonatkozó tá-

mogatási szerzõdés tervezetét. Az abban foglaltakkal egyetért és
felhatalmazza az EVDSZ elnökét a szerzõdés aláírására. A Szö-
vetségi Vezetõség ugyanakkor sajnálatát fejezi ki, hogy az MVM
Zrt. a jövõben az EVDSZ-t nem fogja támogatni. Ennek kapcsán
ugyanakkor köszönetét fejezi ki azért, hogy az MVM Zrt. az
EVDSZ megalakulásától kezdõdõen jelentõs támogatást adott az
EVDSZ részére, elõsegítve ezzel mûködését.

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva

A harmadik napirendi pont keretében az elõterjesztõ tájékoztatta a
Szövetségi Vezetõség tagjait, hogy a Rendkívüli Kongresszusra - ha-
sonlóan a múlt évi Rendkívüli Kongresszushoz - külön meghívót
kapna a VTMSZ elnöke és titkára, a VAPB titkára. Javasolja, hogy ez
évben a VTMSZ tárgyaló delegációjának minden tagja kapjon meg-
hívást a Rendkívüli Kongresszusra, tekintettel arra, hogy a kong-
resszusnak az ágazati Kollektív Szerzõdés módosítás fontos témája.
Ezen kívül javasolja, hogy kapjon meghívást a Rendkívüli Kongresz-
szusra a LIGA elnöke, valamint mindazon szakszervezetek elnökei,
akikkel az EVDSZ-nek együttmûködési megállapodása van. Tájé-
koztatja továbbá a Szövetségi Vezetõséget, hogy az EVDSZ szerve-
zetei, valamint az iparágban mûködõ pénztárak vezetõi és az
Egymásért-Együtt Alapítvány kuratóriumának elnöke felkérést ka-
pott arra, hogy a Rendkívüli Kongresszust tájékoztassák tevékeny-
ségükrõl. Javasolja, hogy mindazok, akik felkérést kaptak egyben a
Rendkívüli Kongresszus meghívottai is legyenek.
33/2012. (10.18) sz. határozat: A Szövetségi Vezetõség az elõter-
jesztés szerinti javaslattal megegyezõen döntött a Rendkívüli
Kongresszus meghívottjairól. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva

A napirendi pont folytatásaként megtárgyalta a részletes programot,
majd ezt követõen az alábbi határozatot hozta:
34/2012. (10.18) sz. határozat: A Szövetségi Vezetõség a Rendkí-
vüli Kongresszus elõterjesztett részletes programját elfogadja.
Az elismerésekkel kapcsolatban döntött arról, hogy a jövõben
„VD" emblémás aranygyûrû odaítélésére 5 évenként a tisztújító
kongresszuson kerüljön sor. Ettõl a szabálytól eltérni - kivételes
esetben - a Szövetségi Vezetõség döntése alapján lehet, egyedi jel-
leggel. Az évenkénti „rendes" kongresszuson 5 fõ elismerésére
kerül sor oklevél és kisplasztika odaítélésével.

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egy tartozódással, elfogadva

Ezt követõen a Szövetségi Vezetõség megtárgyalta a Rendkívüli
Kongresszus Ügyrend tervezetét, majd ezt követõen az alábbi hatá-
rozatot hozta a Rendkívüli Kongresszus tisztség viselõinek egyen-
kénti megszavazásával. 
35/2012. (10.18) sz. határozat: A Szövetségi Vezetõség elfogadja
az ügyrend tervezetét és a kongresszus tisztségviselõire vonat-
kozó személyi javaslatokat. Az ügyrendet elfogadásra ajánlja a
kongresszusnak.

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva

A továbbiakban a Szövetségi Vezetõség az Állandó Bizottság beszá-
molóját tárgyalta meg és ezt követõen az alábbi határozatot hozta:
36/2012. (10.18) sz. határozat: A Szövetségi Vezetõség az Állandó
Bizottság jelentését megtárgyalta és azt elfogadásra ajánlja a
Rendkívüli Kongresszus számára.

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva

Végezetül a Szövetségi Vezetõség az általa hozott határozatokról
szóló beszámolót tárgyalta meg és ezt követõen az alábbi határoza-
tot hozta:
37/2012. (10.18) sz. határozat: A Szövetségi Vezetõség az SZV ha-
tározatairól szóló beszámolót elfogadásra ajánlja a Rendkívüli
Kongresszus számára, mint a tevékenységrõl szóló beszámoló
mellékletét.

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva

A negyedik napirendi pont keretében az Állandó Bizottság elnöke
Gál Rezsõ beszámolt az elõzõ SZV óta végzett munkáról. (lásd a má-
sodik napirendi pontnál rögzítetteket is) Ezzel kapcsolatosan kérte,
hogy az Állandó Bizottság létszámát a kongresszus által meghatáro-
zott 7 fõre egészítse ki a Szövetségi Vezetõség. 
A Szövetségi Vezetõség ezt követõen az alábbi határozatot hozta:
38/2012. (10.18) sz. határozat: A Szövetségi Vezetõség Téglás Jó-
zsefet megválasztja az Állandó Bizottság tagjának. A Szövetségi
Vezetõség döntött arról is, hogy Németh Lajos és Kovács Ferenc
állandó meghívottjai legyenek az Állandó Bizottságnak.

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva

(…..)
Másnap 2012 október 19-én a levezetõ elnök köszöntötte a megje-
lenteket (…..) ismerteti, hogy ma - a tegnapi döntésnek megfelelõen
- a Szövetségi Vezetõségi ülés 6. napirendi pontja, a VKSZ módosí-
tás kerül megtárgyalásra. 
Ezt követõen dr Szilágyi József a napirendi pont elõterjesztéseként
röviden összefoglalja a VKSZ módosítás eddigi menetét. Utal rá,
hogy a VKSZ módosítási javaslatait tartalmazó anyagot a Szövetsé-
gi Vezetõségi tagok megkapták. Javasolja, hogy a VKSZ módosítási
javaslatait fejezetenként tárgyalják meg.
Ezt követõen a Szövetségi Vezetõség fejezetenként áttekintette és
megvitatta mind a munkáltatói, mind a munkavállalói javaslatokat,
valamint azokat a javaslatokat is amelyekben - a szakértõi egyezte-
téseknek köszönhetõen - már konszenzus mutatkozik a tárgyaló fe-
lek között.
A vitában a Szövetségi Vezetõség a tárgyaló delegáció eddigi tevé-
kenységét, szakmai munkáját elismeréssel nyugtázta. Tisztázódott
az ágazati szint és a helyi szint viszony rendszere a kollektív tárgya-
lások során. A hozzászólók helyeselték a VKSZ módosítás további-
akban tervezett menetét és egyet értettek abban, hogy a tárgyaló de-
legáció kövessen el mindent annak érdekében, hogy a munkaválla-
lók pozíciói megõrzésre kerüljenek. A Szövetségi Vezetõség abban
is egyetértett, hogy a Rendkívüli Kongresszuson mindenképp tár-
gyalni kell a VKSZ módosításáról és - ha a tárgyalások olyan fázis-
ban vannak - a végsõ döntést a Rendkívüli Kongresszusnak kell
meghoznia. Akkor is kongresszusi határozat szükséges a VKSZ mó-
dosításához, ha a módosítás a munkavállalók jelentõs pozíció rom-
lását eredményezné.

(Folytatás a 3. oldalon)

Kivonat az EVDSZ 2012. október 18-19-i szövetségi
vezetõségi ülésérõl készült emlékeztetõbõl 

(Rendkívüli Kongresszus elõkészítésével kapcsolatos témakörök)
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A vita lezárásaként a Szövetségi Vezetõség az aláb-
bi határozatokat hozta meg:

40/2012. (10.18.) sz. határozat: A Szövetségi Ve-
zetõség az EVDSZ tárgyalódelegáció eddigi tevé-
kenységét a VKSZ módosításával kapcsolatosan
megerõsíti. A megtárgyalt munkavállalói javasla-
tokat támogatja és felkéri a tárgyaló delegációt,
hogy tegyen meg mindent az olyan VKSZ módo-
sítás elérése érdekében, amely biztosítja, hogy a
munkavállalók pozíciói ne romoljanak. A Szö-
vetségi Vezetõség jelzi, hogy amennyiben a
VKSZ módosítás a munkavállalók jelentõs pozí-
ció romlását eredményezné mindenképp kong-
resszusi döntés szükséges a módosítás elfogadá-
sához. 

Határozathozatal módja: nyílt szavazás
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva

(……)

K.m.f.
Az emlékeztetõt jóváhagyta:

Gál Rezsõ Réffi Péter
elnök levezetõ elnök

Az emlékeztetõt készítette:

dr. Szilágyi József
EVDSZ elnökhelyettes

Az EVDSZ Szövetségi Vezetõségének 2012. no-
vember 6-7-én tartott ülésén folytatódott a rend-
kívüli kongresszusra való felkészülés. 

Tárgyalták - többek között - a kongresszusra készí-
tett beszámolót, az EVDSZ gazdálkodásáról szóló
elõterjesztést, a pénzügyi alap pályázati  elõterjesz-
tését, meghallgatták a Gazdasági Ellenõrzõ Bizott-
ság beszámolóját. Az alapszabály módosítási javas-
latot fejezetenként  beszélték meg. 
Tájékoztató hangzott el a új Munka Törvényköny-
ve változásai miatt javasolt Ágazati Kollektív Szer-
zõdés módosításának, a VÁPB-n és a szakértõi tár-
gyalásokon történt tárgyalásokról.
A két napos, feszített tempójú szövetségi vezetõsé-
gi ülésen  hozzászólásaikkal, javaslataikkal segítet-
ték a munkát: 
Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József, Lõrincz
László, Gembiczki Tibor  (ÉMÁSZ Szak-
sz. elnök), Berkes Sándor, Pinczés Ernõ,
Kópis József, Petrovicsné Skuczi Ágnes,
Nagy Zoltán, Károly Imre (VIRÜSZ el-
nök),  Molnár László (Komlói Fûtõerõmû
Szakszervezet elnök), Néber Tibor, Ko-
vács Ferenc, Horváth József (OVIT Szak-
szervezet elnök), Debreczeni Dezsõné
(Siemens Zrt. Szakszervezet  elnök),
Palatinszky Gábor (BESZ fõbizalmi),
Herczig István (PADOSZ fõbizalmi h.)
Téglás József.

(Ezen szövetségi vezetõségi ülésrõl rész-
letes emlékeztetõt a következõ lapszám-
ban tesszük közzé.)

2012. november 5-én a Nem-
zetgazdasági Minisztérium
Könyvtár termében tartotta ren-
des gyûlését a Nemzeti Szak-
képzési és Felnõttképzési Ta-
nács (NSZFT). 

Az ülés napirendjén szerepelt a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) be-
számolója az Euroskills 2012 versenyen
a magyar csapat által elért eredmények-
rõl (lásd 12. oldal). 

Megvitatásra kerültek szakképzést
érintõ jogszabályok, úgymint a
2013/2014-es tanév szakmaszerkezeti,
illetve hiány szakképesítésekre vonatko-
zó javaslatok, valamint egyes szakkép-
zési tárgyú kormányrendeletek. 

Döntések meghozatalára került sor
az Emberi Erõforrás Minisztériuma
(EMMI) által javasolt szakképzési támo-
gatások ügyében. 

Az NSZFT döntése értelmében a
Szakmacsoportos elõkészítõ érettségi

tantárgyi verseny 2012-2013 évi felada-
tai ellátásának támogatására 25 millió
Ft, a Speciális szakiskolák tanulmányi
versenyének 2012-2013 évi feladatai el-
látásának támogatására 10 millió Ft ke-
rült elfogadásra. Az NSZFT elfogadta az
EMMI elõterjesztését, mely a szakisko-
lai és szakközépiskolai általános mûvelt-

séget megalapozó oktatás keret-
tanterveinek kialakítását és fej-
lesztését célozza meg, valamint
ehhez kapcsolódó kutatási és
monitoringtevékenységre vonat-
kozó igényt, erre a célra 105 mil-
lió Ft támogatás odaítélésérõl
döntött. A Tanács a továbbiak-
ban megvitatta és elfogadta az
EMMI támogatás kérelmét,
amelyben az oktatási hivatalok
képzési feladatainak ellátáshoz
60 millió Ft támogatást kért a mi-
nisztérium. 

Az NSZFT ülésén beszámolók
hangzottak el a Munkaerõpiaci

Alap (MPA) képzési alaprész terhére az
EMMI jogelõdje által indított programok
teljesítésérõl, többek között a Zánkai
Gyermek és Ifjúság Centrum Kht.-val
való együttmûködésben kialakított ide-
genforgalmi gyakorlati képzõhely 311.9
millió Ft-ba kerülõ megvalósulásról. Be-
számoló hangzott el a szintén a Zánkai

Gyermek és Ifjúság Centrum Kht. fenn-
tartásában lévõ Egry József Középisko-
la, Szakiskola és Kollégium épületein,
valamint az iskola használatában lévõ
szabadidõs létesítményeken 331,6 millió
Ft értékben, és a zánkai Sportcentrum
felújítására nyújtott 206,9 millió Ft-ban
végrehajtott felújításokra nyújtott támo-
gatások felhasználásról. Az NSZFT meg-
tárgyalta és tudomásul vette a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal által benyújtott, a
Budapesten megvalósított Életpálya-ta-
nácsadás és Szakpolitika 6. Világszim-
pózium elõkészítésével és lebonyolítá-
sával kapcsolatos feladatok ellátásáról
szóló beszámolót. 

Az ülés záró napirendjeként a Tanács
megalakította az NSZFT Pályaorientáci-
ós Bizottságát. A tíz fõs bizottság mun-
kájában történõ részvételre felkérést ka-
pott Bocsor István, a LIGA által delegált,
a munkavállalói oldalt (a szakszerveze-
teket) képviselõ NSZFT tag. A bizottság
feladata lesz szakmai véleményt formál-

ni, javaslatot tenni a nemzeti hatásszin-
tû pályaorientációs fejlesztésekre, mód-
szerekre, szakmai kapcsolatok kialakítá-
sára vonatkozóan. A Bizottságnak
együtt kell mûködnie a kamarákkal, a
megyei Fejlesztési és Képzési Bizottsá-
gokkal és az Oktatási Hivatallal. Támo-
gatnia kell minden olyan törekvést,
amely a pályaorientáció, és a szakkép-
zési tevékenység hiteles bemutatását se-
gíti elõ a szaksajtón keresztül. A Bizott-
ság véleményez és támogat minden
olyan szakmai és módszertani kezde-
ményezést, amely a pályaorintáció
rendszerének tartalmi és módszertani
fejlesztése címû pályázati program ré-
szérõl érkezik. A Bizottságnak figyelem-
mel kell kísérnie az Európai Unió, az
OECD, ENSZ, ILO, és egyéb nemzetközi
szervezetek pályaorientációval kapcso-
latos aktuális állásfoglalásait.

A tájékoztatást összeállította:
Bocsor István

NSZFT tag

Ülésezett a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács
Bocsor István

Kongresszusra készülve

Folytatás
a 

2. oldalról
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Sikeresen lezárultak az
üzemi tanács és mun-
kavédelmi képviselõ vá-
lasztások az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt.-ben. Az
üzemi tanács elnököt
választott Weisz Mátyás
(PADOSZ elnökhelyet-
tes) személyében. Az
elnök urat új feladatai-
ról kérdeztem.

– Mióta dolgozol az erõ-
mûben, a PADOSZ elnök-
helyettesi poszton hánya-
dik ciklust töltöd? 

– 1978. október 2-án let-
tem a Paksi Atomerõmû
Vállalat dolgozója irányítás-
technikai mûszerészként. A
PADOSZ 1989-ben történt
megalakulása óta annak

tisztségviselõje vagyok. El-
nökhelyettesnek elõször
2003-ban választottak. 

– Elnök Úr! Minden jel ar-
ra mutat, hogy meg van-
nak elégedve a munkád-
dal. Amihez hozzá tarto-
zik az egész szimpatikus
személyiséged, példamuta-
tó életviteled – ezt már én
teszem hozzá. 
A sikeres üzemi tanács vá-
lasztás után elnökké vá-
lasztottak, melyhez õszin-
tén gratulálunk.
Mit jelent ez számodra?

– Nem utolsó sorban -
kissé közhelyesen szólva -
nagy megtiszteltetés, mert
sokan jelezték bizalmukat
a szavazatukkal, és az üze-

mi tanács tagjai is alkal-
masnak találtak a feladatra,
melyben nagy tudású elõ-
dök munkáját kell folytat-
ni. Elsõsorban azonban na-
gyon komoly feladatot je-
lent, mert a munkavállalók
elvárásainak az új Munka-
törvénykönyv által jelentõ-
sen legyengített jogosítvá-
nyok és eszközök segítsé-
gével kell megfelelni.

– Az új Munkatörvény-
könyve megváltoztatta az
üzemi tanácsok eddigi
mûködését is. Hogyan
kell, illetve hogyan tud
mûködni majd az új kö-
rülmények között az üt.?

– A munkajogi szabályok
lehetõséget adnak cégcso-

portok esetén, hogy társa-
ságcsoporti üzemi tanácsot
hozzanak létre a helyi üze-
mi tanácsok. Ezzel a lehe-
tõsséggel élni kell, hiszen a
munkavállalók munka és
szociális körülményeit
érintõ munkáltatói dönté-
sek egyre inkább cégcso-
port szinten történnek. A
döntéshozatal szintjén kell
gyakorolni az üt. jogosítvá-
nyokat, azokkal befolyásol-
ni a döntést.

– A villamosenergia-ipar-
ágban jó néhány társa-
ságnál egyazon személy
tölti be a szakszervezet-
nél és az üt-nél a vezetõ
tisztséget, vagy valaki
például üt. tag és szak-

szervezeti tisztségviselõ is
egyben.
Ez a helyzet milyen elõny-
nyel vagy eredménnyel
jár, jobban mondva jár-
hat?

– A legtöbb társaságnál
eddig is jelentõs volt az át-
fedés a szakszervezetek ve-
zetése és az üzemi taná-
csok között. Az új szabá-
lyok miatt mi is rákénysze-
rültünk. Hátrány, hogy lé-
nyegesen kevesebb mun-
kavállaló kerül közvetlenül
az információk birtokába,
elõny lehet, hogy az infor-
mációk több csatornán be-
érkezve koncentráltan
hasznosíthatóak a munka-
vállalók érdekeit szolgálva. 

Kolosváry

Idén november elsejétõl végzi
az ügyvezetõi feladatokat An-
gyal Éva a PANNÓNIA Önsegé-
lyezõ Pénztárnál. A jogelõd Li-
ga Önsegélyezõ Pénztár, elõtte
a VBKD Önsegélyezõ Pénztár-
nál tevékenykedett több mint
egy évtizedig, így nagy tapasz-
talattal rendelkezik a szervezet
tevékenységében. Éva fontos-
nak tartja az öngondoskodás
még szélesebb körû elterjeszté-
sét a villamosenergia-iparban
is, hiszen pénztári tagnak lenni
több szolgáltatás igénybevételé-
re ad lehetõséget. 

Angyal Éva korábban pénz-
ügyi referensi feladatokat
látott el, majd a korábbi
ügyvezetõ távozása után
2011. év elejétõl munkakö-
re kibõvült számos ügyve-
zetõi tevékenységgel, így
nem ismeretlen számára az
ügymenetek vezetése. A hi-
vatalos kinevezése után ki-
fejezte az igazgatótanács, a
munkatársak és a tagok fe-
lé is, hogy legjobb tudásá-
val igyekszik a jövõben el-
látni a feladatokat. 

– Kedves Éva! Tapasztala-
tod alapján mely szolgál-
tatásokat veszik legin-
kább igénybe a tagok?

– Az elmúlt pár évet figye-
lembe véve a „gyógyszer és
gyógyászati segédeszkö-
zök” vásárlásának segélye-
zésére fizettük ki a legtöbb
szolgáltatási összeget a ta-
gok részére. Ez megközelí-
tõleg 68%-a az összesen kifi-
zetett igényeknek. Az iskola-
kezdési idõszak beköszönté-
vel nagyon sok pénztártag
veszi igénybe a „beiskolázá-
si támogatás”-t. Az utóbbi
években történt számos jog-
szabályváltozás, mely nem
elõnyösen érintette az önse-
gélyezõ pénztárakat, mint
például az ÖSP tagdíj
kafetéria keretbe integrálása
és megadóztatása, de az adóvissza-
térítés 30%-ról 20%-ra való csök-
kentése sem tett jót a pénztárnak.
Jelenleg elfogadásra vár a pénztár-
törvény módosítása, mely remé-
nyeim szerint kedvezõbbé teszi né-
hány új szolgáltatással pénzárun-
kat a munkavállalók szemében.

– Folyamatosan kapcsolatban
vagy a pénztártagokkal. Miként
látod, hazánkban mennyire ve-

szik komolyan az emberek az
öngondoskodás fontosságát?

– Sajnos a jelenlegi gazdasági
helyzet nem nagyon teszi lehetõ-
vé ezt azoknak, akiknek ténylege-
sen szüksége lenne rá. Még azok
sem mindig tudják alkalmazni ezt
a takarékoskodási módot, akik
tisztában vannak azzal, milyen el-
engedhetetlen a jövõre gondolni
évekkel elõre. Véleményem sze-
rint több tájékoztatás szükséges a
munkavállalók felé, illetve nem
utolsósorban a munkáltatók felé
arról is, milyen lehetõségeket rejt
az önsegélyezõ pénztár és milyen

nagy segítség a dolgozók és csa-
ládjuk számára ez a fajta megta-
karítási forma. Jelenleg nem túl
kedvezõ az önsegélyezõ pénztá-
rak helyzete Magyarországon. Je-
lentõs törvényi változásokra lenne
szükség ahhoz, hogy ezt az ága-
zatot fellendíthessük. Remélem, a
pénztárban meglevõ lehetõségek
mindinkább köztudottá válnak és
még többen csatlakoznak hoz-
zánk a vállalkozások közül. 

– Hogyan látod, a dolgozók fon-
tosnak tartják-e a szolidaritást?

– Sajnos ezt nem nagyon lehet
csak dolgozói szinten nézni. Véle-
ményem szerint napjainkban az
emberek többsége megpróbál
egymaga boldogulni vagy csak
várja, hogy segítsenek neki. Vala-
hogy nem látom az átmenetet a
kettõ között. Szeretném hinni,
hogy lehet úgy is segíteni az em-
bereken, hogy azok hatékonyan
közremûködnek ebben a tevé-
kenységben, de ahhoz szerintem
meg kell õket tanítani erre.

– Miként jellemeznéd a
kollégákkal való kapcsola-
todat? Ügyvezetõként mi-
lyen stratégiával indulsz?

– A legfiatalabb vagyok a
csapatban, így egy kicsit ér-
dekes a mostani helyzet.
Meglátásom szerint köny-
nyû velem együtt dolgozni,
de erre szerintem a kollégá-
im jobban tudnának vála-
szolni.  

A változásokat nem is ér-
zem még igazán, hiszen
évek óta itt dolgozom, és a
munkát továbbra is el kell
végezni. A felelõsség na-
gyobb lett, de nem tartanám
magam fõnöknek, a mun-
kahelyi miliõ körülöttem
nem hiszem, hogy változni
fog. Továbbra is ugyanolyan
közvetlen emberként állok a
munkatársakhoz, mint ed-
dig. Egyébként vélemé-
nyem szerint egy jó vezetõ a
munkában szigorú, de em-
berileg korrekt, segítõkész
és barátságos, akihez bátran
és bizalommal fordulhatnak
a kollégák. Remélem, ilyen
leszek.

– Mik a terveid a jövõre
nézve?

– Elsõsorban magamnak
szeretnék megfelelni, elérni
a kitûzött célokat, teljesíteni
az elvárásokat, fejleszteni a
pénztárat. Fontosnak tar-

tom a továbbképzést és tanulást,
hiszen mindig lehet valami újat,
építõ jellegû tudást elsajátítani.
Ezen kívül szeretném megtalálni
a helyem az életben és szeretnék
minél több tudást elsajátítani
azon a területen, ahol dolgozom.
Szeretnék családot, gyermeket, ki-
sebb-nagyobb sikereket. Az éle-
temben a lényegi sorrend: család,
barátok, munka. 

- lyv - 

Beszélgetés Buron Andrásnéval, aki
az ÉMÁSZ Nyrt. szakszervezeti bizal-
mijaként is megállta a helyét.

Amikor felkerestem a miskolci Dózsa György ut-
cában lévõ ÉMÁSZ-székház egykori nagytanács-
termében, ahol legalább ötvenen dolgoznak, azt
kérte, hogy menjünk csendesebb, nyugalma-
sabb helyre. 

– Nem szeretem a feltûnést… – szabadkozott
a cégnél csak Kati becenévre hallgató Buron 
Andrásné. 
– Ön a mai világban hamarosan kisebbfajta re-
kordot állít fel! 

– Micsoda? – kérdezett vissza. – Csak nem va-
lamiféle sportteljesítményre céloz?

– Nem, dehogy - válaszoltam, majd így folytat-
tam: – Azt hallottam, hogy negyvennégy esztendei
munkaviszony után int búcsút aktív éveinek és
nyugállományba vonul. 

– Igen, így van, pontosabban fogalmazva így
lesz. December 20-án dolgozom utoljára, akkor kö-
szönök el, azt is mondhatom tehát, hogy nekem a
karácsony hozza a nyugdíjas életet. Ami pedig a
számokat illeti, túl vagyok a hatvanon, ezért úgy
döntöttem, hogy elég volt. Mire eljön a december
20, egészen pontosan negyvennégy év és kétszáz-
harminckilenc nap áll majd a hátam mögött. Remé-
lem, nem csodálkozik azon, hogy ennyi idõ után
már nem akarok maradni.
– Dehogy csodálkozom! Illetve talán azon, hogy
kérelmét nem adta be hamarabb…

Kis szünet után felelt: 
– Mindenkinek egy élete van. Most még jobb fel-

tételekkel vonulhatok nyugdíjba, mint jövõre, ezért
természetesen magam, a saját érdekemet is néz-
tem. Megkértem a cég illetékeseit, hogy járuljanak
hozzá a kérésemhez, ennek eleget is tettek, a töb-
bit pedig a munkáltató intézi, nekem nincs gondom
semmire. Harminchét és fél évig szolgáltam az
ÉMÁSZ-t, a villamosenergia-ipart. Jó volt, szép
volt! Ha nagy szavakat akarok használni, akkor ki-
jelentem: becsülettel teljesítettem küldetésemet. 

Nem volt haragosa
– Készül a búcsú pillanataira? 

– Nagyon! - vágta rá kapásból. - Azonnal elmon-
dom, még mielõtt megkérdezi: sehol nem fogok to-
vább dolgozni, otthon akarok pihenni. Anyukám
nyolcvanhárom esztendõs, legalább nem lesz egye-
dül. Majd elkertészkedünk, már amennyire a lehe-
tõségeink megengedik. Nagy kertünk van, kereke-
dik ott tennivaló bõven. 
- Abban biztos vagyok, hogy nem a televízió elõtt
fogja tölteni a napjait, de kanyarodjunk vissza az
ÉMÁSZ-hoz! Mikor lépett be a céghez? 

– 1975. március 21-én. Akkor lettem a számítás-
technikai fõosztály folyamatszervezõje. Aztán vol-
tam titkárnõ, foglalkoztam bér- és gazdasági felada-
tokkal, a leolvasók ügyes-bajos dolgaival, valamint
hibalista javítással is. 
– Sok fõnöke volt?

– Rengeteg. Össze sem tudom számolni, hogy
kiknek a keze alatt dolgoztam, de talán nem is lé-
nyeges, hiszen ez az évtizedek természetes velejá-
rója. Az átszervezésekrõl se érdeklõdjön, ilyen is
sok történt.  
– Valamennyi kollégájával, kolléganõjével jóban volt? 

– Úgy gondolom, hogy igen. Tudomásom szerint
nekem nem volt haragosom a cégnél, mindenkivel
kijöttem. 

Nincs pótolhatatlan ember
– Hányan aktívak még azon kollégái közül, akik-
kel együtt kezdte munkáját a társaságnál? 

– Erre nem szívesen felelek, mert biztosan kiha-
gyok valakit, vagy valakiket, továbbá azt sem tu-
dom egészen pontosan, hogy „sorstársaim” mikor
léptek be a céghez. De ha nagyon muszáj, akkor
kapásból Juhász Gyuláné, Gulyásné Németh Már-
ta, Gembiczki Tibor, Lakhegyi István és Földi Péter
neve jut eszembe. 
– Nyugdíjba vonulásával az ÉMÁSZ szakszervezeti
bizottsága is elveszíti egyik oszlopos tagját! 

Nagyot nevetett, majd ezt mondta: 
– Nincs pótolhatatlan ember, legfeljebb hiányoz-

ni fogok egyeseknek. 1975-tõl vagyok szakszerve-
zeti tag, bizalmi pedig szintén nagyon régóta. Majd
választanak helyettem valakit. 
– Ha már itt tartunk: manapság nehéz
„bizalmiskodni”?

– Maradjunk annyiban, hogy sokkal nehezebb,
mint évekkel, vagy évtizedekkel ezelõtt. Rengeteget
változott a gazdasági környezet, átalakultak a cé-
gek, a munkavállalók helyzete nem lett könnyebb. 
– A mikulás ünnepségeket és a nyugdíjas találko-
zókat azért gondolom, továbbra is szervezni fogja! 

– Nem, dehogy! Kivettem a részem vagy har-
minc nyugdíjas összejövetelbõl, aktívként az idei
volt az utolsó rendezvényem. Jövõre már saját jo-
gomon, vendégként leszek jelen. Mert a nyugdíjas
találkozókat fenn kell tartani, ezek a társaság talán
legszebb, leghangulatosabb eseményei. 

Budapestre költözik? 
– Igaz az a hír, mely szerint azt tervezi, hogy elköl-
tözik Miskolcról? 

– Hááát, ezt honnan tudja? – tudakolta. 
– Azt hiszem, ön említette meg nekem hetekkel ez-
elõtt…

– Ez még a jövõ zenéje. A fiam 31 esztendõs, Bu-
dapesten él, az ELMÛ számlázási osztályán dolgo-
zik. Van egy olyan elképzelésem, hogy a mamával
a fõvárosba költözünk, hogy együtt legyen a család,
mert most kétszáz kilométer választ el bennünket.
De ehhez elõször el kellene adni mindent, ez pedig
manapság nem egyszerû dolog. Szóval nem tudom,
hogy ebbõl lesz-e valami és ha igen, mikor.  
– Buron Kati, a nyugdíjas… Ízlelgetem, de vala-
hogy nem megy…

– Pedig mire ezek a sorok megjelennek, már a
centimétereket fogom vágni. Nem féltem magam,
nem esem kétségbe, mert a státuszom változni fog.
Boldog nyugdíjas akarok lenni! Sokat járok majd
kirándulni, nyaralni és a már említett kertészkedést
sem adom fel. Szóval olyan jó lesz! 

Gyõri István
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Angyal Éva 2001 tavasza óta dolgozik az önse-
gélyezõ pénztárnál, akkori nevén VDSZSZ,
majd VBKD Önsegélyezõ Pénztár. Szakmája a
pénzügyekhez köti, de számos más foglalkozás
és téma is érdekli. Hosszabb ideig mondhatta
otthonának Angliát, hazajövetele után helyezke-
dett el jelenlegi munkahelyén. Világot látott és
nyitott szemmel járó embernek tartja magát,
sok érdekes helyre szeretne még eljutni, ked-
venc tájai Olaszország, Skócia, Görögország,
Erdély, de meggyõzõdése, hogy Magyarorszá-
gon is számos gyönyörû hely és látnivaló akad.
Szereti a nyugalmat és igyekszik harmóniát te-
remteni maga körül. A teljes kikapcsolódást
megtalálja olykor a gasztronómia világában,
ilyen alkalmakkor remek étkek készülnek a
család és a barátok legnagyobb örömére.

Csaknem negyvenöt éves
munkaviszony után elköszön
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A VIMÉSZ névváltozáson,
szervezeti átalakuláson és
tisztújításon ment keresztül

Jó ideje már, hogy nem halottunk
híreket a VIMÉSZ felõl. Kovács Fe-
renc elnököt kérdezem, mi újság a
VIMÉSZ háza táján?

– Valóban régen találkoztunk az
olvasókkal az újság hasábjain, de
ez nem azt jelenti, hogy esemény-
telenül telt el számunkra ez az idõ-
szak. Elég, ha csak megemlítem a
villamos energia kötelezõ áramát-
vételi támogatás (KÁT) megszûné-
sét, ami miatt rendesen „behava-
zódtunk” és ez igaz a Tatabánya
Erõmû Kft.  (TE Kft.) menedzs-
mentjére is. Erre még késõbb visz-
szatérnék, mert a KÁT megszûné-
se összefügg a TE Kft. jövõbeni be-
ruházási elképzeléseivel.

– Akkor beszéljünk találkozá-
sunk apropójáról, a közelmúltról.
Milyen események történtek a
szervezetük életében, amikkel a
VIMÉSZ megújulását jellemzi? 

– A szakszervezeti életünket leg-
jobban az erõmûben végzett mun-
kánk folytonossága jellemzi - pon-
tosan ugyanolyan, mint az erõmû
üzemeltetése. Lényege, hogy nincs
megállás! A VIMÉSZ megújulását,
egyrészt a kormányzat szakszer-
vezetekre vonatkozó törvényi vál-
tozásai és az új Mt. rendelkezései
eredményezték, másrészt pedig
saját magunk az ésszerû mûködés
és szervezeti felépítés egyszerûsíté-
sének késztetésébõl fakadt.

A szervezeti mûködésünk meg-
újításának jobb megértéséért em-
lékeztetném az olvasókat arra,
hogy az elõzõ tisztségviselõ vá-
lasztás után történtek azok az ese-
mények, melyrõl annak idején hírt
adtunk. A tatabányai kiszervezé-
seket követõen hoztuk létre az
MVM GTER Zrt.-ben az egy szak-
szervezeti modellt, illetve egy év
után, a visszaszervezést követõen
alakítottuk ki a „fedõ-ernyõ” szer-
vezetként való mûködés alapjait. A
VIMÉSZ tisztségviselõinek man-
dátuma az idén lejárt. Az új tiszt-
ségviselõ-választás kapcsán nyílt
meg a lehetõség arra, hogy a „fe-

dõ-ernyõ” szervezetként való mû-
ködésben a két társaságnál össze-
hangoljuk a tisztségeket és a testü-
letek mûködésbeli eltéréseit, vala-
mint megvalósítsuk a megfelelõ
küldött-képviseleti formát. 

– Konkrétan mit jelentenek ezek
a változások?

– A VIMÉSZ legmagasabb dön-
téshozatali szintje a közgyûlés volt,
mely a tagok gyûlését jelentette. A
szervezetünk több gazdasági társa-
ságnál való mûködése, illetve a tag-
ság több telephelyen való elhelyez-
kedése a tagok gyûlését, mint legi-
tim képviseleti formát már nem tet-
te lehetõvé. Az elõzõ választási sza-
bályzatunk a tisztségviselõk vá-
lasztásának rendszerében kétfor-
dulós, kétszeri közvetlen választást
írt elõ. A küldött képviseleti forma
megvalósítása a választási szabály-
zat teljes átalakítását igényelte. Az
új választási szabályzatban a tiszt-
ségviselõk választásának második
fordulóját közvetetté kellett tenni.

A választási szabályzat átalakítá-
sa a másik két alapdokumentum, az
alapszabály és az SZMSZ módosítá-
sát is maga után vonta. A demokra-
tikus alulról szervezõdés képvisele-
tének egyszerûsített új sémáját, a
képviselõ (küldött) - képviselõtestü-
leti ülés - küldöttközgyûlés logikáját
valósítottuk meg. Tatabányán a
múltból még megmaradt bizalmi
testület mûködését és fõbizalmi
tisztséget megszüntettük, viszont
két elnökhelyettesi tisztséget hoz-
tunk létre, hogy az MVM GTER
Zrt.-ben megfelelõ szervezeti szintû
képviselet jöjjön létre. A megújulás
kapcsán fontos még említenem
szervezetünk névváltozását. A kor-
mány az ET.-t hatályon kívül he-

lyezte, ugyanakkor az új
törvényi elõírás szerint a
„szakszervezet” szónak
szerepelnie kell az elneve-
zésben. Ennek megfelelve,
az új elnevezésünk Villa-

mosenergia-ipari Munka-
vállalók Érdekvédelmi
Szakszervezete (VIMÉSZ)
- a „szervezete” szót cse-
réltük ki a szakszervezet-
re. 

– Mi a választások ered-
ménye?

– A küldöttközgyûlés
választói értekezlete az el-
nöki tisztségben szemé-
lyemet újraválasztotta, va-
lamint Mészáros Zoltán
elnökhelyettesi tisztségé-
ben szintén megerõsítést 
nyert. A másik elnökhe-
lyettesi tisztségre az MVM
GTER Zrt.-ben Lázár Ró-
bert Géza nyert bizalmat. A felügye-
lõbizottság elnökének Számné Kere-
kes Zitát, tagjainak pedig Kiss Ot-
tónét és Szabó Annát választották. 

– Ezúton is gratulálunk Önnek és
a megválasztott tisztségviselõk-
nek. Munkájukhoz jó erõt, egész-
séget és sok sikert, a VIMÉSZ
megújuláshoz pedig eredményes
mûködést kívánunk!
Beszélgetésünk elején említette a
KÁT megszûnését. Milyen problé-
mákat okozott a TE Kft. mûködé-
sében és az milyen hatással volt a
munkavállalókra?

– Köztudott, hogy a KÁT meg-
szûnése az országban mûködõ,
kapcsolt villamos energiát terme-
lõ fûtõerõmûvekben komoly ár-

bevétel-kiesést eredményezett.
Nagy mértékben megváltozott a
mûködés gazdasági környezete -
„veszteség termelésére lettünk
ítélve”.

A TE Kft. menedzsmentje a
mûködés területén komoly megta-
karító intézkedések sorozatának
döntését hozta, ugyanakkor több-
ször a Magyar Energia Hivatalhoz
fordult árkorrekció elismertetésé-
hez. Az intézkedési csomagban a
munkavállalók is érintetté váltak.
Tavaly  szeptemberben kezdtünk
tárgyalásokat ez ügyben, hogy
minimalizáljuk a munkavállalói
oldalon a veszteségeket. A tárgya-
lások gyakorlatilag összefolytak
az idei év bértárgyalásával, amit
ez év májusában fejeztünk be. A

tárgyalások elnehezülésének
jellemzõjeként említem, hogy
konfliktushelyzet bejelentésé-
re is kényszerültünk, annak ér-
dekében, hogy a tavalyi évet le
tudjuk zárni és idén számunk-
ra elfogadható bérmegállapo-
dást tudjunk kötni. A 2012. évi
üzleti terv pozitív eredményt
tartalmaz és a közeli év vége
számításai is minimális, de
eredményes tevékenységet
mutatnak.

– A stabil gazdaságos mûkö-
dés érdekében mi a jövõre vo-
natkozó elképzelés?

– Hosszú távon a TE Kft.
gazdaságos mûködtetésének
megoldása újabb fejlesztést,
beruházásokat igényel. A tulaj-
donosok és a menedzsment el-
képzelésében tüzelõanyag vál-
tás szerepel, mely biomassza
tüzelés technológiára való átál-

lást jelenti. Ezen kívül a hõenergia
költséghatékonyabb termelése és
a technológiai berendezések opti-
málisabb üzemeltetése céljából
nagy kapacitású hõtároló beren-
dezés beépítésére kerülne sor.

A hõtároló beépítésének meg-
valósítására EU-s pályázatot is
nyertünk. A tüzelõanyag-váltás
csak részben érintené a tüze-
léstechnikai berendezéseinket, de
a biomassza mozgatása, kezelése
mintegy 40 fõ többletfoglalkozta-
tást jelentene. Ezzel összefüggés-
ben említem, hogy jövõ év febru-
árban lejár a három éves foglakoz-
tatási megállapodásunk, aminek
megújításában ezeket a változáso-
kat is figyelembe kell vennünk. A
biomassza beruházás jelenleg

még az engedélyeztetési eljárás
szakaszában van. 

– Mit vár a közelgõ kongresszus-
tól, véleménye szerint mikor lesz
az eredményes?

– Az utóbbi öt évben, de külö-
nösen a tavalyi és az idei éveket
tekintve a munka világának kör-
nyezetében zajló negatív folyama-
tok nagyon rossz irányú változá-
sokat eredményeztek. A világ
pénzügyi és gazdasági válsága, az
európai válság, országunkban
ugyanezek hatásai, a Mt. és a
sztrájktörvény változása, a kor-
mány szakszervezet-ellenes poli-
tikája, a munkanélküliség, a meg-
szorító csomagok, stb. a munka-
vállalókra, a családokra egyre na-
gyobb terheket rónak. A 2011. évi
EVDSZ Rendkívüli Kongresszus
határozatai, cselekvési programja
is szorosan összefüggenek e
problémák kezelésével. Az idei
kongresszusi beszámoló anyagá-
ban, a problémákat kiváltó okok
és azok hatásai megfelelõen rész-
letezve vannak.

Az EVDSZ Szövetségi Vezetõ-
sége a kidolgozott beszámoló
anyagokat elfogadta és azokat
kongresszusi elõterjesztésre aján-
lotta. A kongresszustól azt várom,
hogy a beszámolók alapján vizs-
gálja meg a program idõarányos
teljesítését és tevékenységünk
eredményességét. Valószínûsíthe-
tõen a kongresszuson bíráló véle-
mények is elhangzanak majd, me-
lyeket építõ jelleggel figyelembe
kell vennünk. Egy dolgot azonban
nem szabad elfelejtenünk, hogy
„Együtt Erõsebbek Vagyunk!”

F. K. 
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Kovács Ferenc, a VIMÉSZ régi-új elnöke

A Nyugdíjas Tagozat október
25-én tartotta ülését Budapes-
ten, mely során a résztvevõk
elemezték az iparág, az érdek-
védelem jelenlegi helyzetét,
beszámoltak a helyi nyugdí-
jas tagozatok tevékenységé-
rõl. A kongresszusra készülve
az idõsebb kollégák is kifejtet-
ték véleményüket és üzentek
a fiataloknak. 

Kohányi Pál (ÉMÁSZ Szakszerve-
zet korábbi elnöke) elmondta, mi-
lyen fontosnak tartja a szövetség lé-
tét, az azt alkotó tagszervezetek te-
vékenységét, hiszen az országos
lefedettségû EVDSZ teljes mérték-
ben képviseli a villamosenergia-
iparágat és olyan partner szerveze-
tei vannak, melyek segítik és támo-
gatják tevékenységében. 

– Régen sem volt szüreti mulat-
ság az érdekvédelem, fõleg a rend-
szerváltoztatás idején kellett jól
meggondolnunk, mit teszünk,
hogy lépünk. Mindenesetre annak
örülök, hogy a szövetség vezetése
jó kezekben van. Gál Rezsõ EVDSZ
elnök kiválóan érti a szakszerveze-
ti tevékenység feladatait. Vélemé-
nyem szerint a legalkalmasabb esz-
köz a hatékony kapcsolatteremtés-
hez, a tagszervezéshez és tagmeg-
tartáshoz is az, ha megkeressük az
embereket és személyesen beszél-
getünk velük, adunk információ-
kat. Ilyenkor, azonnal tudnak azo-
nosulni a célokkal, hiszen a célok
közösek: Kedvezõbb munkakörül-
mények, megfelelõ bérek, szociális
juttatások elérése - mondta Ko-
hányi Pál. 

Az ÉMÁSZ Szakszervezet egy-
kori elnöke nagyon riasztónak
tartja a mértékét a munkanélküli-
ségnek, különösen Északkelet-

Magyarországon, ezért elmondta,
úgy véli, a szakszervezeteknek
még az állástalanokkal is foglal-
kozniuk kellene. Rózsa Sándorné
(Schneider Electric H. Zrt. jogelõd-
jénél a szakszervezet elnöke) ki-
emelte, remélhetõleg az érdekvé-
delem nehezebb helyzete csak át-
meneti lesz és elismerését fejezte
ki a mai aktív tisztségviselõk kitar-
tása felé. A tagszervezés kérdésé-
ben kijelentette, hogy a munkavál-
lalók sajnos gyakran már csak ak-
kor figyelnek fel a szakszervezetek
munkájára, mikor saját maguk is
nehéz helyzetbe kerülnek, addig
nem veszik észre a kollektív össze-
tartozás elõnyeit. - Át kell gondol-
ni, miként lehet megértetni a mai
fiatalokkal is, hogy ha a szakszer-
vezet veszít erejébõl, akkor a mun-
kavállalókat is hátrány éri - csak
késõbb tapasztalják meg- mondta
Ancsa. 

Molnár Miklós (DUVISZ koráb-
bi elnökhelyettese) azt hangsú-
lyozta ki, hogy a kongresszuson is
kiemelendõ, akármilyenek is a le-
hetõségek, azokat keresni kell és
nem szabad hagyni, hogy az eddi-
gi eredmények elvesszenek: Az
egyik vállalatnál elért eredmények
hatnak a többi cégre és annak
munkavállalóira is, fõleg, ha az
EVDSZ, mint szövetség létezik.
Petke László (EVDSZ korábbi el-
nökhelyettese) véleménye az volt,
hogy a szövetség létjogosultsága
megkérdõjelezhetetlen és a továb-
bi támogatók keresésére is nagy
hangsúlyt kell fektetni, késlekedés
nélkül. Buják János (VIKSZ egyko-
ri elnöke) elmondta, saját tapasz-
talata is az, hogy a munkavállaló a
munkahelyén a béreket és szociá-
lis juttatásokat nézi és inkább apo-
litikus - a lényeg számára az, hogy

melyik szakszervezet teremt szá-
mára jobb munkakörülményeket. 

Polczer Ferenc (OVIT Szakszer-
vezet Nyugdíjas Tagozat elnöke) a
régebbi idõkre emlékezve örömét
fejezte ki, hogy együtt dolgozhatott
a tagozat tagjaival, ez motiválja
most is abban, hogy mint az OVIT
Szakszervezet Nyugdíjas Tagoza-
tának a vezetõje munkálkodjon és
törõdjön az iparág, a cég egykori
dolgozóival. - Rendkívüli nagy lépés
volt az iparágban, mikor megalakí-
tottuk független szövetségünket,
nagy változások elõtt álltunk, de jól
döntöttünk. A kollektív munkáról a
dolgozók vegyesen tudnak, ki-ki
többet, kevesebbet. Minden terüle-
ten lényeges, hogy adott szakszer-
vezet vezetése milyen tájékoztatást
ad, mennyire kommunikál a mun-
kavállalókkal. Mennyi idõt fordít er-
re? Rengeteg idõt kell fordítani arra,
hogy az emberekkel megértessünk
összefüggéseket, folyamatokat a
munka világával kapcsolatban, mi-
ként hozhatunk létre jobb munka-
feltételeket. Felelõsség is, de a tag-
sággal is mindig egyeztetni kell. Ha
valaki szakszervezeti munkát vál-

lal, vállalja azt is, hogy folyamato-
san kapcsolatban maradjon a dol-
gozókkal, ez is a feladata.

Több eszköz is van: internet, e-
mail, sajtó, telefon, így gyorsan ter-
jed az információ, ez segít a dönté-
sekben. A fiataloknak annyit tud-
nék ajánlani az érdekvédelemmel
kapcsolatban, hogy igaz, megválto-
zott a világ, de számos elõnyt ki
tudnak használni. Óriási informá-
cióhalmaz áll rendelkezésre, a
kommunikáció jelentõs szerepet
tölt be. Abból a szempontból nehe-
zebb a fiatal érdekvédelmi aktivis-
ták számára, hogy a pályakezdõk
bizony nem sok ismerettel rendel-
keznek errõl a témáról. Egyéni
problémamegoldásokat keresnek,
de nagyon fontos, hogy a szemé-
lyes kapcsolatok, beszélgetések,
egyéni meggyõzés megmaradjon
az eszközpalettán. Mindig ez volt a
leghatékonyabb, most is az. Az el-
beszélgetés fontos, de oda-vissza.
Nem csupán a tájékoztatás miatt,
hanem a dolgozónak megismerni a
személyiségét, véleményét, világ-
képét. Ezt követõen pedig a szolgál-
tatásokat, a kiharcolt eredménye-

ket ismerteti és a dolgozó maga jön
rá, hogy az eredmények még sza-
poríthatók együtt, közösen - hang-
súlyozta Polczer Ferenc.

Begitter Henrikné Hédi (Elektro-
mos Szakszervezet korábbi titkára)
szerint a szövetség létét soha nem
kérdõjelezte meg senki. - A szövet-
ség hozta létre a kollektív szerzõ-
dést az iparágban, mely olyan vé-
dõernyõ, amely még azoknak is
elõny, akik nem szervezett dolgo-
zók. A munkavállalóknak van véle-
ménye, ezt a véleményt leginkább
a személyes beszélgetések során
tudhatjuk meg, soha nem szabad
elszakadni a munkavállalóktól. A
személyes kapcsolattartás során
pedig a kérdéseikre válaszolni kell
tudni, ha jól válaszolsz, akkor több

tagod lesz - javasolta a tagszervezés
módját Hédi. 

Peták József (Démász Szakszer-
vezet egykori elnöke) szintén a dol-
gozókkal való személyes kapcsolat-
tartás mellett tette le a voksát és el-
ismerte a bizalmiak nagy munká-
ját. - Nem volt könnyû régen sem,
maguktól a dolgozók nem fognak
sorba állni a belépési nyilatkozattal.
Sõt, sokszor lebeszélték õket róla.
De a legjobb eredményeket a sze-
mélyes jelenléttel, beszélgetéssel,
tájékoztatással lehet elérni a tag-
szervezés folyamán. Az érdekvé-
delmi munka soha nem volt köny-
nyû, de szívvel és lélekkel munkál-
kodva lehet komoly eredményeket
elérni a munkavállalók melletti kiál-
lással és közös célokkal. L. E.

Molnár Miklós                                  Petke László

Polczer Ferenc 
- „A forró drótot várom minden
hónapban”

Kohányi Pál - „A forró drót olyan
jó újság, ha olvasom, tudom,
szakszervezeti tag vagyok!”
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Begitter Henrikné 
és Peták József 
– A személyes megkereséseket
nem helyettesítheti semmi 
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CYANFEKETE forródrót

Bangó Lászlóval, a bala-
tongyöröki Hotel Panorá-
ma ügyvezetõ igazgatójá-
val beszélgetünk egy új
lehetõségrõl.

– A villamosenergia-iparágban
mûködõ Egymásért-Együtt Ala-
pítvány nemrég megállapodást
kötött a Hotel Panorámával.
Bangó Úr! Milyen körülmények
között jött ez létre, és hogyan
értékeli?

– Az együttmûködési megálla-
podás elõzményei 2011-ig nyúl-
nak vissza. A tulajdonos, az
MVM Magyar Villamos Mûvek
Zrt. vezetése engedélyezett egy
olyan plusz beruházást, amivel
fizioterápiás kezeléseket, gyógy-
tornát, gyógymasszázst és elekt-
roterápiás kezeléseket tudunk
nyújtani. Ehhez a tárgyi feltétele-
ket úgy tudtuk megvalósítani,
hogy a galérián levõ helyiségeket
erre „szabtuk át”, kialakítottunk
négy kezelõhelyet és egy torna-
termet. Ez szervesen csatlakozik
az uszoda - vellness részleghez.
A vendégek akár fürdõköpeny-
ben járhatják végig a helyeket,
külön folyosón érik el a szolgál-
tatásokat, kényelmesen, nyu-
godtan, saját idõbeosztásuk sze-
rint. A személyi feltételekrõl pe-
dig a doktornõ személyében ta-
láltunk kiváló szakembert, aki
ezeknek a kezelési fajtáknak lel-
kes híve. 

Elõször járóbeteg ambuláns
módszerrel dolgozunk, a szakor-
vos idõpont-egyeztetéssel fogad-
ja a pácienseket. A minimum
kéthetes, vagy háromhetes kur-
zusoknál személyes órarendet
alakít ki mindenki számára. 

Amikor az alapítvány részére
bemutattuk a már meglévõ reha-
bilitációs, prevenciós kezelése-
ket és a körülményeket, úgy
döntött a kuratórium, csatlako-
zik hozzánk. 2012 elején együtt-
mûködés formájában papírra ve-
tettük a célokat és szándékokat,
így ebben az évben már az Egy-
másért-Együtt Alapítvány által is
érkeztek kezelésekre vendégek.
Orvosi vizsgálattal érkeznek, a
doktornõ átnézi ezeket és sze-
mélyre szabott ajánlást tesz. A
szakszemélyzet biztosítja, hogy
a feltételekhez és igényekhez
megfelelõen, gördülékenyen
menjenek a kezelések.

Távozáskor kíváncsiak va-
gyunk a benyomásokra, az elé-
gedettségre. Mit emelnek ki po-
zitívumként, mit lehetne javítani
ebben-abban. Már találtunk
olyan szolgáltatásokat, amelyek-
kel kibõvíthetjük a meglévõ ke-
zeléseket. 

– Ugyan még frissek az alapít-
ványtól érkezõk jelzései, ho-
gyan látja, az eddig beutaltak
és az alapítvány által érkezõk
kezelései között megvan az
összhang?

– Általában érkezéskor min-
denképpen tájékoztatjuk a ven-
dégeket a lehetõségekrõl, távo-
záskor pedig megkérdezzük be-
nyomásaikat. Ez azért fontos,
hogy a beutalt szemszögébõl
lássuk, mely dolgokon kell és le-
het finomítani, jobbítani. Elége-
dettek a kezelésekkel, az ellátás
félpanziós számukra, az is meg-
felelõ. Felvetésként adódott,
hogy milyen programokat lehet
találni Balatongyörökön. Ez
ugye kis település, és õszbe for-
dulva már hamar sötétedik, víz-
partra nem lehet menni. Keres-
sük a lehetõségeket, programo-
kat itt és a közeli településeken
is. Kis utakat tervezünk szer-
vezni a jövõben, remélhetõleg
már 2013-tól sikerül a megálla-
podásban is rögzíteni ezeket.  A
kezelések a doktornõ és a szak-
személyzet feladata, nem hallot-
tam még ezzel  kapcsolatban
panaszt. A személyre szabott-
ság fontos, amit korábban gyak-
ran sulykoltam a  személyzet fe-
lé, de már tudják, hogy ez nem
futószalag, mindenkire annyi
idõt szánunk és áldozunk,
amennyit igényel. Érezze ven-
dégünk, két-három hét után ja-
vult az állapota és közérzete, - s
szívesen jön vissza a késõbbiek-
ben is.

– A régi üdültetési forma a múl-
té. Hosszú út vezetett addig,
míg ilyen, modern és megfelelõ,
széleskörû szolgáltatást nyújt a
Hotel Panoráma.
Mire kell azoknak figyelni,
akik ide érkeznek?

– Három nap nem elég, két-
három hét szükséges ahhoz,
hogy „megújuljanak” az ide ér-
kezõk, bármilyen itt kezelt prob-
lémával küzdjenek is. Ha csak
abból indulnak ki, hogy senki-
nek nincs kellõ ideje, ez a né-
hányszor hét nap segít és meg-
valósítja azt is, hogy ki tudjuk
kapcsolni õket a mindennapi
hajtásból, idegeskedésbõl. Ha eh-
hez hozzátársítunk külön olyan
kezeléseket, amelyek más-más
testterületre adnak gyógyírt, már
plusz rehabilitációt valósítunk
meg szakember által. Az itt eltöl-
tött idõ úgy marad meg a vendé-
gekben, hogy jól érezte magát,
ellazult, kikapcsolódott és fájdal-
mai is enyhültek.

Balatongyörök kis település,
csend és nyugalom jellemzi, ami
szintén sokat jelent. Az õsz gyö-
nyörû, helyben is sokat ad. Aki
pedig úgy érzi, még többre vá-
gyik, akár Keszthelyre is, vagy
Sümegre is ellátogathat segítsé-
günkkel a közeljövõben. Mi ki-
emeljük a pácienseket, vendége-
ket a mindennapok malmából,
kellemes kisugárzást biztosí-
tunk. Ez a feladatunk voltaképp,
mindent megadjunk ahhoz,
hogy jól érezze magát. Sétáljon,
meditáljon a teraszon a Balatont

figyelve, gyönyörködjön a pano-
rámában. Ez is már fél gyógyu-
lást jelent. 

– Az együttmûködési megálla-
podást milyen idõszakra kötöt-
ték?

– Az elsõ vendégek 2012 szep-
temberében érkeztek, bízunk
abban, hogy hosszú távú együtt-
mûködés lesz. A jelenlegi az idei
évre köttetett, de ahogy látjuk,
kapcsolatunk a következõkben
folytatódni fog. Bízunk benne és
reméljük, még több alapítványi
vendéget fogadhatunk a jövõ-
ben! 

Immár két éve a szobákban
található kérdõív által érdeklõ-
dünk a vendégektõl, általános-
ságban és a különbözõ szolgálta-
tásokkal kapcsolatban. Mivel és
mennyire elégedettek, van-e
olyan óhajuk, mely még nem ta-
lálható meg a palettán. Ha meg-
oldható, igyekszünk ezeknek a
kéréseknek eleget tenni. Próbál-
juk leszûrni mit tehetnénk job-
bá, mely szolgáltatásokat látná-
nak szívesen. Így jött elõ, hogy
fõszezonban például jobban fó-
kuszáljunk a gyermekes csalá-
dokra, a gyermekek igényeire, a
programokra. Ehhez csatlakoz-
tattuk a játszótér építését, illetve
a petanque pályát, ahol a játszó
gyermekek mellett egyidejûleg a
szülõk is kellemesen eltölthetik
az idõt. Nagy sikere van, hasz-
nálják a vendégek. 

Bõvítettük az animációt, a
gyerek-játszószobába frissítjük
a játékkészletet folyamatosan, a
jövõre nézve pedig tervezzük a
vízi-programokat is. Ezek a kér-
dõívek remek visszajelzések, az
esetleges problémákat is azon-
nal jelezni tudják felénk. Voltak
olyan kérések, melyek a szúnyo-
gokra vonatkoztak - hát, a Bala-
ton mellett bizony idõnként elõ-
fordulnak ezek az élõlények…
Egyéb nagyobb panasz nem volt
még. Annak nagyon örülök,
hogy a kollégák munkájával elé-
gedettek a vendégeink, készsé-
gükkel, szakmai tudásukkal,
odafigyelésükkel. Ez így van
rendjén. Ebben a házban ez már
elvárás volt '87-ben és jelenleg
is, illetve az lesz 2013-ban és utá-
na is. (E.)

„Odafigyeltek rám és törõdtek velem”
Berki Lászlóné Ibolya az Egymásért-Együtt Alapítvány támogatásával
rehabilitációs kezeléseket vett igénybe Balatongyörökön. Megtapasz-
talta a balatongyöröki Hotel Panoráma vendégszeretetét, vele beszél-
getünk.

Ibolya '93-tól dolgozik a Démásznál, jelenleg az EDF Démász Zrt.
ügyfélkapcsolati vezetõje. Régóta tervezte, hogy részt vesz egy
egészségmegõrzõ, illetve egy rehabilitációs kezelésen, de neki is,
mint sok másnak, kevés a szabadsága, nehéz a helyettesítést megol-
dani. Ma már örül, hogy szakított idõt és közvetlen fõnöke, valamint
a munkatársainak biztatására igénybe  vette a kéthetes rehabilitáci-
ós kezeléseket.

– Az alapítvány egyik kurátora, dr. Balázs Eszter tájékoztatott a le-
hetõségekrõl, de a társaságnál a belsõ információs felületrõl, az ún.
kW-házon keresztül is informálódtam. Voltak korábban is kisebb
mozgásszervi problémáim, fájtak a vállaim, végtagjaim zsibbadtak és
sajnos az utóbbi idõben ezek a problémák egyre erõteljesebbek lettek.
A meleg vizes, gyógyvizes fürdõket nekem nem lehet igénybe ven-
nem, ezért gondoltam a balatongyöröki Hotel Panorámára, mert az it-
teni körülmények kedvezõek lehetnek számomra. Még nem voltam
itt sosem, fenntartásaim voltak, mi vár majd rám? És nemhogy nem
csalódtam, de kifejezetten jól éreztem magam és ami a legfontosabb,
fájdalmaimtól megszabadulva, felfrissülve, kipihenve távozhattam.

Orvosi beutalót hoztam és ideérkezésemkor a neurológus szakor-
vosnõ megvizsgált. Az egészségügyi személyzettel összeállított keze-
léseken vettem részt egyénre szabottan, szigorú menetrend szerint.

A masszázs, a vízitorna, a jól felszerelt edzõteremben a speciális
kerékpár,és a lépcsõzõgép mind a gyógyulásomat szolgálta. Csodák
csodája, a harmadik napon szinte megszûnt a fájdalmam. Ami még
igen lényeges, hogy az egészségügyi szakemberek megtanítják az
embert arra, hogy hogyan kell helyesen tornászni, úszni és melyik
fajta szauna ajánlott. Szabadidõmet pedig legszívesebben csak a lak-
osztályom ablakánál, a Balaton ezerszínû csodájában gyönyörködve,
nagy csöndben és nyugalomban töltöttem.

A fogadtatás, a törõdés, a kellemes környezet. no és fõleg az, hogy
gyógyultan távoztam, arra inspirál, hogy legalább félévente jöjjek el
ide. Tervezem azt is, hogy nyáron a családommal meglátogatjuk az
„üdülõt”. (F. Zs.)

Az év egy napján megnyílnak az egyetemek, kuta-
tóintézetek kapui és formabontó módon, egész éj-
szaka várják az érdeklõdõket. A látogatók ilyenkor
lehetõséget kapnak, hogy rohanó életüket egy éj-
szakára lelassítsák, és kedvük szerint elmélyüljenek
napjaink tudományos kutatómunkáiban. Ez az al-
kalom a kutatók éjszakája, amely a múzeumok éj-
szakájához hasonlóan egyre több látogatót vonz és
ismertet meg a tudomány szépségével. A szeptem-
ber 28-án megrendezett programsorozat keretében
a Budapesti Mûszaki Egyetem elektrotechnikai tan-
székének meghívására két MAVIR madárvédelmi
elõadáson is részt vehettek az érdeklõdõk.

Az egyre népszerûbb MAVIR interaktív elõadás
ezúttal nem az általános madárvédelemrõl szólt,
sokkal inkább a madárvédelem azon eszközeirõl,
amelyek részben a MAVIR kísérleteinek és innová-
ciójának eredményeként váltak valóra. 

A téma kapcsán számos olyan érdekességet lehet
a hallgatók elé tárni, amik nem csupán felkeltik
minden korosztály figyelmét, de gondolkodásra is
serkentik õket. Ezek közé tartozik a „Fire-fly” ma-
dáreltérítõ kalandos módon való feltalálása, amely
évekig pörög, nem ég el, nem esik le, visszaveri
pont azt a fénytartományt, amit a túzokok észre-

vesznek. Ugyancsak ide sorolhatjuk azokat a FAM-
ruhákat, amik életben tartják a lámpaoszlopon fe-
szültség alatt tevékenykedõ szakembereket.

Természetesen a közönségnek sem kellett több,
teljesen elmerült a madárvédelem rejtélyes eszköze-
iben és egyre csak özönlöttek a kérdések. Érdeklõd-

tek aziránt, hogyan látnak minket a madarak, miért
nem rázza meg az áram a FAM-ruhában dolgozó
szerelõket, illetve a madarakat az oszlopon. Tudni
akarták, miért nem árt nekik az elektroszmog. Egy
ilyen elõadás alatt minden kreativitását latba kell
vetnie az elõadónak, cserébe azonban az érdeklõ-
dõktõl jobbnál jobb ötleteket
kap. A prezentáció elsõ percei
után, azt vettem észre, hogy ön-
kéntelenül jegyzetelem az ötle-
teket, az észrevételeket.

A második elõadásomat kö-
vetõen már az a csoport is oda-
jött hozzám, akik a szomszédos
teremben tartottak elõadást a
nagyfeszültségû távvezetékek
oszlopainak káros elektromág-
neses hatásairól. Ennek talán az
volt az oka, hogy azok, akik
elõtte nálam megismerkedtek
az oszlopokon költõ madarak-
kal, már nem is tartották olyan
veszélyesnek a térerõt, ha a ma-
darak is ott élik mindennapjai-
kat. A csoport tagjaival beszél-

getésbe elegyedve megvitattuk a térerõvel kapcsola-
tos elképzeléseket. Ez a közös diskurzus lett talán a
nap legérdekesebb része, amikor a közönség bevo-
násával vitattuk meg a jelenséget kétféle megközelí-
tésbõl, amelynek tanulságaival a résztvevõk is gaz-
dagabbak lett. Bíró György

CCéé ll   aa   hh oo ss ss zz úú   ttáá vv úú
eegg yy üü ttttmmûûkkööddéé ss

Bangó László: Új színfolt és ismeretlen terület volt számunkra a
rekreáció. Köszönet illeti az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt.-
t, hogy támogatta a kezelések anyagi és tárgyi feltételeinek bizto-
sítását. Emellett kiemelten kezeljük a személyre szóló szolgálta-
tások nyújtását és örömmel mondhatom, hogy a legmegfelelõbb
szakembereket találtuk meg hozzá

Na, jó-jó Fire-fly, de mitõl forog, és hogyan veszik észre a madarak?
Kérdések és érvelések a kutatók éjszakáján
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- A mai Pannónia Nyugdíjpénz-
tár 1994-ben alakult, a Villamos-
ipari Társaságok Nyugdíj-pénz-
tára, rövidítve VIT néven - kezdi
válaszát Vokony János, arra a
kérdésemre, hogy mikor kezdõ-
dött a pénztár története. - Az ala-
pítók közé tizenkilenc, az ener-
giaiparban tevékenykedõ nagy-
vállalat tartozott, a Magyar Villa-
mos Mûvektõl kezdve a bányá-
kig, erõmûvekig, illetve azokkal
az áramszolgáltatókkal bezáró-
lag, akik a villamosenergia-szol-
gáltatást Magyarországon vé-
gezték. Az indulásnál húsz-hu-
szonkétezer pénztártagunk volt,
ez rövid idõn belül, néhány év
alatt elérte a harmincezer fõt.
Nagyon jelentõsen gyarapodott
a vagyona is. Kezdetben húsz-
huszonöt milliárd forint volt, ké-
sõbb ötven-hatvan milliárdra
növekedett. A pénztár nagyon
tagbarát, ügyfélcentrikus szem-
léletet képviselt mindig, de kizá-
rólag munkáltatói hátterû és lo-
kális támogatású, tehát a villa-
mosenergia-iparágat szolgálta
ki, ilyen értelemben zárt pénztár
volt. 

- Csak önkéntes ággal?
- Igen. Egészen 1998-ig, ami-

kor a pénztár igazgatótanácsa
döntött arról, hogy az önkéntes
nyugdíjpénztári ágazatot kiegé-
szíti egy magánpénztári ágazat-
tal, s ez még ugyanebben az év-
ben meg is kezdte a mûködését.
Ezt az ágazatot is nagyon dina-
mikus fejlõdés jellemezte. A
struktúra egészen 2010-ig állt
fenn, amikor a törvényi változá-
sok következtében a magán-
pénztári befizetéseket az állam
elõször felfüggesztette. Köztu-
dott, hogy a nyugdíjjárulék egy
részét lehetett magánpénztári
számlára befogadni, a nagyobbik
részét, 75%-át az állam továbbra
is a nyugdíjfolyósítóhoz várta.
Ekkor a taglétszámunk az ön-
kéntes ágazatban több mint har-
mincezer volt, a magán ágazat-
ban több mint nyolcezer. A
pénztár vagyona a hetven milli-
árd forintot is meghaladta. 

- Ez jelentõs esemény volt a
magánnyugdíjpénztár, s így an-
nak tagjai életében is.

- Ekkor szembesültünk azok-
kal a kihívásokkal, ami a magán-
pénztári ágazat megtartására vo-
natkozott, vagyis milyen eszköz-
rendszerrel tudjuk megtartani
ezt az ágazatot? Ugyanakkor tö-
rekedtünk arra, hogy az önkén-
tes pénztári ágazatnál is kitelje-
sítsük azt a perspektívát, azokat
a célokat, amiket kezdetben
megfogalmaztunk, és az IT dön-
téseivel meg is valósítottunk. Te-
hát nyílt pénztárrá váljunk, befo-
gadjunk bárkit a pénztár tagjai

közé, de továbbra is munkáltató
háttérrel rendelkezzünk, hogy
növekedési pályára álljunk, ami
egyrészt a létszámnövekedést,
másrészt a vagyongyarapodást
jelentette. Így telt el ez a 2008-
2010 közötti idõszak, amikor vi-
lágossá vált, hogy a magánpénz-
tári ágazatot a korábbi nyugdíjjá-
rulék befizetésekbõl nem lehet
tovább finanszírozni. Most arra
a döntésre várunk, ami gyakorla-
tilag a magánpénztárak jövõjével
összefügg. Ez kormányzati dön-
tés kell, hogy legyen. Korábban
válaszút elég kerültek a magán-
pénztár-tagok, hogy maradnak,
vagy visszatérnek az állami
rendszerbe. Elmondhatjuk, hogy
a mi pénztárunk nagyon elis-
mertté vált a tagjaink között, hi-
szen a hûségráta - tehát a meg-
maradt pénztártagok, akik nem
léptek vissza az állami rendszer-
be - a mi pénztárunknál volt a
második legnagyobb. Több mint
tíz százalék. Csak néhány tized-
del maradtunk le az elsõ helye-
zettõl. 

- Hogyan alakult a két ágazat
sorsa, ezt követõen?

- A magán ágon nyolcszáz-ki-
lencszáz pénztártagunk maradt.
Úgy gondoltuk, hogy a jövõkép
biztonsága érdekében keresni
kell az együttmûködést más
megmaradó magánpénztárakkal.
Így került szóba az Évgyûrûk
magánpénztár. Velük az egyesü-
lést végre is hajtottuk. Így most
több mint hétezerötszáz pénz-
tártagunk van és több mint hat-
milliárd forinttal rendelkezik a
magánpénztári ágazat. Termé-
szetesen a piacon vannak még
magánpénztárak és folyamatos a
tárgyalás, hogy más akvizíciós
lehetõségeket is keressünk. 

Az önkéntes pénztár ezzel
párhuzamosan, szerencsésen
fejlõdött, mind létszámban,
mind vagyonban. Úgy tûnt, hogy
elérjük azt a pontot, amely egy
munkáltatói háttérrel rendelkezõ
pénztárnál korlátokat szab, ezért
keresni kellett azokat a lehetõsé-
geket, hogy miképpen lehet ki-
törni, és hogy lehet a pénztárpia-
con nagyobb szerepet vállalni,
mind létszámban, mind vagyon-
ban. Az Igazgatóság úgy gondol-
ta, hogy keresni kell egy olyan
partnert, aki a pénztár piacon,
pénzpiacon jelen van, és akivel
együttmûködve, talán ezeket az
akvizíciós törekvéseinket meg-
valósíthatjuk. Így találtunk rá a
CIG Pannónia Életbiztosító
Nyrt.-re, amely egy magyar hát-
terû biztosító, kizárólag magyar
tulajdonosi körbõl áll. 2010-ben
kötöttünk egy együttmûködési
megállapodást velük, s ennek
szellemében együttmûködünk.
A két cégnek egymásban tulaj-

donlása nincs, mindegyik éli az
önálló életét. Ez azt jelenti, hogy
a CIG-et és a pénzárat is önálló
igazgatóságok irányítják. A ke-
resztszolgáltatásokban, az üzleti
tevékenységben megjelentek a
közös termékek, a közös szolgál-
tatási lehetõségek. Gyakorlatilag
csak a pénztártagok kiszolgálá-
sát, üzleti igényeit, nagyobb
mértékû teljesítését tudjuk meg-
valósítani. Természetes, hogy
egymásnak kedvezményeket
próbálunk nyújtani. A pénztár-
tagjaink a CIG szolgáltatásait ti-
zennyolc-húsz százalékkal ol-
csóbban kapják meg. Ugyanígy a
biztosító ügyfele is megkaphatja

a nyugdíjpénztári szolgáltatáso-
kat. Amikor az együttmûködési
megállapodást aláírtuk, akkor
már a korábbi VIT-bõl Pannónia
Nyugdíjpénztárrá alakultunk.

- Azoknak az olvasóinknak,
akik nem járatosak ebben a vi-
lágban, mondjuk el, hogyan
mûködik a pénztár!

- A pénztárunknak nagyon
nagy erõssége volt, amint már
említettem, hogy tizenkilenc ala-
pító vállalat és az ott mûködõ
szakszervezetek által megkötött
kollektív megállapodásokban
szerepelt - s ez egyben garancia
is volt a pénztár mûködésére -,

hogy a tagjaink bruttó bérének
általában az öt százalékát az
adott munkáltató a pénztárnak
átutalta. A munkavállaló ehhez
tett hozzá egy százalékot. Ez ar-
ra is biztosíték volt, hogy a pénz-
tár dinamikus fejlõdési pályára
áll a vagyongazdálkodást, va-
gyongyarapodást illetõen. Ebbõl
adódóan a pénztártagok is jelen-
tõsen részesednek. Hiszen a va-
gyont diverzifikáltan tudtuk be-
fektetni, s a pénztárpiacon az
egyik legjobb hozamokat bizto-
sító pénztár vagyunk. Tízéves át-
laghozamunk meghaladta a tíz
százalékot. Amikor az átlagos
infláció öt százalék körül kon-
vergált. Igazából nem csak meg-
õriztük a pénz értékét, hanem a
hozamokkal gyarapítottuk min-
denkinek a számlaegyenlegét.
Ma elmondható, hogy átlagban a
pénztártagok számlaegyenlege
meghaladja a kétmillió forintot,
ami rendkívül jó eredmény. Az
elõbb beszéltem arról, hogy a
magán ágazat vonatkozásában
voltak akvirációs lehetõségeink
az Évgyûrûk esetében, amit ki is
használtunk. Az önkéntes pénz-
tár vonatkozásában is megvolt
ez a lehetõség. Egy másik nagy
állami cég, a MOL pénztára a
Mobilitás, 2012-ben csatlakozott
hozzánk és beolvadt az önkéntes
pénztári ágazatunkba. Remé-
nyeink szerint a folyamat folyta-
tódik, most is több pénztárral
tárgyalunk a csatlakozásról, re-
méljük ezek az egyeztetések si-
kerrel zárulnak. 

- Azt tehát megállapíthatjuk,
hogy a pénztár az elmúlt évek
viharait sikeresen átvészelte?

- Azoknak az üzleti kihívások-
nak, amelyek a pénztárpiacból
adódtak - hiszen itt azért elég
nagy verseny zajlik, amiben a
nagyok is részt vesznek mint
például az OTP, az AXA, az ING,
- sikeresen feleltünk meg. Ha
rangsort állítanánk fel, akkor va-
gyonban az ötödik helyen ál-
lunk, létszámban a nyolcadik-ki-
lencediken, de ez állandó moz-
gásban van, s ha az elvárásaink,
elképzeléseink megvalósulnak,
ezek a számok számunkra még
kedvezõbbek lehetnek. A magán
ágazatban és az önkéntesben is
vannak törekvéseink, s ahogy
már említettem, vannak jelzése-
ink, nyílnak lehetõségeink to-
vábbi csatlakozók befogadására.
Ez azt is jelenti, hogy rövid idõn
belül - ez pénztári viszonylatban
kb. két évet tesz ki - a vagyonun-
kat akár meg is tudjuk duplázni.

- Jól tudom, hogy a CIG cso-
porttal közös cégei is vannak a
pénztárnak?

- Igen, a Pannónia Pénztár
Szolgáltató Zrt.-t és a Pannónia

Befektetés Szolgáltató Zrt.-t. Az
elsõ a könyvelési, ügyviteli szol-
gáltatásokkal kiszolgálja a pénz-
tárakat, késõbb akár az egész
társaságcsoportot, a második
pedig kezeli, mind a biztosítói
tartalékvagyont, mind a pénztá-
ri vagyont. Az is örömteli hír,
hogy a Pannónia Befektetés
Szolgáltató Zrt. által kezelt va-
gyon a napokban meghaladta a
százmilliárd forintot. Ez már
elég jelentõs összeg. Mind a két
cég a mi többségi tulajdonunk-
ban van, tehát a Pannónia Nyug-
díjpénztár a többségi tulajdo-
nos, ami változhat, ezt azért
mondom, mert az akviráció,
amivel a biztosító segíti a mi nö-
vekedésünket, egyben azt is je-
lenti, hogy ezek a tulajdoni ará-
nyok eltolódhatnak a biztosító
irányába. A Pénztárszolgáltató
hosszú távon a pénztár tulajdo-
na marad. A Befektetés Szolgál-
tatót illetõen a CIG tulajdonlás
akár az ötven százalékot is elér-
heti. Természetesen csak akkor,
ha a pénztár vagyon és létszám
szerinti növekedését oly mérték-
ben segíti, ami lehetõvé teszi
számára, hogy ezeket a részvé-
nyeket megkapja. Ez kizárólag
üzleti alapon mûködik. 

- Ki hozza a döntéseket?
- A pénztár vonatkozásában

továbbra is az Igazgatótanács. Itt
még szeretném megemlíteni,
hogy a CIG csoporthoz csatlako-
zott egy önsegélyezõ pénztár,
ami a villamos és vasutas önse-
gélyezõ pénztárak egyesülésébõl
alakult át Liga Önsegélyezõ
Pénztárrá, s amely ma Pannónia
Önsegélyezõ Pénztár néven mû-
ködik. Komoly tárgyalásban va-
gyunk egy egészségbiztosító
pénztár csatlakozását illetõen is.
Ha ez realizálódik, akkor a CIG
csoport, a társadalmi alrendsze-
rek és az ügyfelek részérõl meg-
jelenõ szinte teljes kört befogja.
Életbiztosítás, vagyonbiztosítás,
nyugdíjpénztárak, önsegélyezõ
pénztárak, egészségpénztárak,
befektetés-szolgáltató, pénztár-
szolgáltató, tehát valójában teljes
körû szolgáltatást tudunk nyúj-
tani. Mindezt nagyon olcsón, hi-
szen tulajdonképpen ezek a cé-
gek csoporton belül úgy vannak
megszervezve, hogy nagyon ala-
csony költséggel mûködnek. Pél-
daként említem, hogy a pénztá-
rakat mindenütt önálló igazgató-
ság vezeti, de ezeknek az igazga-
tóságoknak a tagjai ugyanazok-
ból a személyekbõl állnak. A bel-
sõ szabály szerint, ha valaki egy
jogcímen kapott valamilyen tisz-
teletdíjat a társaságcsoporton be-
lül, az más jogcímen már nem
kaphat. Ez is - és persze nem
csak ez - garantálja az alacsony
mûködési költséget. H. I. P.

Hamarosan számot adnak munkájukról  

PPPP éééé nnnn zzzz tttt áááá rrrr   nnnn öööö vvvv eeee kkkk eeee dddd éééé ssss iiii   pppp áááá llll yyyy áááá nnnn
Beszélgetés Vokony Jánossal, a Pannónia Nyugdíjpénztár igazgató tanácsának elnökével

Magán ágazat árfolyamai és hozamai 2012-ben Önkéntes ágazat árfolyamai és hozamai 2012-ben

A taglétszám alakulása 2012-ben

Vokony János:
Küldöttválasztó
közgyûlések zajla-
nak november hó-
napban. 2007-
ben választottunk
küldötteket és tes-
tületi tagokat öt
évre, s ez a meg-
bízatás 2012 de-
cemberében lejár.
Ilyenkor számot
adunk az addig
végzett munkáról
is. Reményeink
szerint a tagság
kedvezõen ítéli
meg a tevékeny-
ségünket, s azok a
küldöttek, illetve
testületi tagok,
akik vállalják a
megmérettetést,
újabb öt évre
megkapják a bi-
zalmat, így tovább
dolgozhatunk a
pénztár még ered-
ményesebb jövõje
érdekében.

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Növekedési Növekedési

Kiegyensúlyozott

Klasszikus
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Hivatalosan is európai 
részvénytársasággá 
alakult át az E.ON

2012. november 15-én a düsseldorfi cégbíróság
nyilvántartásában is bejegyzésre került, és ezzel
hivatalossá vált az E.ON AG európai részvénytár-
sasággá (SE) való átalakulása. Így azonnali ha-
tállyal megkezdheti a munkát a vállalat Werner
Wenning vezetésével felálló kisebb, tizenkét tagú
felügyelõbizottsága is, amelyben egyenlõ arány-
ban foglalnak helyet a részvényesek és a munka-
vállalók képviselõi. Az E.ON SE igazgatósági tag-
jainak kinevezése már október végén megtörtént. 

Az E.ON a német tõzsde vezetõ vállalatai közül
negyedikként választotta az európai részvénytár-
sasági formát. Az átalakulás egyben egy kar-
csúbb irányítási szervezet kialakítását is maga
után vonja, melynek célja, hogy hatékonyabbá és
eredményesebbé tegye a felügyelõbizottság
munkáját. Az új társasági forma és a felügyelõbi-
zottság európai összetétele ezenkívül az E.ON
határozottan nemzetközi jellegét is tükrözi. 

Az átalakulásról szóló döntést az igazgatóság és
a felügyelõ-bizottság javaslata alapján az E.ON
éves közgyûlése hagyta jóvá idén májusban. Az át-
alakulás hivatalos bejegyzése ettõl kezdve mind-
össze fél évet vett igénybe. Ez elsõsorban az euró-
pai munkavállalói érdekképviseletekbõl álló tárgya-
lóbizottsággal október közepén lefolytatott gyors
és konstruktív megbeszéléseknek köszönhetõ. 

Mint Johannes Teyssen, az E.ON SE igazgató-
ságának elnöke elmondta: „Az európai részvény-
társasággá való átalakulást igen rövid idõ alatt si-
került lebonyolítanunk. Ezzel ismét bebizonyí-
tottuk, hogy az E.ON az összetett folyamatokat is
gyorsan és céltudatosan képes végrehajtani.
Nagy örömömre szolgál, hogy mostantól egy
még nemzetközibb összetételû felügyelõbizott-
sággal dolgozhatok majd együtt a kölcsönös biza-
lom és együttmûködés szellemében. Az elõttünk
álló jelentõs kihívások fényében most még fonto-
sabb, mint korábban valaha, hogy konstruktív
párbeszédet folytatva helyes döntéseket hoz-
zunk, és közösen formáljuk az E.ON jövõjét."

(www.eonhungária.hu)

Az Akadálymentes
Égbolt elnevezésû
országos madárvé-
delmi program vég-
rehajtását évek óta
segíti a MAVIR Ma-
gyar Villamosener-
gia-ipari Átviteli
Rendszerirányító
ZRt. 2012. novem-
ber 16-án hivatalo-
san is csatlakozott a
megállapodáshoz,
még hangsúlyosab-
ban elkötelezve
magát a madárvilág
biztonsága mellett.
A MAVIR ZRt. az ünnepélyes
eseményen aláírta azt a megál-
lapodást, amelynek keretében
újabb nagy összegû adomány-
nyal segíti a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egye-
sület munkáját, amelynek fõ
támogatója.

Komoly probléma, hogy az
elektromos távvezeték-hálózat
és kapcsolódó berendezései sé-
rüléseket, áramütéseket okoz-
hatnak a környezetükben élõ
madaraknak. A madárbalesetek
visszaszorításán évtizedek óta
dolgoznak a természetvédõk,
az érintett áramszolgáltató tár-
saságok és az illetékes hatósá-
gok. Az Akadálymentes Égbolt
megállapodás 2008-ban a hazai
gondok orvoslására jött létre. 

A MAVIR évtizedek óta aktív
szereplõje a különbözõ madár-
védelmi projekteknek, madár-
eltérítõ szerelvényeit és mû-
fészkeit a nyilvánosság is meg-
ismerhette. A társaság, ahogy a
programban résztvevõ áram-
szolgáltatók is, olyan technoló-
giai megoldásokra törekszik,
amelyek a madarak számára a

jelenleg elérhetõ legnagyobb
biztonságot garantálják.

A november 16-án rendezett
Akadálymentes Égbolt Koordi-
nációs Bizottsági Ülésen -
amelynek szervezõje és egy-
ben házigazdája is a MAVIR

volt - hivatalosan is csatlako-
zott a programhoz. Ezzel hiva-
talosan is elkötelezte magát
amellett, hogy az új távvezeték
hálózatát a madárvilág bizton-
ságának figyelembevételével
alakítja ki.

A rendezvényen a társaság új-
ra adományozási megállapodást
kötött a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesülettel,
a szervezet ragadozómadár-vé-
delmi programjának támogatá-
sára.

A Paksi Atomerõmû a biztonsá-
gos és megbízható üzemeltetés
alapvetõ feltételének tekinti a
színvonalas szakemberképzést,
a megalapozott elméleti és gya-
korlati tudás megszerzését. E
téren az Atomerõmû nemzetkö-
zi szintû elismeréseket vívott ki
magának, oktatási tevékenysé-
ge egyre nagyobb nemzetközi
figyelmet és elismerést kap,
ami tovább növeli szakmai jó hí-
rét. 

A Paksi Atomerõmûbe vietnami
egyetemi oktatók 40 fõs csoportja ér-
kezett október 1-jén, hogy háromhe-
tes képzés keretében szakmai isme-
reteket szerezzenek, és átfogó képet
kapjanak az Atomerõmûrõl. A viet-
nami oktatók és kutatók nukleáris
képzése a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen
kezdõdött, ahol intenzív elméleti
képzésben részesültek, majd a Paksi

Atomerõmûben ugyanennyi idõbe
sûrítve gyakorlati feladattal bõvített
oktatás várt rájuk. Itt megismerked-
tek a paksi technológiával, berende-
zésekkel, de a képzési tematikában
szerepelt a biztonsági kultúra, a re-
aktorfizika, a karbantartás, a bal-
eset-elhárítás és a sugárvédelem is.

Vietnamból még további csopor-
tok érkeznek magyarországi nukleá-
ris képzésre. A második vietnami de-
legáció a háromhetes BME-s képzést
követõen november 19-én érkezik
Paksra, a harmadik egyetemi okta-
tókból álló csoport pedig jövõ év ta-
vaszán látogat el hozzánk. A magyar-
országi képzésben részt vevõ okta-
tók feladata a Vietnamban 2020-ra, il-
letve 2022-re elkészülõ két atom-
erõmûvi blokk kivitelezésében és a
megépülõ létesítményekben dolgozó
szakemberek felkészítése lesz. Nagy
lehetõség és szakmai kihívás a Paksi
Atomerõmû szakemberei számára,
hogy szerepet vállalhatnak a nukleá-

ris iparát most kiépítõ ország képzé-
si programjában, leendõ szakembe-
reinek oktatásában. 

Az atomerõmûves képzéssel kap-
csolatban Lukács Péter, a Karban-

tartó Gyakorlóközpont
(KGYK) vezetõje elmond-
ta, hogy a képzés alapve-
tõen két részbõl állt. A
délelõtti oktatásokon a vi-
etnami vendégek elméleti
áttekintést kaptak a paksi
technológiáról, berende-
zésekrõl, karbantartási is-
meretekrõl, a délutánon-
kénti gyakorlati foglalko-
zásokon megismerkedtek
az atomerõmû üzemvite-
lével, a karbantartási
munkafolyamatokkal és
az egyéb itt végzett tevé-
kenységekkel. A képzési
tematika részét képezte a
primer és a szekunder
kör bejárása, a vegyészet,
a biztonsági kultúra, a re-
aktorfizika, a karbantar-
tás, a tûzvédelem, a bal-
eset-elhárítás, a sugárvé-
delem, és a bõvítés enge-

délyeztetési eljárása is. Nagyon ko-
moly elõkészítési és felkészülési fá-
zis elõzte meg az oktatást, annak ér-
dekében, hogy a vietnami vendégek
átfogó, minden erõmûves szakterü-
letre kiterjedõ képzésben részesül-
hessenek. A vietnami szakemberek
a KGYK primer köri, illetve mûhely
részeinek megtekintésével közvetlen
közelrõl, igazi reaktoron és berende-
zéseken ismerkedhettek meg a reak-
toron és a különféle atomerõmûvi
berendezéseken végzett munkafo-
lyamatokkal. Ennek során önkéntes
alapon, személyesen is részt vettek
egyes szerelési gyakorlatokban.
Visszajelzéseik szerint ez különösen
nagy élményt jelentett számukra. A
paksi oktatók fõ célja bemutatni,
hogy egy atomerõmû miben külön-
bözik a hagyományos erõmûvektõl.
Minden egyes foglalkozáson hang-
súlyozták, hogy az atomerõmûben
mitõl speciális a karbantartás, rész-
letesen ismertették annak elõkészíté-
si, dokumentációs és ellenõrzési fá-
zisait. A vendégek a képzés teljes
idõtartama alatt nagyon érdeklõdõ-
ek, aktívak voltak. A három hét alatt
többször is kihangsúlyozták, szak-

mai és emberi szempontból is nagy
élmény számukra közvetlen közel-
rõl látni, megismerni az egyes tech-
nológiákat, berendezéseket. 

A vietnami egyetemi oktató taná-
rok nukleáris képzése oklevélátadás-
sal és sajtótájékoztatóval zárult ok-
tóber 19-én, a Paksi Atomerõmû Kar-
bantartó Gyakorlóközpontjában.

A hivatalos oklevélátadáson jelen
volt Kovács Pál klíma- és energia-
ügyért felelõs államtitkár, Ngo Duy
Ngo, Vietnam magyarországi nagy-
követe, Masahiro Aoki a NAÜ képvi-
seletében, Ngo Manh Hai a Vietnami
Oktatási Minisztérium képviseleté-
ben, továbbá Aszódi Attila BME rek-
torhelyettes, Nagy Sándor, az MVM
Paks II. Atomerõmû Fejlesztõ Zrt.
vezérigazgatója, Hamvas István, a
PA Zrt. vezérigazgatója és számos
igazgató, vezetõ munkatárs. 

Az oklevélátadást követõ sajtótájé-
koztatón Kovács Pál államtitkár
hangsúlyozta, hogy a nukleáris ok-
tatás fejlesztése az elmúlt évek egyik
magyar sikertörténete, amely hozzá-
járul az ágazat elismerésének és el-
fogadásának a növeléséhez. 

Kárpáti Viktor - Laszlóczki Ivetta
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Vietnami oktatók képzése

Háttér
2008. február 26-án írták alá a Magyarországon mûködõ áramszol-
gáltató vállalatok, továbbá a természetvédelemért felelõs tárca és a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az Akadálymen-
tes Égbolt megállapodást, amelynek célja a szabadvezetékek madár-
világra kifejtett káros hatásainak kiküszöbölése 2020-ig. A megálla-
podás alapján a természetvédõk és az áramszolgáltatók között meg-
lévõ évtizedes kiemelkedõ színvonalú együttmûködés még szoro-
sabb és strukturáltabb keretek között folytatódott és folytatódik to-
vább. A közös munkának számos, a gyakorlati természetvédelem-
ben megmutatkozó és nemzetközi szinten is kiemelkedõ eredmé-
nye született. Az elmúlt években számos mérföldkövet sikerült elér-
ni, a közös munka eredményeként megjelent például a "Környezet-
barát 22 kV-os szabadvezeték hálózat Irányterv", több nemzetközi
konferenciát is rendeztek, ezeken összesen 28 országnak adhattuk
át a hazai tapasztalatokat és megszületett a Budapest Deklaráció,
amelynek hatására az Európai Bizottság is egy útmutató kiadását ter-
vezi a szabadvezetékek és a Natura 2000 hálózat kapcsolatrendsze-
rérõl. Elindultak és jelenleg is folynak a legveszélyesebb vezetéksza-
kaszok madárbarát átalakítását nagy léptékben megvalósító, európai
uniós társfinanszírozású projektek, amelyekben az áramszolgáltató
vállalatok is jelentõs részt vállalnak.

A MAVIR ZRt. a magyarországi ma-
dárvédelem évtizedek óta tevékeny
szereplõje. A 2012-es év - a termé-
szetvédõkkel együttmûködésben -
megvalósult kiemelkedõ projektje a
kerecsensólyom-mûfészek bekame-
rázása volt, amely révén tavasztól
nyár végéig, a költéstõl a fiókák ki-
repüléséig minden érdeklõdõ a nap
24 órájában figyelemmel kísérhette
hazánk fokozottan védett madarai-
nak mindennapjait. A természetben
megvalósuló madárvédelmi aktivitá-
sain túl madárvédelmi konferenci-
ák, továbbá az Akadálymentes Ég-
bolt Koordinációs Bizottság éves
ülésének szervezõjeként és házi-
gazdájaként a MAVIR alkalmat te-
remt a madárvédelem terén elért
eredmények megismertetésére, jö-
võbeli együttmûködési területek ki-
jelölésére.

ÚJABB LLÉPÉSEKET TTETT AA MMAVIR
A MMADÁRVÉDELEM TTERÉN
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2012. október 31-én Magyar-
országra látogatott Alekszandr
Medvegyev, a Gazprom me-
nedzsmentjének elnökhelyet-
tese és a Gazprom Export ve-
zérigazgatója, valamint
Leonyid Csugunov, a Gazprom
Kiemelt Projekt Menedzs-
ment igazgatóságának vezetõ-
je.

A látogatás során megbeszélést
folytattak Baji Csabával, az
MVM Magyar Villamos Mûvek
Zrt. elnök-vezérigazgatójával és
aláírták a Déli Áramlat Magyar-
ország Zrt. új tulajdonosi megállapodását,
amelynek keretében a felek végsõ beruházá-
si döntést hoztak a Déli Áramlat földgázve-
zeték 229 kilométeres magyarországi szaka-
szának megépítésérõl. „A Déli Áramlat gáz-
vezeték létesítési projekt magyar partnere-
inkkel közös megvalósítása fontos eleme az
európai energiabiztonság új szerkezetének”
- mondta Alekszandr Medvegyev. „Ez a
rendszer képes folyamatos gázellátást bizto-
sítani, Magyarország számára pedig hosz-
szú távú elõnyöket és stabilitást nyújt.” 

„A Magyar Kormány támogatásával elkö-
telezettek vagyunk az ellátásbiztonság továb-

bi erõsítése és az Európai
Unió gázellátási útvona-
lainak diverzifikációja
mellett. A Déli Áramlat
projekt hosszú távú stra-
tégiánk fontos eleme, és
különösen jelentõs lépés
jövõképünk megvalósítá-
sa felé: sikeres, regionáli-
san meghatározó, integ-
rált nemzeti energetikai
társaságcsoportot épí-
tünk” - jelentette ki Baji
Csaba, az MVM Zrt. el-
nök-vezérigazgatója.

ÉRDEKEGYEZTETÕ ÉS KONZULTÁCIÓS FÓRUM
Érdekegyeztetõ és Konzultációs Fórumot (ÉKF) tartott az MVM Társa-
ságcsoport munkáltatói oldala és az MVM Társaságcsoport Szakszerve-
zeti Szövetség mint munkavállalói oldal november 14-én Budapesten. 
Az érdekképviseletek által a munkáltató felé továbbított, a munkaválla-
lókat és munkahelyi körülményeket érintõ kérdésekkel kapcsolatos vé-
leményadás fontos része a vállalat és a szakszervezet közötti kapcsolat-
nak. Az ÉKF fõ napirendi pontjai voltak a munkakör értékelési és beso-
rolási rendszer szabályozásának egyes pontjai, illetve az egységes mun-
kaszerzõdés-formanyomtatvány kérdésköre.

Az ülésen a felek szóbeli kiegészítéseket tettek az írásban megfogalma-
zott módosító javaslatokra a tárgykörökben. A HAY munkaköri besoro-
lás rendezésével kapcsolatban a felek között elvi megállapodás elõkészí-
tése folyik. A társaságcsoport szinten tervezett módosítások folyamato-
san egyeztetésre kerülnek az érdekképviseleti szervezetekkel. A felek a
napirendi pontok ismertetése után megállapodtak abban, hogy saját
észrevételeiket írásban is megküldik a másik félnek. 
Következõ ÉKF ülésre november 23-án került sor. 

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSEKÉRT
A fosszilis energiahordozó-tartalékok kimerülésével párhuzamosan ke-
resni kell az alternatív, megújuló energianyerési lehetõségeket. A Brüsz-
szelben már jóváhagyott 106 milliárd forint uniós forrásátcsoportosítás-
nak köszönhetõen november végén születhet meg az a kormányzati
döntés, mely után heteken belül ismét megnyílhatnak az energetikai
korszerûsítéseket támogató pályázatok Magyarországon - mondta Ben-
csik János, a parlament energetikai albizottságának elnöke november 8-
án Bócsán. Bencsik János a Bács-Kiskun megyei településen az általános
iskola napelemes áramtermelõ rendszerének átadásán vett részt. Kifej-
tette: Arra kell törekedni, hogy a települések energiaellátása egyre kevés-
bé függjön a nagy energiaszolgáltatóktól.

HOSSZÚ TÁVÚ ELÕNYÖK
A temelini atomerõmûben két 1200 megawattos MIR reaktorokkal
(Modernised International Reactor) pályázó Skoda, valamint az orosz
Atomsztrojexport és Gidropressz alkotta konzorcium szerint a projekt
több millió euróval stimulálja a cseh gazdaságot. Az A.T. Kearney tanács-
adó cég tanulmánya szerint a Cseh Köztársaság mintegy 2,2 milliárd eu-
rót profitálhat a projektbõl. A szociális elõnyök pedig a foglalkoztatás és
a munkások képzettségében jelentkeznek, mert a cég elõrejelzése sze-
rint 49 000 munkahelyet teremt az építés és érdekeltté teszi a fiatalokat a
mûszaki tudományokban, ezen túl a költségvetés több mint 12 millió
euró bevételre számíthat a helyi adókból. A MIR 1200 konzorcium sze-
rint a cseh cégek részesedése a projektbõl 70%-os lehet. Anton Poriadine,
az A.T. Kearney alelnöke szerint a hosszú távú gazdasági elõnyöket a
skót Torness atomerõmû esetében már bizonyított elemzési módszerek-
kel végzett számítások támasztják alá. A cseh atomerõmû-blokkok létesí-
tésére három pályázatot nyújtottak be, a gyõztest 2013 végén hirdetik ki.

NUKLEÁRIS EGYÜTTMÛKÖDÉS
Kanadai nukleáris ipari vállalatok részt vehetnek India növekvõ atom-
energetikai piacán, és lehetõség nyílik közös vállalatok, beruházások lét-
rehozására - errõl írt alá a közelmúltban kormányközi megállapodást a
két ország. Az ázsiai ország 2032-re 62 ezer megawattra tervezi bõvíte-
ni atomerõmûvi kapacitásainak teljesítményét a jelenlegi 4 400 mega-
wattról. Az egyezmény értelmében kanadai cégek importálhatnak és
exportálhatnak nukleáris anyagokat, eszközöket és technológiát Indiá-
ba vagy Indiából, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felügyeleti
rendszerének keretein belül. (energiainfo.hu)

A MINÕSÉG SZAKNYELVE – A SZAKNYELV MINÕSÉGE
Fenti címmel rendezett konferenciát novemberben a Mûszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ), az SZVT Kutatási és
Fejlesztési Központ valamint az EQQ Magyar Nemzeti Bizottság a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe 2012 keretében, a Magyar Nyelv Napja alkalmá-
ból Budapesten. A magyar szaknyelv ápolására és fejlesztésére megfogal-
mazott ajánlás szerint a minõségügyi szaknyelv használatában az általá-
nos dagályosság és túlmagyarázás helyett (amely ma jellemzi a minõség-
ügyi irodalmat, a szabványokat és egyéb írott anyagokat) szükséges az
alapfogalmak, az eredeti szakkifejezések mibenlétének teljes mélységû
megértése, magyar megfelelõinek megalkotása és elfogadása… A MTESZ
Minõségügyi Bizottsága vállalta, hogy otthont ad a kezdeményezéseknek
és összefogja az önkéntes szakmai nyelvmûvelõk tevékenységét.

ELKÖLTÖZÖTT A CSOPA
A Millenárisról a Campona Bevásárló és Szórakoztatóközpont (1222 Bu-
dapest, Nagytétényi út 37-43.) elsõ emeletére költözött a Csodák Palotája
(CSOPA). A látogatók által mûködtetett több mint 100 interaktív eszközzel
fizikai jelenségeket mutatnak be és törvényszerûségeket tárnak fel. A ki-
állított tárgyakhoz nyúlni - ha nem is kötelezõ - mindenképpen érdemes!

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFÕ ESTÉK
Az Energiapolitikai Hétfõ Esték következõ, decemberi elõadását dr.
Gerse Károly tartja Energetikai és társadalmi kulcskérdések címmel, de-
cember 10-én 17 órai kezdéssel a Budapest V., Veres Pálné u. 10. sz.
alatt, az elsõ emeleti helyiségben. A rendezvényre a téma iránt érdeklõ-
dõket hívja és várja az Energiapolitika 2000 Társulat.
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A 2011-es fukushimai események
óta elsõ találkozójukat Tokióban,
Japánban tartották a világ nukleá-
ris telephelyi alelnökei és atom-
erõmûvi vezetõi, az Atomerõmû
Üzemeltetõk Világszövetsége
(WANO) és a Japán Nukleáris
Technológiai Intézet (JANTI) véd-
nöksége alatt. A konferenciához
kapcsolódva, azt megelõzõen a
WANO Moszkvai Központhoz
(WANO MC) tartozó atomerõmû-
vek fõmérnökeinek és igazgatói-
nak megbeszélésére került sor,
amelynek témája a célzott bizton-
sági felülvizsgálat eredményeinek
áttekintése volt. 
Az eseményeken Hamvas István
vezérigazgató és Volent Gábor biz-
tonsági igazgató is részt vett. 

A kétnapos konferencián Volent Gá-
bor biztonsági igazgatót megválasz-
tották a WANO MC fõmérnöki és
igazgatói szervezetének elnökévé. Ez
a szervezet az erõmûvekben folyó
gyakorlati tevékenységekhez kapcso-

lódó vezetõket foglalja magába, akik
évente egyszer üléseznek. Megalaku-
lásának célja a WANO MC és az erõ-
mûvekben dolgozó vezetõk közötti
szorosabb kapcsolat kiépítése, elsõ
kézbõl származó információk átadá-
sa és a tapasztalatok cseréje.

A konferencia témája a nukleáris
iparág szerepének megerõsítése a
fukushimai baleset után. A világ min-
den részérõl hozzávetõlegesen 150
erõmûvi vezetõ és telephelyi alelnök
gyûlt össze a kétnapos konferencián
annak megvitatására, hogy a világ
atomerõmûveiben milyen módon al-
kalmazzák a tanulságokat. 

Laurent Stricker, a WANO elnöke
nyitotta meg a konferenciát, amely-
nek elsõ szekciójában vitaindító elõ-
adások hangzottak el a fukushimai
baleset kapcsán. A további szekciók
keretén belül ezen események globá-
lis hatásáról volt szó, beleértve az ak-

tuális erõmûvi problémákat és elõre-
lépéseket, a baleseti következmények
enyhítése terén követendõ jó gyakor-
latokat, valamint a biztonsági kultúra
kérdésével foglalkozó tematikus pa-
nelbeszélgetést. A biztonsági kultúra
helyzete egyik fontos témája volt a
konferenciának, hiszen az atomerõ-
mûvek tervezésében, létesítésében és
biztonságos üzemeltetésében az em-
ber szerepe, vagy angol terminológiát
használva a human factor meghatáro-
zó jelentõségû. Ezzel kapcsolatban
számos jó példa került bemutatásra. 

Volent Gábor elmondta, hogy a
tárgyban elhangzott elõadások és
hozzászólások általános üzenete az
volt, hogy a biztonsági kultúra erõsíté-
sével javítani kell a biztonság iránti el-
kötelezettséget. A fukushimai baleset
tapasztalatai is azt mutatják, hogy ez
nem egyszerû feladat. A biztonsági
kultúra kialakítása és fejlesztése során

figyelembe kell venni az adott társada-
lom kultúráját és annak sajátosságait.   

Az esemény utolsó napján a kon-
ferencia résztvevõinek lehetõsége
nyílt arra, hogy részt vegyenek a
Fukushima Daiichi és a Tokai Daini
atomerõmûvek üzemlátogatásán. 

Az eseménnyel kapcsolatban Lau-
rent Stricker WANO elnök a követke-
zõket mondta: 

"A telephelyi alelnökök és az
erõmûvi vezetõk létfontosságú szere-
pet játszanak a fukushimai balesetbõl
levont tanulságok és ajánlások gya-
korlati megvalósításában, és ez a fon-
tos konferencia lehetõvé tette szá-
mukra, hogy találkozzanak egymás-
sal, és megosszák a tapasztalataikat
partnereikkel. A 2012-es Telephelyi
Alelnöki és Erõmûvi Vezetõi Konfe-
rencia egy rendkívül sikeres esemény
és egy fontos fórum a tagjaink - vala-
mint az összes elõadó, küldött és köz-
remûködõ - számára."

A soron következõ konferenciát
Magyarországon rendezik, 2013-ban. 

Laszlóczki Ivetta

- Igazgató úr! Milyennek értékeli az idei
fõjavítást a tavalyi fõjavítás eredménye-
ihez viszonyítva?

- Az idei év sem volt könnyebb az elõ-
zõ évinél, azonban az elõzõ év tapaszta-
latait hasznosítva, a pontosabb és üteme-
sebb munkavégzésre koncentráltunk, és
ennek eredményeként az idei év eredmé-
nyesebb is lett. A javítási sorrend a szoká-
sos volt: 1-4-2-3, és a 2. blokkon volt tel-
jes kirakásos fõjavítás, amely egyben a
leghosszabb fõjavítást jelentette.
- Az 1-es blokknál melyek voltak a jelen-
tõsebb feladatok, és sikerült-e tartani az
ütemtervet? 

- Április 1-jén álltunk le az 1. blokkal,
26 naposra volt tervezve, és 31 nap 21,5
óra alatt fejeztük be. Az idõnormát te-
kintve nem mondható sikeresnek, ám én mégis an-
nak tekintem, mert minden olyan munkát elvégez-
tünk a tervezett határidõn belül, amely be volt üte-
mezve. A legfontosabb munkát, mint mindig, a re-
aktor szét- és összeszerelése adta. Minden SZBVR-
hajtást kicseréltünk a reaktoron. A gõzfejlesztõkkel
kapcsolatos feladatok közül említeném a szerkezeti
vizsgálatokat, a gõzfejlesztõ tápvízelosztó-kollektor
kötõelemeinek ellenõrzését és cseréjét. Jelentõs te-
vékenység volt a csöves és edényes nyomókörök
munkáinak végrehajtása. A villamos területen a
12AT cseréje, 12JD01 és 02GSD rekonstrukciója igé-
nyelt fokozott figyelmet. A 4. és 6. FKSZ-nél tengely-
cserét hajtottunk végre. A javítási idõ csúszásához
alapvetõen az indítási és védelmi próbák közben fel-
merült problémák vezettek, mint például a blokk 25
bar-os tömörségi próbáján fellépõ tömörtelenség.
Térfogatkompenzátor fedél tömörtelenséggel szem-
besültünk a blokk 132 bar-os primerköri tömörségi
próbáján is. A javítás után a blokk rendben visszain-
dult. 
- Mennyi idõt, milyen feladatokat igényelt a 
4-es blokk?

- A 4. blokkal május 12-én álltunk le, szintén 26
napra lett tervezve a fõjavítás, és 27 nap 2 óra alatt si-
került végrehajtani. A feladataink szinte ugyan azok
voltak, mint az 1-es blokkon. Jelentõs terhelést
okoztak a szerkezeti vizsgálatok, az 5. FKSZ járóke-
rék-cseréje, a 41AT transzformátor kármentõ átala-
kítása. Szervezett, összehangolt munkavégzést igé-

nyelt a 40TJ21W001 hõcserélõ szerkezeti vizsgálata
és nyomáspróbája. A betervezett feladatokat itt is el-
végeztük határidõre, ám a visszaindításkor a
40TJ32D001 szivattyún többszöri tömszelence javí-
tás miatt, illetve az 1. GF sikertelen 18 bar-os tömör-
ségi próbája vezetett az egynapos csúszáshoz.
- A szakembergárda nagy sikerként élte meg a 2-
es blokki fõjavítás idõ elõtti befejezését. Mi jelle-
mezte az itt folyó tevékenységet?  

-  A 2. blokkon teljes kirakásos fõjavítást hajtot-
tunk végre, három hét szünetet tartva, július 1-jén
kezdtük a munkát, amely 55 naposra volt tervezve
és 54 nap 14 óra alatt fejeztük be. Elvégeztük a gõz-
fejlesztõk szilárdsági nyomáspróbáját, a
tápvízelosztó-kollektor kötõelemeinek ellenõrzését,
a tervezett cseréket, a PRISE csonkok párhuzamos-
ság vizsgálat, továbbá három fõ-keringtetõ szivattyú
és a kijelölt FET-ek szerkezeti vizsgálatát.  Nagy fel-
adat volt az alacsony vízszinthez tartozó armatúrák
revíziója. Az armatúrás csapatnak nagyon össze-
hangolt munkát kellett végeznie. Megtörtént a reak-
torakna elárasztás, az SBK baleseti mûszerezés ki-
építése, valamint a dízel gépek fõjavítása. Jelentõs
tevékenység volt a 21AT csere és a 21,22SP védelmi
rekonstrukció. Elmondhatom, hogy kezelhetõ
problémák voltak, ez segített a határidõ betartásá-
ban. 
- Utolsóként került sorra a 3. blokk fõjavítása. Mit
emelne ki az itt folyó fõjavításból?

- A 3. blokk fõjavítására most is utolsóként került
sor, szeptember 1-jén álltunk le, a szintén 26 napra

tervezett leállás 29 nap 7 óra 24 percre sikeredett.
Az elvégzett munkákat nem sorolom újra, hiszen
hasonlóak az egyes és négyes blokkokon végrehaj-
tott feladatokkal. Talán kiemelendõ, hogy az 5.
számú fõ-keringtetõ szivattyúnál egy új grafittö-
mítéssel próbálkoztunk. Amennyiben beválik, ak-
kor a többi blokkon is ezt a tömítést fogjuk alkal-
mazni. A csúszáshoz nagyban hozzájárult az 5.
számú gõzfejlesztõnél tapasztalt PRISE csonk
tömörtelenség. Le kellett hûteni és üríteni a gõzfej-
lesztõt, kicserélni a tömítést, majd újra tölteni és
felfûteni. Ennek az eseménynek a kivizsgálás
megtörtént, a tanulságokat levontuk. 
- A fõjavítás több terület szakembereinek közös,
összehangolt tevékenységét igényli. Miként érté-
keli a csapatmunkát, a fõjavítás eredményessé-
gét?

- Összességében nézve az éves tevékenységün-
ket, egy átlagos, jó évnek tekinthetõ az idei év. A fõ-
javítási csúszásokat ellenpontozza a kisleállások el-
maradása, a rendelkezésre állásunk jó volt, ezért
nincs okunk panaszra. Vannak hibáink, ezeket
igyekszünk nyesegetni, javítani, amelyet elõsegít a
karbantartó személyzet összeforrottsága és becsüle-
tes helytállása. Mindezeket átgondolva azt mondom:
eredményes év volt. 

Megköszönöm a mûszaki háttér, a biztonsági
szervezet, az üzemviteli és a karbantartó személy-
zet fõjavításon végzett munkáját, a logisztika hozzá-
járulását a gördülékeny munkavégzéshez. Bebizo-
nyosodott, hogy a nagy egymásrautaltság elõsegíti a
személyzet összekovácsolását, amely a sikeres
munkavégzés alapja. -beri-
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Háttér
2011-ben Oroszország 6,26 milliárd köbméter
földgázt szállított Magyarországnak. A földgáz
export ellátási útvonalak diverzifikációja érdeké-
ben a Gazprom a Déli Áramlat, egy a Fekete ten-
ger alatt Dél- és Közép-Európába futó földgázve-
zeték rendszer megvalósítását határozta el.
Oroszország és Magyarország 2008 februárjá-
ban írta alá azt a kormányközi megállapodást,
amely szerint hazánk csatlakozik a Déli Áramlat
gázvezeték projekthez. 2009. március 10-én a
Gazprom és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
együttmûködési alapszerzõdést kötöttek a gáz-
vezeték magyarországi szakaszának a Déli

Áramlat projekt keretében való megépítésérõl.
2010. január 29-én a Gazprom és az MFB aláírták
a Déli Áramlat Magyarország Zrt. vegyesvállalat
alapító dokumentumait. 2011 októberében a Ma-
gyar Kormány az MFB helyett az MVM Zrt.-t je-
lölte ki a Déli Áramlat magyarországi szakaszá-
nak megvalósítására. Az MVM Csoport nemzeti
tulajdonú integrált energetikai vállalatcsoport.
Erõmûvein keresztül aktív szereplõje az energia-
termelésnek, a villamosenergia-kereskedelmi pi-
ac meghatározó szereplõje, valamint tulajdono-
sa a villamosenergia-rendszer irányítását végzõ
társaságnak. Az MVM Csoport 2011 óta a föld-
gáz nagykereskedelmi piacon és a távközlési
szegmensben is jelen van.  

A biztonsági kultúra erõsítésével javítani kell a biztonság iránti elkötelezettséget

KKoonnffeerreenncciiaa TTookkiióóbbaann

FF õõ jj aa vv íí ttáá ss ii   éé rr ttéé kkee ll õõ
A Paksi Atomerõmûben a tavasszal kezdõdõ fõjavítások
a tervszerû program keretében befejezõdtek. A blokkok
fõjavítási, karbantartási munkálatairól Zsoldos Ferenc
karbantartási igazgatótól kaptunk tájékoztatást.
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Fogyatékkal élõ és tartós kórházi kezelésre szoruló
beteg kisgyermekek játszhattak, szórakozhattak
együtt egészséges társaikkal az MVM Partner ZRt.
ötödik Élménynapján. A rendezvény hagyományai-
nak megfelelõen a nemzeti energetikai társaságcso-
port több mint száz önkéntese is gondoskodott a
több mint 1000 kisgyermek és családtagjaik felhõt-
len, legszebb napjáról. Az MVM Csoport az élmény-
nap alkalmából összesen 50 millió forinttal támogat-
ta négy gyermekkórház, egy gyermekgondozó intéz-
mény és hét alapítvány illetõleg civil szervezet mun-
káját. „Minden sikeres vállalattól elvárható, az integ-
rált nemzeti energetikai társaságcsoportnak pedig
egyenesen erkölcsi kötelessége, hogy hozzájáruljon a
társadalom, szûkebb és tágabb környezetünk, közös-
ségeink fejlesztéséhez, támogatásához. Az MVM
Csoport sokféle területen támogatja a fiatalok boldo-
gulását, de ezek közül is kiemelkedik legnagyobb
kincsünk, gyermekeink, a jövõ generációinak egész-
sége” - mondta a rendezvényen Baji Csaba, az MVM
Magyar Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója. 

Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. és energia-
kereskedõ leányvállalata, az MVM Partner ZRt. 2007
óta szervezi meg a beteg, tartós gyógykezelésre szo-
ruló és gyógyult gyermekek Élménynapját. A ren-
dezvény célja, hogy a kicsik és hozzátartozóik leg-
alább egy napra felhõtlenül szórakozhassanak, él-
vezhessék gyermekkorukat. Az Alma Együttes vagy
Szalóki Ági koncertje, a Bohócdoktorok tréfái vagy a
gyermek tánccsoportok produkciója mellett kézmû-
ves foglalkozások és játékos szemléletformáló felada-
tok várták a több mint 1000 résztvevõt. A kicsik a

Meseerdõben ismerkedhettek a legfontosabb ener-
giaforrásokkal, a tudatos energiahasználat jelentõsé-
gével és a biztonságos közlekedés alapjaival.

„A beteg és fogyatékkal élõ gyermekek lehetõ leg-
jobb ellátásának, gondozásának támogatása közös
feladatunk, de talán még ennél is fontosabb, hogy a
nehézségek ellenére gyermekek maradhassanak,
hogy idõnként elfeledkezhessenek gondjaikról,
problémáikról. Ezért is hívtuk életre immáron ötödik
alkalommal az Élménynapot, ahol legalább néhány
óráig azzal foglalkozhatnak, amivel õk, a gyerekek
szeretnének” - mondta Bally Attila, az MVM Partner
ZRt. vezérigazgatója.

Már hagyomány, hogy az MVM Partner ZRt. Él-
ménynapja során a társaságcsoport önkéntesei is
közremûködnek a kicsik szórakoztatásában. Az
MVM Csoport több mint 100 munkatársa - köztük a
topmenedzsment tagjai - segített az apró vendégek-
nek az öltözködésben, a játékok kipróbálásában, a
csoportok kísérésében, a pihenõszobában pedig me-
sét olvastak nekik. 

Az MVM Csoport szintén hagyományosan jóté-
kony célra fordította a karácsonyi ajándékozásra
szánt keretét: az Élménynap alkalmából az MVM
Zrt. és az MVM Partner ZRt. összesen 50 millió fo-
rintot adományozott tizenkettõ egészségügyi intéz-
ménynek, gyermekgondozó szervezetnek és alapít-
ványnak, amelyet a betegellátó eszközök pótlására,
az intenzív osztályok felújítására, laboratóriumi
részlegek fejlesztésére, az alapítványok mûködésé-
nek biztosítására, az alapvetõ tevékenység támogatá-
sára fordítanak:

Az MVM Csoport sikeres, nemzeti tulajdonú in-
tegrált energetikai vállalatcsoport, amelynek mûkö-
dése lefedi a hazai energiarendszer teljes vertikumát,
mindemellett az MVM regionális szinten is meghatá-
rozó, társaságcsoporttá kíván válni. Erõmûvein ke-
resztül aktív szereplõje az energiatermelésnek, kiak-
názva a megújuló energiaforrásokat is, tulajdonosa a
nagyfeszültségû villamos hálózatnak és a villamos-

energia-rendszer irá-
nyítását végzõ társa-
ságnak, valamint ke-
reskedõ cégei révén a
megtermelt áram
nagyfogyasztókhoz,
valamint a kis- és kö-
zépvállalkozásokhoz
történõ eljuttatásában
is részt vesz. A cég-
csoporthoz tartoznak
a hazai áramtõzsdét,
illetve a szervezés
alatt álló gáztõzsdét
mûködtetõ társasá-
gok is. Az MVM Cso-
port a távközlési szeg-

mensben, illetve 2011 óta a földgáz nagykereskedel-
mi piacon is jelen van. Tagjai között megtalálhatók a
különféle mûszaki (mérnökiroda, távvezeték építõ,
üzemeltetõ), valamint ügyviteli (pénzügyi, informa-
tikai) szolgáltatásokat nyújtó vállalatok is. Az MVM
Csoport befektetései, illetve üzletrészei révén a régió
ellátásbiztonságát szavatoló földgázszállítás terüle-
tén is jelentõs szerepet tölt be. (2012.10.18.) 

– Az iparágban már vannak megállapodások reha-
bilitációs lehetõséget nyújtó létesítményekkel. Ho-
gyan került látókörbe a Hotel Panoráma? - kérde-
zem Bakai Leheltõl, az Egymásért-Együtt Alapít-
vány elnökétõl.

– Azzal kezdeném, hogy idén 20
éves az Egymásért-Együtt Alapít-
vány, melynek megalakulásakor
kettõs célt tûztünk magunk elé.
Egyrészrõl azt, hogy a munkabal-
esetet, foglalkozási megbetegedést
szenvedett munkavállalóknak, csa-
ládjaiknak segítséget nyújtsunk,
másrészrõl, amit ugyanilyen fontos-
nak ítéltünk, színvonalas egészség-
ügyi rehabilitációs, rekreációs tevé-
kenységet folytassunk. Az elmúlt
két évtized alatt nagyon sok ilyen le-
hetõséget biztosítottunk alapvetõen
két helyen, a  Hotel Ovitban Keszt-
helyen és a D-Hotelben Gyulán. Ezen a két helyen
biztosított volt az orvosi ellátás, a fizioterápiás keze-
lések, a masszázs, a gyógyvízben történõ fürdési le-
hetõség és kezelés, melyek lehetõvé tették, hogy a
kezelésben résztvevõk fájdalmai enyhüljenek, álla-
potuk javuljon. 

Sajnos azt kell látnunk, hogy nincs olyan ember,
akinek ne lenne valamilyen szervi, fizikai, fájdalom-
mal járó problémája. Ha ülõmunkát végez valaki
azért, ha fizikai munkát végez, akkor azért. Az ipar-
ágban nagyon sok a szabadban végzendõ munka,
ennek kapcsán sokan vannak, akik reumatikus pa-
nasszal bírnak. Ezeknek a dolgozóknak a rehabilitá-
ciója, rekreációja rendkívül fontos, hiszen ez által
munkaképességük, közérzetük nagymértékben ja-
vítható. Ezt felismerve merült fel annak idején az a
gondolat iparágunkban, hogy minél több munkavál-
lalón segítsünk egészségi állapotának javításában. 

A Hotel Panorámával való kapcsolatfelvételünket
alapvetõen az indokolta, hogy sokan vannak, akik itt
helyben elvégezhetõ kezelésekre szorulnak, de
emellett szív- és érrendszeri problémájuk is van,
ezért termálvizes kezelést nem kaphatnak. A bala-
tongyöröki Hotel Panorámában lehetõség van arra,
hogy termálvíz-mentes vízi terápiát vegyenek igény-
be kiváló orvosi ellátással és személyre szabott keze-
lésekkel. A beutaltak igénybe vehetik a hotel úszó-
medencéjét, a kondicionáló terem által nyújtott lehe-
tõségeket, mindezt az orvos által elõírt mértékben,
aki személyre szabottan határozza meg a kezelése-
ket.  Minden reumatológus hangoztatja az úszás
fontosságát, mert a gerinc és nyaki problémáknak ez
a legmegfelelõbb gyógymódja.  

Az iparági munkavállalók üdülési jelleggel már
régóta igénybe veszik a hotel szolgáltatásait. Az
egészségügyi ellátás megteremtése lehetõvé tette
azt, hogy a rehabilitációs lehetõségeket az ide törté-
nõ beutalással bõvíthessük 

Az alapítvány nagyon fontosnak tartja azt, hogy
lehetõség szerint ne egy bekövetkezett munkabal-
eset, vagy foglalkozási megbetegedést követõen kü-
lönbözõ segélyeket nyújtsunk, hanem lehetõleg
elõzzük meg azokat, õrizzük meg a munkavállalók
egészségét. Az iparági társaságok részére több alka-
lommal javasoltuk, hogy nagyon jó lenne, ha évente
minden munkavállalónak, aki különösen megterhe-

lõ munkakörben dolgozik, legyen lehetõsége elmen-
ni akár oktatással egybekötött pár hetes beutalt ke-
zelésre, rehabilitációra. Ragaszkodunk ahhoz, hogy
az orvosi véleményeket is figyelembe véve legalább

két-három hét legyen a kezelés
idõtartama. Ez biztosítja a szerve-
zet regenerálódását, ez által a
munkavállalók munkaképességé-
nek megõrzését. Így mindenki jól
jár, a munkavállaló és a munkálta-
tó is. 

A kezeléseket követõen egy fel-
frissült, jó közérzetû munkavállaló
mehet vissza a munkahelyére. Ezt
sajnálatos módon elég ritkán érjük
el, ugyanis rendszerint csak azok a
dolgozók jönnek el ezekre a keze-
lésekre, akik 30-40 évet már ledol-
goztak, esetleg már nyugdíjba vo-
nultak. Munkavégzésük során

olyan egészségügyi problémáik adódtak, melyek
szükségessé teszik, hogy rehabilitációjukra sor ke-
rüljön. Ezt az elvet követtük és követjük a jövõben is
és úgy ítéljük meg, hogy a balatongyöröki Hotel Pa-
norámában is megvan erre minden lehetõség. 
Ahogy a szálloda igazgatója, Bangó László úr is em-
lítette, a pihenés, a kikapcsolódás, a kezelések, a sza-
badidõ kellemes eltöltése mind-mind hozzájárul ah-
hoz, hogy az emberek egy kicsit átváltozva, újra tel-
jes erõbedobással tudják folytatni a munkájukat.
– Beszéljük arról, hogy több beutaltat is tudna az
Egymásért-Együtt Alapítvány kezeléshez juttatni, ha
még több iparági cég csatlakozna az alapítványt tá-
mogatók köréhez!

– A rehabilitációs lehetõségeket az alapítvány ab-
ból a pénzbõl tudja finanszírozni, amit az iparági cé-
gek, az iparágban mûködõ érdekképviseleti szerve-
zetek, szakszervezetek, a dolgozók és családtagjaik
1%-os felajánlásaival adományként az alapítvány ré-
szére juttatnak. Sajnálatos módon a kezdetekhez ké-
pest nagyon lecsökkent azon iparági cégek száma,
akik felismerve az alapítvány segíteni akarását, fo-
lyamatosan támogatják célkitûzéseink megvalósítá-
sát. Ahhoz, hogy még több munkavállalón segíthes-
sünk, nagy szükség lenne arra, többen ismerjék fel,
a munkavállalók munkaképességének megõrzésé-
hez nagymértékben hozzájárul a rekreáció, rehabi-
litáció. Ahhoz, hogy ezt a tevékenységünket tovább
bõvíthessük, még több embernek tegyük lehetõvé
az egészségmegõrzést, több támogatóra lenne szük-
ségünk. 

Az elmúlt idõszakban több súlyos vagy halálos
baleset történt iparágunkban, ahol sajnos már csu-
pán az anyagi segítség maradt számunkra. Ilyen ese-
tekben - járadék formájában - hosszútávon próbá-
lunk támogatást nyújtani az életben maradt munka-
vállaló részére, vagy a sajnálatos módon meghalt
dolgozó hozzátartozói részére.

Ahhoz, hogy kellõ mértékû segítséget tudjunk
nyújtani a rászorultaknak nagyon nagy szükség van
arra, hogy több iparági társaság érezze át az alapít-
vány támogatásának szükségességét. E mellett fon-
tosnak tartjuk, hogy az 1%-os felajánlásokból is töb-
ben részesítsék az Egymásért-Együtt Alapítványt an-
nak érdekében, hogy céljainkat a továbbiakban is
meg tudjuk valósítani. 

Körösi Gábor, az Egymásért-Együtt Alapítvány egyik igen ak-
tív kurátora. Vele beszélgetünk korábbi munkájáról és az ala-
pítvánnyal kapcsolatos tevékenységérõl. Szakszervezetük
élen jár az Alapítvány támogatásában.

– Körösi Úr, kérem tájékoztasson korábbi szakmai munkájá-
ról! 

– 1972 õszétõl több, mint 31 évig
dolgoztam a Mátrai Erõmû ZRt.-ben,
amelynek régebben Gagarin Hõerõ-
mû Vállalat volt a neve.  Jelenleg nyug-
díjas vagyok, de tartom a kapcsolatot
korábbi munkahelyemmel és tovább-
ra is a MEVISZ aktív tagjaként dolgo-
zom az Alapítvány kuratóriumában.
A 32 év alatt több mint 20 évig folya-
matos váltómûszakban dolgoztam
közvetlenül a termelésben, gépész vo-
nalon. A két évtized alatt szinte min-
den létezõ kalorikus üzemeltetõi be-
osztásban dolgoztam, egészen a kalo-
rikus mûvezetõi beosztással bezáró-
lag. A maradék években, technológus-
ként kalorikus vonalon, továbbá mun-
kaszervezéssel, késõbb üzemzavar ki-
vizsgálásokkal, majd minõségügyi te-
vékenységgel foglalkoztam. 1996-tól a
MEVISZ SZB tagjaként, fõbizalmiként
vettem részt a MEVISZ munkájában.
– Mióta tagja az Egymásért-Együtt
Alapítvány kuratóriumának, milyen
feladatok adódnak ebbõl?

– A MEVISZ alapítványi tagságának
kezdetétõl, 2000-tõl vagyok a tagja. Az
Egymásért-Együtt Alapítvány tagjai-
nak sorába a MEVISZ, mint szakszer-
vezet lépett be, maga a Mátrai Erõmû
ZRt. nem. A MEVISZ SZB  megbízott
azzal, hogy a tagság képviseletében
vegyek részt az Alapítvány kuratóriu-
mának  munkájában. A kuratóriumi
tagság tehát azt jelenti, hogy a MEVISZ tagságának képviseleté-
ben részt veszek az Alapítvány mindennapi munkájában. Figye-
lemmel kisérem az Alapítvány tevékenységét, véleményünket
kinyilvánítva, javaslataimmal, szavazatommal befolyásolhatom
az Alapítvány tevékenységét, hozzásegítem dolgozóinkat ahhoz,
hogy az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vehessék. Az Alapít-
vány céljainak megfelelõen szervezem a MEVISZ tagjai körében
a rehabilitációs tevékenységet, segélyezési ügyek intézését. Kap-
csolatot tartok a rehabilitációt végzõ intézmények,  úgymint  a
Hotel Ovit Keszthely, a D-Hotel Gyula, az MVM Panoráma Hotel
Balatongyörök  ügyintézõivel, biztosítva a beutaltak zavartalan
gyógykezelését. Tájékozódom a rehabilitációban részt vett dol-
gozóink véleményérõl, javaslataikat igyekszem az illetékesek tu-
domására hozni, lehetõség szerint elérni a pozitív javaslatok be-
vezetését.
– Miért vállalta el a tagságot, mi indította erre? Milyen termé-
szetûnek kell lenni, hogy másokra odafigyeljünk?

– Milyen a természetem? Alapjában szeretem az embereket,
szeretek tenni valamit jót értük. Ezek nagy szavaknak tûnhet-
nek, de mindig mélyen megérint, ha segítségre szoruló embe-
rekkel találkozom, átérzem bajaikat, és ellenállhatatlan kény-
szert érzek arra, hogy segítsek. Igaz, a lehetõségeim erõsen kor-
látozottak. Annak idején a szakszervezetben is azért kezdtem el
a munkát, mert ott lehetõségem volt másokon segíteni. Mindig
nagy öröm számomra, amikor látom, hogy sikerült valakinek a

gondjait csökkentenem. Amikor a MEVISZ csatlakozott az
Egymásért-Együtt Alapítvány tagjainak sorába és megismertem
a tevékenységét, rögtön láttam, hogy itt a lehetõség, hogy sok
egészségügyileg rászoruló kollégámnak segíthessek bajaik meg-
szüntetésében, vagy legalább is a csökkentésében. Nagy örö-
mömre szolgált, hogy az SZB tagjai alkalmasnak találtak erre a
feladatra, és megbíztak ezzel a  munkával.

– Kik segítik a munkáját?
– Alapítványi munkámban jelentõs se-

gítséget kapok a MEVISZ munkatársaitól,
fõleg Tamás Julitól, aki tartja a kapcsolatot
a szakszervezeti tagság és köztem, adott
esetben a titkár és köztem. Julika meg-
szerzi, az Alapítvány által rehabra beutalt,
vagy segélyezett dolgozók szükséges ada-
tait, részemre átadja, majd segítséget
nyújt a szükséges adminisztratív munká-
ban, továbbítja felém a dolgozók vélemé-
nyét, kérését, javaslataikat, majd a vála-
szokat továbbítja részükre. Nélküle sokkal
bonyolultabb lenne a kapcsolattartás. Fel-
használom az alkalmat és itt is szeretném
megköszönni az önzetlen tevékenységét.
– Milyen mértékben veszik igénybe a
Mátrai Erõmû dolgozói az alapítvány se-
gítségét?

– Az elmúlt 12 évben igen szép szám-
mal tudtuk  rászoruló dolgozóinkat reha-
bilitációban, illetve a balesetet szenvedõ-
ket anyagi segítségben részesíteni. Az Ala-
pítvány Alapszabályzata lehetõvé teszi
egyedi estekben szociálisan rászoruló be-
teg munkatársak anyagi megsegítését is.
Több alkalommal tudtunk így segítséget
nyújtani. A több mint tíz évben 171 fõ ré-
szére biztosítottunk 2-3 hetes beutalások-
kal rehabilitációs lehetõséget , valamint 51
fõ munkahelyi  balesetet szenvedett, illet-
ve szociálisan rászoruló megbetegedett
dolgozónkat segélyezte az Alapítvány. Azt
hiszem a számok önmagukért beszélnek.

Megjegyzem a lehetõségeket meghaladó igény van rehabilitáci-
ós kezelésre, de sajnos az Alapítvány lehetõségei  korlátozottak.
– Azt veszem ki a szavából, hogy több Mátrai dolgozó is igény-
be szeretné venni az alapítvány segítségét egészsége megóvása
vagy rehabilitációs kezelése érdekében.

– Jelenleg a Mátrai Erõmû ZRt. nem támogatja anyagilag az
Egymásért-Együtt Alapítványt. 2001-2009 közötti kilenc évben a
részvénytársaság évente jelentõs, évi 1 millió Ft. adománnyal se-
gítette az Alapítvány munkáját. Köszönetünk érte!  2010-tõl
azonban a Zrt. megszüntette az adományozást a gazdasági vál-
ságra és a céget sújtó megnövekedett adóterhekre hivatkozással.
Ettõl kezdve már csak a MEVISZ járul hozzá anyagilag is az Ala-
pítvány munkájához. Sajnos ezen oknál fogva  kevesebb rászo-
ruló dolgozónkat tudjuk rehabilitációs beutalásban részesíteni.
A balesetet szenvedett dolgozóink anyagi megsegítését ez nem
befolyásolja, nem szenvedhetnek hátrányt emiatt. A Mátrai Erõ-
mûnél a MEVISZ tagjai elsõbbséget élveznek az Alapítvány által
nyújtott lehetõségek igénybevételénél
– Hogyan alakulnak még az idei beutalások?

– 2012-ben beutaltjaink már befejezték rehabilitációjukat, a
hátra levõ mintegy másfél hónapban nincs újabb beutaltunk.
Ebben az évben Gyulára és Keszthelyre utaltunk be dolgozókat.
Balatongyörökre még nem, mivel ez új lehetõség és dolgozóink
most tájékozódnak errõl. Jövõ évben bízunk benne, hogy lesz
jelentkezõ Balatongyörökre is. (E.)

MVM Csoport: Élménynap 
és 50 millió forintos adomány

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 10.000.000 Ft
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 10.000.000 Ft
Bethesda Gyermekkórház 10.000.000 Ft
Heim Pál Gyermekkórház 10.000.000 Ft
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 5.000.000 Ft
Csodalámpa Alapítvány 1.000.000 Ft
Daniló Sportegyesület 1.000.000 Ft
Korona Póni Klub 1.000.000 Ft
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 500.000 Ft
KézenFogva Alapítvány 500.000 Ft
Emberi Hang Alapítvány 500.000 Ft
Gyermek Habilitációs Alapítvány 500.000 Ft
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Körösi Gábor: A rehabilitáción részt vett dolgo-
zóink  visszajelzései nagyon pozitívak és eddig
csak köszönõ szavakat kaptunk tõlük. Általá-
nos vélemény, hogy a rehabilitációs kezelések
hozzájárultak gyógyulásukhoz, munkaképes-
ségük növekedéséhez, életminõségük jelentõs
javulásához. Megragadom  az alkalmat és dol-
gozóink nevében ezúton is kérem a Mátrai
Erõmû ZRt.  Igazgatóságát, hogy vizsgálja felül
az Egymásért-Együtt Alapítványt segítõ ado-
mányozás megszüntetésével kapcsolatos dön-
tését és továbbiakban ismét támogassa a zrt. az
Egymásért-Együtt Alapítványt! Segítse hozzá
dolgozóit ahhoz, hogy az Alapítvány által biz-
tosított rehabilitációval javíthassák egészségi
állapotukat és ezzel  fokozzák munkavégzõ ké-
pességüket. Ez érdeke a dolgozók mellett a Zrt.
vezetésének is. Pozitív döntésüket elõre is
megköszönjük! 
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– Szókimondó ember vagyok, az
igaz – kezdi a beszélgetést Hajdú
András. – Az igazságérzetem nem
engedte soha, hogy mint sportveze-
tõ „lapuljak a fûben" és ne képvisel-
jem a csapatom érdekeit. Eredmény-
centrikusság jellemez, természete-
sen. A sportágakat az OVIT Sport
Egyesületénél én felügyeltem és az
iparági labdarúgó sportági bizott-
ságban is részt vettem. Mivel ez ku-
riózumnak számított, néha vicce-
lõdtek is velem, de én válaszoltam
is, hogy „nagyon egyszerû, én va-
gyok a fõnök, megbeszélem a be-
osztottal és döntök" – teszi hozzá
mosolyogva. – Na persze, ez nem
ilyen egyszerû, hiszen komoly és
többféle feladat adódott. A sport-
egyesület önálló jogi személyként
mûködik, a közgyûlések, a verse-
nyek szervezése, a menedzsmenttel
való tárgyalások is a feladataim közé
tartoztak. 

„Szabadidejét nem kímélve számta-
lan iparági találkozóra - és nemcsak
a focira - kísérte el az OVIT csapatát,
támogatta a szervezõk munkáját
otthon és a találkozókon is. A sport,
az iparági találkozók iránti szemé-
lyes elkötelezettségébõl eredeztet-
hetõ hévvel, kitartással képviselte
javaslatait, adott hangot észrevétele-
inek, kritikáinak, amelyek összessé-
gében komolyan hozzájárultak az
iparági találkozók színvonalának,
népszerûségének növeléséhez, az
iparági sportbarátság és az emberi
kapcsolatok erõsítéséhez."– hang-
zott el  A Sportért és az Iparági Kol-
légákért Díj átadásakor.

– Kik segítették ebben a munkájá-
ban?
– Örömmel mondhatom, olyan sze-
mélyek kapcsolódtak be a munká-
ba, akik értették a dolgukat a köz-
pontban, Tatabányán és a miskolci
régióban. Az õ segítségük nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy sok évig
vállaltam a feladatokat.

– Ön mit sportolt?
– Én az asztaliteniszben voltam ér-
dekelt, hajdanán a Budapest Bajnok-
ságban is játszottam és értem el jó
eredményeket, az iparági rendezvé-

nyek közül szintén az asztalitenisz-
ben neveztem,  a VOTT-on és a töb-
bi versenyeken csapatvezetõként
képviseltem a csapatomat. 

– Ön társasági ember?
– Igen, határozottan. Legfõképpen
ezért érdemes tevékenykedni és itt
nem csupán a céges sporttársakkal
való találkozásokról, beszélgetések-
rõl van szó, az iparágban dolgozók-
ról is, akik eljönnek a bajnokságok-
ra, versenyekre, meccsekre. Jólesõ
érzés volt az is, mikor különféle
helyzetekben nyíltan kiálltak mel-
lettem, támogattak, illetve elismer-
ték a munkámat. A díjátadáskor is
meghatódtam, különösképpen mi-
vel nem számítottam rá, meglepe-
tésként ért, de nagy becsben tartom
ezt az elismerést. Azt hozzá kell
tennem, rajtam kívül számos sze-
mély van még, aki sokat tett az ipar-
ági sportért, a találkozókért és hogy
az ne szûnjön meg - hiszen a villa-
mosenergia-iparági cégek számára
nem jelenthet gondot a tömegsport
támogatása a dolgozók részére. 

– Sok függ attól, hogy az egyesületi
elnök milyen sportokat kedvel?
– Nem, a lényeg az, mire van igény.
Minden sportágat és a tagjait
egyaránt támogatom, a jogos kéré-
sek meghallgatására és annak telje-
sítésére számíthattak mindig is.

– A sportversenyeken eredményes
volt az OVIT SE?
– A két sikersportág a foci és az asz-
talitenisz volt nálunk. Nagyon szép
eredményeket értünk el a VOTT-on
is- jelenti ki büszkén.

– Akkor mégiscsak van köze ah-
hoz, mit szeret az elnök?
– Az elnök óvni szeret! Na igen, né-
hányszor megóvtam a meccseket,
de ne gondolja, hogy átgondolatla-
nul és 'hübele' kritizáltam a dolgo-
kat. Mindig és mindenkor átnéztem
a szabályokat, a versenyek menetét
és száz százalékos biztossággal
mentem a bírókhoz. Erre nagyon
ügyelni kellett, hiszen van óvási díj,
de tõlem aztán felemelhették volna
egy millióra is, sõt én ajánlottam.
Mivel mindig igazam lett, volt aki

nem is bírta elviselni és még cikket
is írt egy sportújságban - na persze,
az alkalmankénti viták után mindig
jóban maradtam mindenkivel. De
akármilyen hibát nem nézhettem
tétlenül.

– Ilyen komolyan vette a versenye-
ket?
– A csapat érdekei mindenekelõtt.
Elõfordult, szombati ünnepi gála, én
meg mentem óvni. Az volt valami.
De sajnálatos módon az évek alatt
minden sportverseny hangulatát be-
árnyékolta a közismert amatõr-profi
vita.  Szerencsére a labdarúgásban
már letisztázódott ez a probléma,
ennek igazán örülök.

– Van-e olyan emlékezetes mérkõ-
zés, esemény, amit kiemelne?
– Minden eseményre szívesen em-
lékszem vissza, az összes sportág
érdekes és különleges. A focidöntõk
voltak érdekesek, számos pozitív és
negatív élménnyel. Egy alkalommal
a cég vezetése is ellátogatott a baj-
nokságra és természetesen az elsõ
helyre vártak minket. Mit mondjak?
Alig volt meg a csapat, a bírót meg
majdnem "lehoztam" a pályáról, így
kezdõdött.

– Akkor valóban különleges eset
volt ez.
– Mondhatjuk, ráadásul a legjobb já-
tékos késett és este rábeszélte a csa-
pattagokat egy kis városnézésre.
Rettegtem a szombat estéktõl!

– Jelenleg is tartja a kapcsolatot a
kollégákkal?
– Nagyon sok szakmabeli és sportte-
vékenységhez kötõdõ személlyel
beszélek rendszeresen telefonon. A
versenyekre is szeretek járni, bár
sajnos idén nem tudtam elmenni
rajtam kívül álló okok miatt egy ren-
dezvényre sem. De nagyon megható
számomra, hogy meghívnak.  Nem
felejtettek el. 

– Jelenleg egyre népszerûbb a sár-
kányhajó verseny. Ön miként véle-
kedik errõl?
– Tudom, hogy az OVIT-nál jelenleg
ez, illetve a vízi sportok a favorit.
Idõk és divatok jönnek-mennek. A
lényeg, hogy a dolgozók aktívan
töltsék el a szabadidejüket, találkoz-
zanak egymással, erõsítsék az ipar-
ági összetartást, érezzék jól magu-
kat. A sportegyesületeknek, a koor-
dinátoroknak és fõleg az elnökök-
nek ezt kell tekintetbe venni, akár
régen, úgy most is. 

Lóczy E.

Tudósító: Horváth Endre

Alsóörsön, immár a 41. alkalommal került sor a
Villamosenergia-iparági Vitorlás Találkozóra
2012. szeptember 21-23 között. Összesen 18 tár-
saság 52 hajóegysége szállt vízre. Napsütéses
õszi idõ, és jó szél segítette a résztvevõket. Pén-
teken csak yolle - kalóz típusú hajók - futamai
voltak, majd szombaton sor került nagyhajós fu-
tamra is. Mindkét hajótípus versenye izgalmas
és nagyon látványos volt. Szombaton jött egy ki-

csit pöffösebb szél, melynek következtében egy
kalóz felborult, ezzel az adrenalin szintet min-
den versenyzõben jól felpumpálta, de szerencsé-
re komolyabb probléma nem történt. Technikai
sport lévén (a hajó típusától nagyban függ a se-
bessége) hagyományosan több kategória került
értékelésre. Minden résztvevõ az iparágiak bará-
ti jellegét és szellemiségét szem elõtt tartva na-
gyon sportszerûen, szépen vitorlázott. A rende-
zés nagyon jó színvonalú volt, melyet ezúton is
köszönünk az Elektromos SE-nek.

A hosszútáv úszás olimpiai bajnoka nemré-
gen vehette át az E.ON munkatársai által oda-
ítélt „Szép Játék Díjat” és az azzal járó egymillió
forintos jutalmat. „Risztov Éva példamutató ki-
tartással és akaraterõvel jutott el ismét a csúcs-
ra megmutatva közben a világnak, hogy milyen
a fair play” - mondta el Konrad Kreuzer, az E.ON
Hungária Zrt. igazgatóságának elnöke. 

A rendezvényen ezzel egyidõben elindítot-
ták az Õrzõk Alapítvány, a MOB és az E.ON
kooperációjával az Olimpiai Jótékonysági Ár-
verést, amelyen bárki licitálhat a londoni olim-
pikonok értékes relikviáira.

Az E.ON a magyar olimpiai mozgalom gyé-
mántfokozatú fõtámogatójaként mind az üzle-
ti életben, mind pedig a sportban nagyon fon-
tosnak tartja a fair játékot, ezért alapította meg
2011-ben a „Szép Játék Díjat”. A tiszta játék
népszerûsítésében az E.ON partnere a Magyar
Olimpiai Bizottság. „A fair játék, a tisztességes
verseny, napjainkban nagyon fontos értékek,
fõleg a 21. századi sikerorientált világában. A
nem mindennapi küzdeni akarásával és ver-
senyszellemével Risztov Éva pozitív példát
mutat a felnövekvõ generációknak és közvetí-
ti feléjük a sport szépségét, fontosságát"-
mondta el Kamuti Jenõ, a MOB Fair Play Bi-
zottságának elnöke.

Risztov Éva a díjat megköszönve elmondta,
hogy egy sportoló életében az igazi sikert az is
mutatja, amikor egy vállalat több ezer dolgozó-
ja belsõ szavazáson õt szavazza meg a Szép Já-
ték Díjra.

Risztov Éva olimpiai teljesítményét
„Szép Játék Díjjal” ismerte el az E.ON

Az Õrzõk Alapítványról, röviden

Az Õrzõk Alapítvány a Semmelweis Egyetem
II. számú, Tûzoltó utcai Gyermekklinika hiva-
talos alapítványa. A Tûzoltó utcai Gyermekkli-
nikán gyógyul minden második daganatos és
leukémiás beteg gyermek Magyarországon.

Az Alapítvány legfontosabb célja a klinikán
gyógyuló súlyosan beteg gyerekek gyógyulási
feltételeinek és kórházi körülményeinek javítá-
sa. Az Õrzõk Alapítvány orvosi mûszerek vá-
sárlásával segíti a klinikán kezelt gyermekek
hatékony gyógyítását, támogatja a szülõk fo-
lyamatos kórházi vagy kórházközeli tartózko-
dását, hozzájárul a tudományos kutatásokhoz
és segíti a beteg gyerekek rehabilitációját.

További információ: 
www.facebook.com/orzok oldalon, illetve a
www.orzokalapitvany.org honlapon.
Az árverés kommunikációs partnere a Ju-

ventus Rádió és a Ringier kiadó voltak.
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MMiinnddaannnnyyiiuunnkk fféélltteetttt kkiinnccssee aazz iippaarráággii ssppoorrttttaalláállkkoozzóó
Mezõkövesdi otthonában szeretettel és kedvességgel fogadott Hajdú
András, A Sportért és az Iparági Kollégákért Díj birtokosa, aki több
évtizeden keresztül volt sportkoordinátor és egy személyben a Lab-
darúgó Sportági Bizottságnak tagja. A VITSPORT Alapítvány Kurató-
riumában is tevékenykedett több évig, munkáját mindenkor lelkiis-
merettel és határtalan lelkesedéssel végezte. Olyan komolyan vette
csapatának érdekeit, hogy a sporttalálkozókon megjelent, már hall-
hatta: „Megjött a Hajdú Bandi, óvások sorozata várható!”

Hajdú András 1967-ben került az OVIT-hoz, több beosztás-
ban, hálózatszerelésen és központi osztályokon dolgozott, vé-
gül a vidéki üzemigazgatóságtól vonult nyugdíjba. Volt raktá-
ros, mûszaki dokumentációs elõadó, irodavezetõ, normaveze-
tõ és több mint egy évtizedig mezõgazdasági kárszakértõ.
Munkájához elengedhetetlen volt az emberismeret, a türelem,
a tárgyalóképesség. Mint mondja, nem egyszerû egy száz kilo-
méteres távvezeték szakaszon egyedül képviselni a céget és be-
szélni a földtulajdonosokkal, bérlõkkel, ahova a vezetékek és
oszlopok kerülnek. Mindig jó kapcsolatban volt a többi szak-
emberrel és egy tárgyalást sem veszített el, nem lett bírósági
ügye. Az emberek különfélék, van, aki a realitások talaján
áll, van, aki sokat akar - tudni kell alkalmazkodni minden
helyzetben. Hajdú András kitartóan és mosolyogva magyaráz-
ta el a tõzsdei árakat és alakított ki egy átalányt minden tár-
gyalófél részére.
Munkájából adódóan sokat volt úton, sok esetben egyedül kel-
lett döntenie, számos szakmaváltáson esett át - szívesen gondol
vissza a munkával eltelt évekre. Mezõkövesdhez köti a család,
a rokonok, a barátok - mindig ezt tekintette igazi otthonának.
Munkája mellett a sport és a sportesemények kötötték le iga-
zán, vidáman és nevetve meséli a történéseket, a hangulatot, a
barátságokat, melyek egész életre szólnak
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A részvénytársaság vezetése
1992 óta Céggyûrû kitüntetés
adományozásával is elismeri a
kiemelkedõen jó munkát végzõ
munkavállalók tevékenységét,
erõsíti a társasághoz tartozás ér-
zését. A céggyûrûket minden év-
ben rendszeresen az október 23-i
nemzeti ünnepet megelõzõ na-
pokban adják át, ünnepélyes ke-
retek között. Évente húsz dolgo-
zó lehet boldog tulajdonosa az el-
ismerésnek, melyet a munkatár-
sak, munkahelyi közösségek ja-

vaslata alapján ítélnek oda a szá-
mos jelölt közül.

A 2012-es év kitüntetettjei: Ba-
lázs Pálné humánpolitikai elõ-
adó, Böcz Tibor üzemirányítási
fõosztályvezetõ, Csordás Gábor
raktározási osztályvezetõ, Csor-
dás Jenõ Péter munka- és tûzvé-
delmi osztályvezetõ, Gergely
László üzemfenntartási fõosz-
tályvezetõ, Gulyás Zoltán üzem-
vezetõ, Hevesi Antal villamos
mûszaki osztályvezetõ, Józsa
Sándor armatúra karbantartó

mûvezetõ, Kardos Sándor vegyé-
szeti szolgálatvezetõ, Kovács Fe-
renc kiemeltprojekt-vezetõ, Ku-
bis Ottó reaktor karbantartó mû-
szakvezetõ, Mészáros János
ügyeletes mérnök, Nagy Lajos
berendezés technológia vezetõ,
Németh Tibor primerköri fõgé-
pész, Papp Sándor mûszaki
szakértõ, Patkós István szerzõ-
déskötõ, Pécsi Zsolt környezetvé-
delmi osztályvezetõ, Pólya Lajos

számítógép ügyeletes, Szilágyi
Antal szekunderköri fõkoordiná-
ló és Tóth Tamásné anyaggazdál-
kodó.

Hamvas István, a Paksi Atom-
erõmû vezérigazgatója az alka-
lomról mint a megemlékezés és
megbecsülés ünnepérõl szólt. „A
mai nap fejet hajtunk elõdeink
elõtt, és itt köszöntjük kiválósá-
gainkat. Ady Endre versének új
vizekre vágyó optimista hõséhez
hasonló szerep jutott nekünk is.
Bátran vállaltuk egykoron azt,

hogy a nukleáris energiatermelés
feladatába vágunk, a vele együtt
járó felelõsséggel, döntésekkel…
Büszkék vagyunk arra, hogy a
ránk bízott Paksi Atomerõmûvet
több évtizeden át az elvárt felelõs-
séggel, biztonságosan üzemeltet-
jük” - mondta beszédében. Ki-
emelte továbbá a biztonság érde-
kében tett intézkedéseket és a
nemzetközi ellenõrzések elisme-
rõ értékeléseit. Mint mondta, a
szakmai világ is visszaigazolta a
végrehajtott fejlesztések helyes-
ségét és a biztonság iránti elköte-
lezettséget, amely a Paksi Atom-
erõmû szakembereinek érdeme. 

Baji Csaba, az MVM Zrt. el-
nök-vezérigazgatója, az MVM PA
Zrt. igazgatóságának elnöke po-
hárköszöntõjében a Paksi Atom-
erõmû közösségének jelentõsé-
gét emelte ki. Szavai szerint ez a
közösség értéket teremt, értékre
nevel és hagyományain keresz-
tül irányt mutat. Többek között
elmondta, hogy Magyarorszá-
gon nemcsak üzemidõ-hosz-
szabbításról lehet beszélni, ha-
nem új blokkok építésérõl is, és
ennek kapcsán az új értékterem-
tés lehetõségére hívta fel a figyel-
met. „Szeretném, ha ez a közös-
ség nem csak a jelen értékeinek
megbecsülésével foglalkozna, ha-
nem a jövõ kihívásával is! Ne
csak abban gondolkozzunk,
hogy négy blokkunk van, hanem
abban is, hogy hat lehet belõle” -
hangsúlyozta pohárköszöntõjé-
ben az elnök-vezérigazgató.

A paksi Csengey Dénes Kultu-
rális Központban rendezett ün-
nepségen a Pécsi Nemzeti Szín-
ház mûvészei mellett fellépett a
Honvéd Férfikar a Bianco Quar-
tett kíséretében és Falusi Mari-
ann vendégszereplésével.

Lovásziné Anna

A megemlékezés és megbecsülés ünnepe
Világsztár a Mûvészetek Palotájában:

elindult az MVM Koncertek 
zongorahangverseny-sorozata

Jevgenyij Koroljov világhírû zongoramûvész telt házas koncertjével
elkezdõdött az MVM Koncertek 2012-2013 évadának talán legfon-
tosabb sorozata, A Zongora. A mûvészetek, különösen a komoly-
zene elkötelezett támogatója, az MVM Magyar Villamos Mûvek
Zrt. és a Jakobi Koncert több mint egy évtizedes együttmûködése
idén is világsztárok, elismert hazai mûvészek és fiatal tehetségek
hangversenyeit kínálja a magyar zenerajongóknak.

„Sikeres, eredményesen mûködõ, felelõs társaságcsoportként cé-
lunk, hogy nem csak az energetikában, de életünk minden területén
értéket teremtsünk, megõrizzük és támogassuk az egyetemes kul-
túra értékeit” - mondta Felkai György, az MVM Magyar Villamos
Mûvek Zrt. kommunikációs igazgatója. „A komolyzene elkötelezett
támogatójaként tizennegyedik éve hozunk világszínvonalú produk-
ciókat Magyarországra. Az MVM Koncertek ékköve „A Zongora”
hangversenysorozat, amely nem is kezdõdhetett volna erõteljeseb-
ben, mint Jevgenyij Koroljov mûvész úr Bach-estjével.”

Jevgenyij Koroljov 1949-ben született Moszkvában, a Csajkovsz-
kij Konzervatóriumban Lev Oborin és Lev Naumov növendékeként
végzett. 1976-ban felesége hazájába, Jugoszláviába költözött, 1978
óta Hamburgban él és tanít. Fiatalkora óta világszerte elismert mû-
vész, több zongoraversenyt is megnyert. Legnagyobb kritikai és
közönségsikere A fúga mûvészete volt, amelyrõl Ligeti György az
album 1990-es megjelenése után azt írta: „Ha csak egyetlen mûvet
vihetnék magammal egy magányos szigetre, ezt a lemezt választa-
nám, hogy elhagyatva, félholtan az éhségtõl és a szomjúságtól ezt
hallgathassam utolsó leheletemig." November 7-i koncertjén, a
Mûvészetek Palotájában Johann Sebastian Bach Goldberg-variá-
cióit (BWV 988) adta elõ.

Az MVM Koncertek hagyományosan egy-egy hangszer bemuta-
tására épülnek, helyszínük a zenéhez illõen festõi. „A Zongora” vi-
lágsztárjai, Jevgenyij Koroljov, David Fray, Bogányi Gergely, Ránki
Dezsõ, Grigorij Szokolov és Jevgenyij Kiszin a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben adnak koncertet. A Budapesti Kamarakon-
certeket, „A Zongora a Festetics Palotában” és „A Hegedû” soroza-
tokat a Festetics Palota Tükörtermében rendezik meg, a társaság-
csoport által támogatott Junior Prima díjat elnyert fiatal tehetségek
a Bartók Emlékházban adnak önálló koncerteket. Vásáry Tamás
Brahms mûveivel folytatja „A Zongorán túl” címû sorozatát, a
„Hangszerek világa” gyermekkoncert-sorozatban az Ewald Rézfú-
vós Quintet a rézfúvósok, Ifj. Balázs János a zongora titkaiba veze-
ti be a gyermekeket és családtagjaikat.

Mi, régi idõk harcosai a „CSIKÓCSAPAT”, a volt
GYGV mûszaki dolgozói találkoztunk Pakson
2012.október 6-án. Megvallom én, aki úgy gondol-
tam tudom, ismerem az utat Paksra, semmi új tér-
képet nem vettem a kezembe, eltévedtem. Az autó-
pályán érkeztem Budapest felõl, Dunaföldvár  után
egyre ismeretlenebb lett a táj, a terep, minden meg-
változott, nem találtam egy ismerõs pontot. Nem
tudtam azt mondani, jé! ez a… Idegen helyen vol-
tam. 1978 õszén kerültem Paksra, 1979 tavaszán táj-
futó versenyt szerveztek az Imsósi erdõben, akkor
jártam ott elõször és elõször voltam ilyen versenyen
- és megnyertem. Sajnos most eltévedtem.Megnéz-
tük elõször is az erõmûvet. Minden nagyon szép, a
fák megnõttek, az utak, járdák elkészültek. Színvo-
nalas tájékoztatást kaptunk az erõmû mûködésérõl,
fegyelmezett kíséretet a látogatási úton.

Nem tudom, a mi szervezésünk hiánya volt,
vagy csak próbára tettek bennünket, mikor gyalog

kellett felmenni a 34 m-es szintre a látogatási folyo-
sóra. (Ez nem volt szép dolog!) De megtettük az
utat oda-vissza, mint annak idején naponta több-
ször is. Igaz azóta csak 30 év telt el. 

Erõmûlátogatás után a lakótelepet néztük
meg.  Igen, itt is megnõttek a fák, talán már né-
melyik régi helyett újat, fiatalt ültettek. Szép
Paks! Jó volt látni, jó volt találkozni régi kollégák-
kal, kicsit emlékezni. GBöbi

A GYGV-sek paksi találkozója alkal-
mából készült képen a mintegy 70
résztvevõnek csak egy csoportja sze-
repel, azok, akik bejárták az egykori
munkaterületet, a turbinaházat, a reak-
torcsarnokot, illetve a blokkvezénylõt.

A jubileumi összejövetelen ott vol-
tak egyébként az igazgatóval, a mi-
niszteri biztossal kezdve a reaktorsze-
relés, a turbinaszerelés, az elõgyártás,
az anyagvizsgálat területeinek képvise-
lõi. Nemcsak a vezetõk, jócskán a ter-
vezõk, a lakatosok, a hegesztõk, a ra-
diológusok is eljöttek. Az elsõ blokk
szerelését 1983 év végén fejeztük be.
Idén október 6-án, szombaton a kerek
30-as évfordulóra gyûlt össze egy „ki-
sebb” csapat. 

„Kisebb” - hiszen csúcsidõkben
több mint 1500 fõ dolgozott GYGV-s
színekben az erõmûben. A külföldi
(NDK) atomerõmû szerelést követõen

Pakson is olyan igényes munkastílust,
olyan minõségi követelményeket gya-
koroltunk be, melyeket az elkövetkezõ
évtizedekre magunkkal vihettünk, és
ki-ki saját munkaterületén hasznosít-
hatott. 

Csak sok évvel késõbb ismerte meg
és követelte meg a magyar ipar a minõ-
ségbiztosítás szabványelõírásait. Az
erõmûszerelés során a hasonló atom-

erõmûvi  szabványok követése szá-
munkra hétköznapi feladat lett. 

Nagy kár, hogy a hosszú évek óta
lebegtetett ezres blokk projekt építésén
a felhalmozott tapasztalatoknak köz-
vetlenül már csak kis része hasznosít-
ható. Mármint ha sietnek a döntésho-
zók... Pelcz József

egykor fõszerelésvezetõ,
jelenleg mûszaki tanácsadó

Az elõzetes várakozásokat meghaladva, a ma-
gyar csapat a negyedik legtöbb aranyérmet el-
hozva teljesítette a belgiumi EuroSkills Spa-
Francorchamps 2012-t, a szakmák Európa baj-
nokságát. Az Euro Skills viadalán a húsz fõbõl
álló magyar csapat 11 versenyszámban, 15
szakmában mérte össze tudását, felkészültsé-
gét Európa további 23 nemzetének csapatával.
Összesen 5 arany (mechatronika csapatver-
seny, vállalati ICT team, faipari technológiák
csapatverseny, épületasztalos, bútorasztalos
szakmákban), 1 ezüst (virágkötõ szakmában)
5 bronz (ács csapat, fodrász, pincér, karbantar-
tó tisztítóspecialista, szakács-pincér csapat
szakmában) és 2 kiválósági éremmel (festõ,
szakács) a több mint 400 versenyzõ részvétele
mellett a magyar csapat az átlagpontszámok
alapján az elõkelõ 6. helyen végzett. A begyûj-
tött medálok száma minden korábbi ered-
ményt és elõzetes várakozást felülmúlt. Ma-
gyarország harmadik alkalommal indított ver-
senyzõket a fiatal szakmunkások európai ver-
senyén; idén elõször a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében.

Az EuroSkills nemzetközi szakmai versenyt
diákok és fiatal szakemberek számára rende-
zik meg. A szakmák Európa-bajnokságának is
nevezett verseny hazai gyõztes csapata képvi-
selhette Magyarországot október 4-6. között a

belgiumi Spa-Francorchamps-ban. A kétéven-
ként megrendezésre kerülõ megmérettetésen a
legjobb fiatal szakemberek vetélkednek negy-
vennél is több szakmában 

A viadalnak minden szempontból világszín-
vonalúan adtak otthont a Spa-beli Forma 1-es
autópálya létesítményei. A belgák a kicsi gyere-
kektõl kezdve egészen a pályaválasztás elõtt
álló diákok csoportjáig mindenkinek büszkén
mutatták a kontinensviadalt. A kapcsolódó
események sorából kiemelkedett az a bemuta-
tó, amelynek programját a verseny környeze-
tében mûködõ cégek, vállalkozások állították
össze: a különbözõ bemutató, szemléltetõ

anyagok, eszközök mellett lehetõség volt arra,
hogy a gyerekek bepillantást nyerjenek egy-
egy szakma rejtelmeibe. Szimulátoron gyako-
rolhatták a hegesztést - ez a programelem a be-
mutatók külön versenyének díját érdemelte -,
fúrhattak, faraghattak, szerelhettek, mindent
kipróbálhattak, amihez csak kedvük támadt.  

A belgiumi erõpróbán persze egymást érték
a notabilitások - magyar szempontból a ver-
seny fontosságát ékesen igazolja, hogy a meg-
méretés vendégeként meglátogatta a csapatot
Czomba Sándor államtitkár is. 

A szakmabajnokság rövid történelmi visz-
szatekintéseként elmondható, hogy a verse-
nyen az újonnan végzett szakmunkások ve-
hettek részt, akiket a felszabadulást követõen
hazai megméretések során választottak ki az
egy-egy szakmát, így közvetve a versenyzõt is
támogató szponzorok. Magát a viadalt körül-
belül egy éves felkészülés elõzte meg - ennek
költségeit szintén a támogatók vállalták.

Áder János, Magyarország Köztársasági El-
nöke a versenyt követõen 2012. október 18-án
a Sándor-palotában fogadta az EuroSkills 2012
magyar delegációját, ahol kifejezte elismerését
az európai versenyen kiváló teljesítményt
nyújtott magyar fiataloknak és felkészítõiknek.

A tájékoztatást szerkesztette: Bocsor István
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Céggyûrû kitüntetés az atomerõmûben

A Paksi Atomerõmû munkatársai ismét ünnepi körben
köszönthették kollégáikat, és gratulálhattak az idei év
céggyûrûseinek. Az október 19-én tartott rendezvé-
nyen a hagyományokhoz híven idén is húsz munkavál-
laló vehette át az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. legrango-
sabb elismerését. Az ünnepségen Hamvas István, a
Paksi Atomerõmû vezérigazgatója mondott beszédet
és adta át a kitüntetéseket, Baji Csaba, az MVM Zrt. el-
nök-vezérigazgatója, a Paksi Atomerõmû igazgatóságá-
nak elnöke pohárköszöntõt tartott.
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Oroszlánrészt vállaltak az építésben

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének lapja.

Kiadja az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége és az Axel Springer Magyarország Kft.

Tolna Megyei Irodája

A kiadásért felel: Gál Rezsõ elnök
és Lengyel János irodavezetõ
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IN MEMORIAM
Életének 77. évében, hosszú szenvedés

után elhunyt Csuri Tibor, 
a PANNONPOWER Társaságcsoport
nyugalmazott Szakszervezeti Titkára

1934 - 2012
Non recuso laborem. – Nem vonakodom a mun-
kától.- Apor Vilmos, mártírhalált halt katolikus
püspök jelmondatát magáénak vallotta. Oly any-
nyira, hogy élete során mindig ezt mutatta kör-
nyezetének, ezt üzente és hagyta örökül, külö-
nösen a jövõ nemzedékének.
Ez volt a titka annak, hogy azon kevesek közé
tartozott, aki szorgalmas és lelkiismeretes mun-
kával ötven évig szolgálhatott a pécsi erõmû-
ben, önmaga és munkatársai számára, örömmel
és megelégedettséggel.
Hosszú volt az út 1954 augusztusától, a Pécsújhegyi Erõmû kazánjaitól, az ügyele-
tes mérnöki beosztáson át, a közel két évtizedes érdekképviseleti munkán keresz-
tül a 2007-ben történt nyugdíjazásáig. Életpályáját mindvégig sikerek övezték. 
Köszönhette ezt tehetségének, szorgalmának, megbízhatóságának, szervezõ-
készségének és annak, hogy ezért idõrõl idõre egyre nagyobb felelõsséggel járó
feladatok megoldására kapott megbízást, melyek megvalósításában lépten-nyo-
mon segítette a személyiségével kiváltott szimpátia. Életpályája csúcsát mégis a
közösség szolgálatában érhette el, mint érdekképviseleti vezetõ.
Nem csak Pécsett szolgálta az erõmûves közösséget, hanem ágazati szinten is
felkészülten segítette az iparág nagy családjának hatékony érdekvédelmét, érdek-
képviseletét. Mindig aktívan vett részt a szövetségi vezetõség munkájában. Ma
már szinte a feledés homályába merülnek olyan dolgok, amelyeknek Õ is tevé-
keny részese volt. Küzdött, harcolt az ágazati kollektív szerzõdésekért, a privati-
zációs bevétel 5%-ának kikényszerítéséért, a mûszakosok élethelyzetének javítá-
sáért, de a sor még hosszan folytatható.

Olyan érdekképviseleti vezetõ volt, aki korábban a termelõmunkában szerzett
tapasztalataira építve látta, érzékelte az emberi oldalról megvalósítandó feladato-
kat. Nem csak látta, de a megoldás érdekében képes volt világosságot „gyújtani”
azokon a fórumokon, ahol a kulcs el volt helyezve. Irányításával, közremûködé-
sével 1989-tõl tartalmában és módszertanában is változott, emberközpontúbbá
vált az érdekképviseleti munka. Tengernyi feladata volt, amelyeket a végsõkig
való helytállással teljesített.
Bármilyen beosztásban tevékenykedett, mindig hiteles vezetõ volt. Tiszteltük tu-
dása, lényeglátása, naprakészsége, közvetlensége, mélységes humánuma, legen-
dás segítõkészsége, az emberekkel való bánni tudása, bölcsessége miatt.
Jó volt kapcsolatba kerülni Vele:

- mert sokat lehetett tanulni tõle,
- mert mindig barátságos, derûs légkört tudott maga köré varázsolni,
- mert a jobbért, az igazért kész volt mindenkor harcba szállni,
- mert értékes emberi tulajdonságai irigylésre méltóak voltak.

Csuri Tibor közismerten szerény, halk szavú, köztiszteletnek örvendõ, minden
embertársát õszintén becsülõ és tisztelõ személyiség volt.
Õ maga a mindennapi apróbb-nagyobb csatározásokban mindvégig meg tudta
õrizni tisztánlátását, pontosan tudta a követendõ célt, amelyet maga elé tûzött. 
Azt vallotta: ne a hangomra figyeljetek, hanem arra, amit mondok.
Úgy ment el közülünk, ahogy élt. Csendben, tartással viselte a betegségével járó
megpróbáltatásokat. Nem háborgott, tudta, elvégezte feladatait. 
Teljes, igaz életútja volt, melyben erkölcsisége, szellemisége kikezdhetetlen.

Kedves Tibor!

Felülemelkedve a gyász fájdalmán hadd mondjunk most köszönetet, hogy az
élet a közelünkbe hozott, hogy áldás volt a jelenléted közösségünkben, hogy
munkád gyümölcsét sokan élvezhettük és élvezhetjük még ma is. Hálával gon-
dolhatunk a közösen bejárt útra.

Legyen áldott emléked! 

Pécs, 2012. november 5.

Az emlékedet õrzõ kollégáid

Az EVDSZ vezetése és
Nyugdíjas Tagozata 2012.
október 25-én találkozót
szervezett a nyugdíjas
tisztségviselõk számára
Budapesten, az Alfa-Art
Hotel tanácstermében.

Polgár Tibor, a Nyugdíjas Ta-
gozat elnöke köszöntötte a
megjelenteket és sajnálkozá-
sát fejezte ki, hogy 34 meghí-
vott közül csak 15-en vesznek
részt a találkozón. Átadta a
szót dr. Szilágyi József EVDSZ
elnökhelyettesnek, aki be-
szélt többek között az EVDSZ
jelenlegi és jövõbeni helyzeté-
rõl, az apparátus augusztusi
átköltözésérõl a Kék Duna
csónakházba, valamint a no-
vember 27-én tartandó rend-
kívüli kongresszusáról. A
kongresszust az MVM szék-
ház Jedlik Ányos termében
fogják megtartani, ahol mó-
dosítani fogják az Alapsza-
bályt is.

Az elnökhelyettes elmond-
ta, hogy Nagy Sándor, a
DÉMÁSZ Szakszervezet elnö-
kének vezetésével egy bizott-
ság alakult, amely megvizs-
gálja és javaslatokat tesz az
EVDSZ mûködésének szemé-
lyi és tárgyi feltételeire.

Polgár Tibor
EVDSZ Nugd. Tag 

elnök

Nyugdíjas tisztségviselõk találkozója

1%
A köz és a rászorultak javára segítsen Ön is adója 1%-ával!

EGYMÁSÉRT - EGYÜTT
ALAPÍTVÁNY

A villamosenergia-iparban mûködõ  Egymásért – Együtt
Alapítvány által Ön is segíthet:

Az Alapítvány munkájával hozzájárul ahhoz, hogy segítse a

– balesetet szenvedett
– foglalkozási betegségben szenvedõ
munkavállalókat és hozzátartozóikat.

– Elhalálozás esetén a hozzátartozóknak nyújt anyagi
és igény szerint természetbeni támogatást.

Adóbevallásának elkészítésekor gondoljon az iparágban
dolgozó rászorultakra és hozzátartozóikra és az 

EGYMÁSÉRT - EGYÜTT ALAPÍTVÁNY
adószámát és nevét 

írja a kedvezményezettet jelölõ rubrikába:

EGYMÁSÉRT - EGYÜTT ALAPÍTVÁNY
Köszönjük támogatását!
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A PRAKTIKER országos hálózata szeretettel várja az
EVDSZ tagjait áruházaikban. A kedvezményes vásárlás-
hoz az érvényes tagkártyát kell felmutatni a fizetés elõtt
a pénztárnál. Javasoljuk, hogy a vásárlás elõtt érdeklõd-
jenek a napokról az információs pultnál, mert a VD-
SZSZ-nek, a vasutasoknak is vannak kedvezményes
napjaik, de más idõpontokban.
PRAKTIKER partnercéges kedvezményes hétvégék az
EVDSZ tagjai részére 

december 14., 15., 16.
PRAKTIKER

Látogasson a Praktiker 
áruházba 2012-ben is!

Téli feltöltõdés a                           -ban

A MAVIR csapata minden évben részt
vesz az egyik legrangosabb, de kétségtele-
nül nagy teljesítményt kívánó futóverse-
nyen, a közel 500 kilométeres Bécs-Buda-
pest Ultra Maratonon. A csapat tagjai,
Kozma Imre, Horváth Zoltán, Pész Attila
és Bíró György már hónapokkal elõtte ké-
szülnek a megmérettetésre. Az ötödik csa-
pattag azonban még hiányzott, mert a na-
pi 20-30 kilométeres futásokat csak olyas-
valaki vállalhatta, aki formában van. Így
lett a MAVIR legújabb munkavállalója, dr.
Újhelyi Péter az ötödik futó, aki megmen-
tette a csapatot. (Megtudtuk, hogy váloga-
tott evezõs volt, és ez sok mindent meg-
magyaráz…) A történet itt be is fejezõd-
hetne a boldog célba érésünkkel, de az élet
nem ilyen egyszerû.

Épp a bécsi Práter stadion mosdójából
sétáltunk a mikrobusz felé, amikor fel-
hangzott a visszaszámlálás. Hidegzu-
hanyként ért minket, hogy a rajt 10 he-
lyett 9 órakor volt. Így aztán egy „bemele-

gítõ” futással indítottunk a mikrobusz-
hoz, majd melegítõben a társaimért kia-
bálva, rajtszám és kellékek nélkül a rajt-
hoz. Három perc késéssel iramodtunk a
mezõny után, de a versenybírók meg-
nyugtattak, hogy nem zártuk ki magun-
kat, csak a többieket kell utolérni. Tulaj-
donképpen futás közben öltöztünk át, a
futóút végén kijutottunk a Duna-partra,
ahonnan csak a partot kellett követni.
Megnyugodtam, hogy nem tévedtünk el a
kivezetõ úton, élveztem, ahogy a nap su-
garai melegítik a hátamat. „Milyen jó,
hogy nem a szemembe süt a nap, mint ta-
valy, meg azelõtt!” - gondoltam. Aztán be-
lém hasított a felismerés! „Ha tavaly a
szembe sütött a nap, most meg jól esõen
a hátamat melegíti, akkor tuti biztos, hogy
eltévedtem!” Erre már csak rátett egy la-
páttal, hogy annak a szélerõmûnek sem
volt se híre, se hamva, ami mellett tavaly
elmentünk. Mivel se telefon, se térkép, a
helyiek segítségét kértük. Tõlük tudtuk
meg, hogy a Dunának egy másik ága men-
tén futunk, és nem a határ felé. A jó úthoz
vissza kellett jutni Bécsbe és megkeresni a
mi kék Dunánkat. A mintegy12 km-es ke-
rülõ és bõ egy óra veszteség után nagy ne-
hezen rátaláltunk az igazi útvonalra. Így
már sorra érintettük a jól ismert helyeket:
a szélerõmûvet és a vízi lépcsõt is. Az elsõ
kilométerek után feltûnt a rendezõk autó-
ja. Nagyon örültek, hogy megtaláltak min-
ket. Felajánlották, elvisznek a célba, mert
úgyis kiestünk a limitidõbõl, nincs értel-
me tovább futni. Én viszont úgy döntöt-
tem, hogy a kerülõvel együtt lehet, hogy
ma nekem meglesz a maraton, de én bi-
zony lefutom a távot. A két társam még
egy darabig velem jött, de õk végül be-
szálltak a záró autóba. Egyedül nehezeb-
ben teltek a percek és egyre monotonabbá
vált a futás. Gáborral, a kerékpáros kísé-
rõmmel megüzentem a többieknek, hogy
nem adom fel, várjanak meg. Szinte „mó-
dosult tudatállapotban” értem be a váltó-
helyre, ahol higgadtan, a váltásra kon-
centrálva várt Pész Attila, az edzõnk. Szép
volt, gratulálok! - mondta mosolyogva,

ahogy szokta, átvette a váltó rajtszámot,
majd tempós futásba kezdett. „Na, ugye,
hogy befutott!”- mondták a társaim a két-
kedõ versenybíróknak. A verseny késõbbi
szakaszában aztán végighallgattam a
sztorizást egy hihetetlen csapatról, akik
nem elég, hogy lekésték a rajtot, de aztán
Salzburg felé indulva alaposan el is téved-
tek. Melegítõben futottak kezükben WC
papír gurigával… Hallgattam a legendát.
De valahogy nem volt kedvem mosolyog-
ni. 

Már ránk esteledett, mire az utolsó vál-
tótársam is befutott a célba. Magunkba
roskadva szótlanul ültünk a tatamin, az-
tán tétován elballagtunk a csarnok végébe
a tabellához. Miközben hitetlenül néztük
az eredménytáblát, körénk gyûltek a fu-
tók. Nem szóltak, nem cikiztek minket.
Mindenki elismerõen kezet nyújtott. A
csendet az egyik futótársam törte meg:
"Amikor elfutott a mezõny és megláttam
melegítõben, kiabálva…"- de nem tudta
folytatni, mert kitört belõlünk a felszaba-
dult nevetés.

"Én tudtam, hogy meg sem fordult a fe-
jedben, hogy feladod, hogy cserben-
hagysz minket"- mondta Pészi az alál-
lomás kapuja elõtt. "Én sem hittem egy
percig sem, hogy nem vártok meg a váltó-
ponton" - válaszoltam neki, és úgy érez-
tem, hogy ezért a két mondatért érdemes
volt eltévednem.

Pészi aznap futamgyõzelemmel ért cél-
ba. Behozta a több mint egy óra késést, és
több csapatot is beelõzött. Ennek köszön-
hetõen a meglepett versenytársak a tabel-
lán azt láthatták, hogy a „Váltóáram” nevû
MAVIR csapat teljesítette a szintidõt, és
másnap elcsigázottan, ám teljes jogú ver-
senyzõként folytathatta a versenyt Buda-
pest felé.

Szeretnénk megköszönni a segítséget
Sturcz Anitának és Tóth Gábornak, akik
bringával kísértek minket, a Gyõri Régió-
központnak, akik befogadtak éjszakára, a
sok-sok MAVIR-osnak, akik szurkoltak és
a MAVIR SE-nek, aki finanszírozta a ver-
senyzésünket. Köszönjük!

Bíró György

Két mmondat, aamiért éérdemes vvolt eeltévedni
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Emelkedõ árszint

– Hús helyett oké a szója, de a söröm mivel pótolod?

Gyors szerelõ
Kovácsékhoz becsenget a
vízvezetékszerelõ. - Jó napot!
Maguknál van csõtörés?
- Nem, nálunk minden rendben.
- Elnézést, maguk a Szabóék?
- A Szabóék már fél éve elköl-
töztek.
- Jellemzõ. Kihívják a szerelõt,
aztán hirtelen elköltöznek...

☺
Bankban
- Egy nagyobb összeget szeret-
nék felvenni!
- Láthatnám az igazolványát?
- Hogy változnak az idõk! Ez a
pisztoly már nem is elég?

☺
Gyerekszáj
Egy anyuka takarítja karácsony
elõtt a WC-t, a kislánya nézi.
- Mami, mit csinálsz?
- Kicsim, takarítom a WC-t,
hogy szép tiszta legyen.
- Minek?
- Jaj, bogaram, tudod karácsony
van. Jön a Jézuska...
- És nálunk fog kakilni?

☺
Fontos munkaerõ
Pasas hétfõn betelefonál a fõnö-
kének: - Nem tudok ma bemen-
ni, van egy kis gond itthon.
- Mi a baj?
- Hát... Összevesztünk, és fel-
vágtam négy darabra a felesége-
met láncfûrésszel.
- De kedden már tud jönni, ugye?

☺
Csak részben vált be
- Te, engem mindig kizár az asz-
szony a lakásból, ha részegen
megyek haza... Nincs valami öt-
leted?
- Én azt szoktam csinálni, hogy
levetkõzöm, bekopogok, be-
adom a ruháimat az ajtón, és
nincs az az asszony, aki hagy-
ná, hogy a férje meztelenül
ácsorogjon az utcán.
- Rendben, kipróbálom...
Legközelebb, mikor találkoz-
nak, kérdi a másik: - Nos, bevált
a tervem?
- Hát, csak részben...
- Hogyhogy részben?
- Bekopogtam, levetkõztem, be-
adtam a ruháimat az ajtón, az
becsukódott, ám ekkor hirtelen
megszólalt egy hang: a Deák tér
következik...

☺
Szülõi értekezlet
- Nos, a gyermekérõl egyetlen
pozitív dolgot tudok elmondani.
- Mi az?
- Hát... az osztályzatait elnézve
biztos vagyok benne, hogy nem
szokott puskázni...

☺
Állomások
A buszállomás az a hely, ahol a
buszok állnak, a vasútállomás
az a hely ahol a vonatok állnak,
az íróasztalomon van egy mun-
kaállomás, ahol…

☺
Koraérett
Egy általános iskolai tanárnõ
faggatja 16 éves diáklányát:
- És van már fiúd?
- Nem, csak egy lányom van.

☺
Mindegy
- Elnézést uram, de ez itt nõi WC!
- Mindegy, csak hányni jöttem!

☺
Fontos információ
Egy fiatalember megismerkedik
egy lánnyal egy bulin. Mikor a
lány bemutatkozik a fiúnak, az
izgalomba jön, elkezdi csapni a
szelet, majd egy fél óra múlva
már házassági ajánlatot is tesz.
- Ne haragudj, de még csak fél
órája ismerjük egymást, és már
feleségül akarsz venni? Hiszen
semmit nem tudsz még rólam!
- Dehogynem. Öt éve dolgozom
abban a bankban, ahol az apád
tartja a pénzét!

☺
Csak természetesen!
Haldoklik az öreg paraszt, és a
városi rokona megkérdi:
- Hívjak orvost?
- Nem kell, fiam. Mi itt falun ter-
mészetes halállal szoktunk meg-
halni.
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