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Kellemes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben

gazdag boldog új évet 
kívánunk     minden
kedves     olvasónknak!
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Rendkívüli helyzet – ez jellemzõ a mos-
tani kongresszusra, csakúgy, mint arra,
amelyet egy évvel ezelõtt tartott a szö-
vetség. Milyen problémák nyomaszta-
nak? Az új Munkatörvénykönyvének szá-
mos pontja munkavállaló és szakszerve-
zet-ellenes, emellett az új sztrájktörvény
olyan körülményeket hoz, hogy gyakor-
latilag lehetetlen ehhez a tiltakozási for-
mához folyamodnia a szakszervezetek-
nek, a nemzetközi gazdasági válság pe-
dig már a „spájzban” van.

Gál Rezsõ EVDSZ elnök nyitotta meg az
EVDSZ Rendkívüli Kongresszusát no-
vember 27-én Budapesten. A köszöntõ
után a jelenlevõk megszavazták a leve-
zetõ elnök, a jegyzõkönyvvezetõ szemé-
lyét, illetve a mandátum és szavazat-
számláló bizottság tagjait. Az ügyrend
és a napirendi pontok jóváhagyása után
dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyet-
tes tájékoztatta a jelenlevõket, hogy az
elõzetesen a szövetség által küldött na-
pirendi pontokhoz fûzõdõ dokumentu-
mokhoz szóbeli elõterjesztéseket is vár
a kongresszus.
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Gál Rezsõ: 
Folyamatos kihívásokkal ta-
lálkozik a szakszervezet, az
EVDSZ mint szövetség, de
megállja helyét a továbbiak-
ban is, mint eddig tette.

Gál Rezsõ elnök bevezetõ elõadásában átte-
kintette a közelmúlt eseményeit, melyek érin-
tették a hazai érdekvédelem helyzetét, az
EVDSZ tevékenységét és munkáját a szövet-
ség által meghozott határozatokat ismertetve.
Az elnök úr azt a már jól bevált módszert al-
kalmazta, hogy szóbeli kiegészítésében kö-
vette a beszámolóban leírt folyamatokat: Az
EVDSZ-hez kapcsolódó szervezeti kérdések
és kapcsolatok fejezetnél a nemzetközi szint,
a nemzeti szint, az ágazati szint, a munkahe-
lyi szint, az érdekvédelemnél és az érdekérvé-
nyesítésnél még a társaságcsoport szint.

– A magyar közélet és jogszabályalkotás
nagy mértékben befolyásolta a munkavál-

lalók helyzetét, a munka világát. A leg-
fontosabb változást a Munka Törvény-

könyvének 2012. júliusában hozott
változtatása hozta, mely az érdekvé-

dõk szerint munkavállaló és szak-
szervezet-ellenes pontokat is tar-
talmaz. A helyzet nehéz, a tilta-
kozások megnyilvánultak a köz-
életben és a hivatalos – nemzet-
közi – levelezésben is. Az EVDSZ
több szakszervezettel, a Liga
Konföderációval együtt erõtelje-
sen hangot adott véleményének
és a döntéshozókkal folyó tár-
gyalások során mindent megtett
azért, hogy a sarkalatos pontok-
ban jobb helyzetet teremtsen a

munkavállalók számára. Mi azon vagyunk,
hogy a már két évtized alatt kialakított straté-
giánk szerint készítsük el álláspontunkat és
juttassuk el a döntéshozók felé. Az országos
értekezletek és kongresszusok határozataiban
foglaltakat elvégeztük, munkánk eredményeit
mindig megosztottuk a tagszakszervezetekkel
és a tagsággal. Áttekintettük, hogy nemzetkö-
zi, országos, ágazati és helyi szinteken milyen
eszközökkel élhetünk, illetve, hogy a szak-
szervezet továbbra is olyan mértékben és kö-
rülmények között végezhesse munkáját, mint
eddig – hangsúlyozta Gál Rezsõ.

Ezt követõen az elnök áttekintette a politikai
és gazdasági környezetet, melyben az érdekvé-
dõknek és a munkavállalóknak dolgozniuk
kell. Kiemelte, hogy a szakszervezet a demok-
rácia fokmérõje – fontos, milyen bér- és szociá-
lis megállapodások köttetnek a jövõben, hisz a
gazdasági válság elhúzódása, a megszorítások
a lakosság felé is megnehezítik az országos ér-
dekegyeztetést. Mindezek mellett az EVDSZ
szoros kapcsolatot tart fent a nemzetközi szer-
vezetekkel, részt vesz az uniós szakszervezeti
munkában, az európai üzemi tanácsok mun-
kájában, úgy, hogy fontos tisztségeket vállalnak
el a szövetség vezetõi bennük. A lehetõségek
az EVDSZ számára a meghozott megállapodá-
sok a visegrádi országokkal, illetve fontos, a
most a Liga Konföderációval együtt elnyert nor-
vég pályázat, mely új programokra és építke-
zésre ad lehetõséget. Hazánkban a Liga Konfö-

deráció elnöke folyamatos tárgyalásokat folytat
az állami döntéshozókkal, ez sokaknak nem
tetszik, de a tárgyalásokat folytatni kell, hisz ez-
zel lehet elõbbre jutni. Az Országos Érdek-
egyeztetõ Tanács megszûnt, sokszor úgy tûnt,
a döntéshozók nem hajlandók érdemben tár-
gyalni a szociális párbeszéd szintjén. Aggasztó
pillanatok voltak. A sztrájkjog sérült, hangunk-
nak kevésbé tudunk érvényt adni, ezért olyan
utat kell választania a szakszervezeteknek,
amit eddig nem. Szövetségeseket kell keresni
ágazaton kívül is. Az EVDSZ arra törekszik,
hogy demokratikusan mûködjön tovább, ah-
ogy eddig is, erre jogosult is a gazdasági ellen-
õrzõ bizottság és az etikai bizottság is, nekik
kötelességük, szóljanak, ha eltávolodna a szö-
vetség a helyes úttól. Mindezen folyamatokat
folyamatosan kommunikálja a szövetség a
munkavállalók felé, legfontosabb eszköze a
vd.hu honlap. 

Újabb lehetõség a társaságcsoport szinten
való érdekegyeztetés erõsítése, illetve az üze-
mi tanácsokkal és a munkavédelmi fórumok-
kal és képviselõivel való szoros együttmûkö-
dés. Mindenesetre az EVDSZ büszke arra,
hogy eddigi eredményeivel meghatározó sze-
repet vállal a villamosenergia-iparágban, aktív
tárgyalásokat folytat az ágazati kollektív szer-
zõdés tárgyában a munkáltatói szövetséggel, a
külföldi tulajdonú cégek menedzsmentjével
és érdekvédelmi szervezeteivel. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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KÖLTSÉGVETÉS
Elfogadta az Országgyûlés Magyaror-
szág 2013. évi központi költségvetésérõl
szóló törvényjavaslatot 248 igen, 79 nem
és egy tartózkodó szavazattal december
11-én. A jövõ évi büdzsé 2,7 százalékos
GDP-arányos hiánycélt tartalmaz. A költ-
ségvetés 400 milliárd forintos tartalékkal
rendelkezik, hogy a hiányt akkor is tarta-
ni lehessen, ha az országot bármilyen
pénzügyi válság érintené.

MEGÁLLAPODTAK
A minimálbér az idei 93 ezer forintról
98 ezer forintra, a szakmunkás minimál-
bér 108 ezerrõl 114 ezer forintra emelke-
dik 2013-ban - állapodtak meg a Verseny-
szféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fórumának (VKF) december 11-i ülésén a
munkaadók és a szakszervezetek. A mun-
káltatói oldal közölte, hogy a kormány a
nehéz helyzetben lévõ ágazatokban 2013
elsõ félévében átvállalja a minimálbér- és
a szakmunkás minimálbér-emelés által
bekövetkezõ többlet bérköltséget, és az
arra esõ járulékköltséget is.
A LIGA Szakszervezetek a tárgyalások so-
rán kitartott azon álláspontja mellett,
hogy az utóbbi években tapasztalt reálbér
csökkentést a minimálbér és a garantált
bérminimum sávjában meg kell állítani,
ha csak minimálisan is, de vissza kell for-
dítani. A most elfogadott összeg néhány
tized százalékponttal van a tervezett inflá-
ció mértéke felett, így a LIGA sikerként
könyveli el a tárgyalásokat.

PRIORITÁS 
A FOGLALKOZTATÁS

BÕVÍTÉSE
December 11-én egy budapesti konfe-
rencián Varga Mihály tárca nélküli mi-
niszter elmondta - utalva az OECD leg-
utóbbi jelentésére - , hogy a magyar gaz-
daság túljutott a holtponton a 2010-ben
megkezdett pénzügyi konszolidációt kö-
vetõen. Kiemelte, hogy a kormány célja
az államháztartási deficit alacsony szinten
tartása, illetve az államadósság csökkenté-
se mellett a foglalkoztatás bõvítése. Ezek
a legfõbb prioritások. Hozzátette: A foglal-
koztatás bõvítése a kormány egyik leg-
fõbb feladata marad a jövõben is, mert
például a régiós versenytársnak számító
és Magyarországhoz hasonló lélekszámú
Csehországban 1,1 millióval többen dol-
goznak napjainkban.

AZ ÚJ Mt. HATÁLYOS
SZÖVEGE A NETEN

Az új Munka Törvénykönyve több eset-
ben fél év „felkészülési” idõt hagyott a
munkavállalóknak és a munkáltatóknak.
Ezt az idõszakot átmeneti rendelkezések-
kel szabályozták. A fél év rövidesen lete-
lik, így 2013. január elsejétõl ezek az át-
meneti szabályok már nem lesznek szük-
ségesek. A január elsején életbe lépõ Mt.
teljes szövegét a LIGA Szakszervezetek
honlapja közli, csakúgy, mint a konföde-
ráció megbízásából készített, az új Mt. el-
sõdleges hatásait felmérõ kutatás eredmé-
nyeit.
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Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa elõtti
szövetségi vezetõségi ülést a keszthelyi
Hotel*** superior Ovit tanácstermében,
2012. november 6-7-én tartották.

Napirendi pontok voltak: 
1. Az elõzõ ülés jegyzõkönyvének elfogadása,

elõterjesztõ: Gál Rezsõ EVDSZ elnök. 
2. A rendkívüli kongresszus anyagainak meg-

tárgyalása, elõterjesztõ: Gál Rezsõ, dr. Szilá-
gyi József EVDSZ elnökhelyettes, Árkovics
István EVDSZ gazdasági igazgató. 

3. Egyebek. 

Lõrincz László, mint levezetõ elnök a jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy az összes mandátum-
számból – 125-bõl – 96 fõ jelen van, így a szövet-
ségi vezetõségi ülés határozatképes. Az elsõ na-
pirendi pont keretében Gál Rezsõ tájékoztatja a
jelenlévõket, hogy az elõzõ ülés jegyzõkönyv-
éhez észrevétel nem érkezett. A Szövetségi Ve-
zetõség egy tartózkodással jóváhagyja az elõzõ
ülés emlékeztetõjét. A második napirendi pont
elõterjesztéseként Gál Rezsõ tájékoztatja az SZV
tagjait, hogy számukra megküldésre került a be-
számoló tervezete és a gazdasági és a pénzügyi
alapról szóló beszámoló. A GEB beszámolóját
Ilyés Éva GEB elnök szóban ismerteti a Szövet-
ségi Vezetõséggel. Az Alapszabály módosításra
és a kongresszusi határozatra vonatkozó javas-
latokat a Szövetségi Vezetõség tagjai az ülésen
kapták készhez írásban. 
Ezt követõen az elõterjesztõ javasolja, hogy a
beszámolót fejezetenként tárgyalják meg. A be-
számoló tárgyalása során felmerült egy etikai
kódex szükségessége, valamint hogy a mellékle-
tek felsorolásából kimaradtak a tagozatok. A
Szövetségi Vezetõség az etikai kódex szükséges-
ségét elvetette, ugyanakkor a beszámoló mellék-
leteinek felsorolását kiegészíteni javasolja.  
Hozzászólók: Néber Tibor (ADÉSZ elnök), Nagy
Zoltán Sándor (BESZ elnök), dr. Szilágyi József.
A Szövetségi Vezetõség ezt követõen az alábbi
határozatot egyhangúlag elfogadta:
41/2012. (11.06.) sz. határozat: A Szövetségi
Vezetõség az EVDSZ beszámolóját az elõzõ
kongresszust követõen végzett munkáról, a
kiegészítésekkel együtt elfogadja és támogat-
ja, hogy a beszámoló a Rendkívüli Kongresz-
szus elé beterjesztésre kerüljön.
A Szövetségi Vezetõség ezt követõen megtár-
gyalta a gazdasági beszámolót.  Elfogadta az
EVDSZ Állandó Bizottságának módosításra vo-
natkozó javaslatát és ezt követõen az alábbi 
határozatot egyhangúlag elfogadta:
42/2012. (11.06.) sz. határozat: A Szövetségi
Vezetõség az EVDSZ gazdasági beszámolóját
az Állandó Bizottság módosító javaslataival
együtt elfogadja. Támogatja, hogy a beszá-
moló a Rendkívüli Kongresszus elé beterjesz-
tésre kerüljön.
Az EVDSZ pénzügyi alapjáról szóló beszámoló
tárgyalása során felmerült a szabadidõs tevé-
kenységek újragondolásának igénye . A Szövet-
ségi Vezetõség fontosnak tartja, hogy a jövõbeni
mûködés vizsgálata során  a szabadidõs tevé-
kenységekre vonatkozó igények is felmérésre
kerüljenek. Ezt követõen a Szövetségi Vezetõség
az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta.
43/2012. (11.06.) sz. határozat: A Szövetségi
Vezetõség az EVDSZ pénzügyi alapjára vo-
natkozó gazdasági beszámolót elfogadja. Tá-
mogatja, hogy a beszámoló a Rendkívüli
Kongresszus elé beterjesztésre kerüljön.
A Szövetségi Vezetõség ezt követõen meghall-
gatta Ilyés Éva elõterjesztésében a Gazdasági El-
lenõrzõ Bizottság kongresszusi elõterjesztését.
A Szövetségi Vezetõség köszönettel vette tudo-
másul az elõterjesztést.
Az Alapszabály módosításával kapcsolatosan dr.
Szilágyi József, mint elõterjesztõ elõadta, hogy
az Alapszabály módosítására az egyesüléssel
kapcsolatos jogszabályok változása miatt van
szükség, melyet a szövetségi vezetõségi tagok
jól tudják. Az elõterjesztõ ismertette, hogy az
írásbeli elõterjesztést az Állandó Bizottság tár-
gyalta és ezt követõen javasolja, hogy a kong-
resszus a Szövetségi Vezetõségbe ne csak tago-
kat, hanem póttagokat is válasszon. A tagszak-
szervezetetek 500 fõ felett 2 fõ póttagot, míg 500
fõ alatt 1 fõ póttagot javasolhatnak. Ugyancsak
jelezte az elõterjesztõ, hogy az írásbeli elõter-
jesztéstõl eltérõen nem csak a Szövetségi Veze-
tõség határozatképességének aránya változna,
hanem a kongresszus határozatképességének
aránya is. A kongresszus határozatképességé-
hez elegendõ lenne a tagok háromnegyede he-
lyett a tagok kétharmada, míg a megismételt
kongresszuson kétharmad helyett több mint
50%.
Ezt követõen a vita során az alábbi további ja-
vaslatok születtek:

● a szövetség jogutódok nélküli megszûnése

esetén a megmaradt vagyont nem "lét-
számarányosan", hanem az aktív tagok
arányában kellene felosztani.

● az Alapszabály V. fejezet 1.4 pontja az
alábbiakkal egészülne ki: „Az V. fejezet
1.1/ f ) pont vonatkozásában a szavazást
addig kell folytatni, amíg a Szövetségi Ve-
zetõségben nem rendelkezik minden jelölt
állításra jogosult szervezet képviselettel.”

● az Alapszabály új VIII. fejezetére javasolt
szövegben az „egyesület” szó „szövetség”-
re változik, kivéve a felsorolás elsõ pontját,
ahol a második „egyesület” kifejezés „civil
szervezet”-re változik. 

Hozzászólók: Palatinszky Gábor (BESZ fõbizal-
mi), Gál Rezsõ, Téglás József (DUVISZ elnök),
Néber Tibor, Horváth József (Ovit Szaksz. el-
nök), Pinczés Ernõ (TIVISZ elnök). 

A vitát követõen a Szövetségi Vezetõség az aláb-
bi határozatot egyhangúlag elfogadta:
44/2012. (11.06.) sz. határozat: A Szövetségi
Vezetõség az EVDSZ Alapszabályának módo-
sítására vonatkozó írásbeli elõterjesztést a
módosításokkal együtt elfogadja. Támogatja,
hogy a módosítási javaslatok a Rendkívüli
Kongresszus elé beterjesztésre kerüljenek.

A Szövetségi Vezetõség ezt követõen a kong-
resszusi határozatokat tárgyalta meg. Elfogadta,
hogy az írásban elõterjesztett határozati javaslat
az egyes számú határozati javaslat legyen. A ket-
tes számú határozati javaslat szövegeként pedig
elfogadta az Állandó Bizottság javaslatát a követ-
kezõk szerint:
„Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa megál-
lapítja, hogy a sztrájktörvény módosítása elle-
hetetlenítette a sztrájk alkalmazását, különö-
sen a közüzemi társaságok esetében. Minden
társaságnál probléma, hogy a törvény egyér-
telmûen nem rögzíti, mikor jogszerûtlen a
sztrájk, a bíróság utólag - elvileg bármilyen
okból - jogszerûtlenné nyilváníthatja a sztráj-
kot. A közüzemeknél ezenkívül problémás to-
vábbá a még elégséges szolgáltatás meghatá-
rozása. A bíróságok az ezzel kapcsolatos dön-
tés meghozatalát húzzák-halasztják, kitérnek
a döntés meghozatala elõl.
Erre tekintettel a kongresszus felkéri az
EVDSZ vezetõségét és a Szövetségi Vezetõsé-
get arra, hogy a LIGA Szakszervezetek bevo-
násával tegyen meg mindent annak érdeké-
ben, hogy a sztrájk, mint érdekérvényesítési
eszköz alkalmazható legyen.”
A kongresszusi határozatokra vonatkozóan a
szövetségi vezetõség az alábbi határozatot egy-
hangúlag elfogadta:
45/2012. (11.06.) sz. határozat: A Szövetségi
Vezetõség az egyes és a kettes számú kong-
resszusi határozat tervezetet elfogadja. Tá-
mogatja, hogy ezen tervezetek a Rendkívüli
Kongresszus elé beterjesztésre kerüljenek.

2012. november 7.
A levezetõ elnök a jelenléti ív alapján megállapít-
ja, hogy az összes mandátum számból, 125-bõl,
96 jelen van, így a szövetségi vezetõségi ülés ha-
tározatképes. 
Az egyebek napirendi pont keretében tárgyal-
ták:

● a rendkívüli kongresszuson történõ elis-
meréseket,

● a VKSZ módosítás jelenlegi helyzetét,
● az EVDSZ és az MVM Zrt. közötti tárgyalá-

sok helyzetét,
● az EVDSZ év végi oktatását,
● az ÁPBT jelenlegi és jövõbeni helyzetét,
● az EVDSZ jövõbeni mûködését vizsgáló

munkabizottság elõterjesztését,
● a norvég pályázatot,
● a pénztári választásokat.

Ezt követõen az SZV megerõsítette korábbi dön-
tését, hogy a rendkívüli kongresszuson 5 fõ elis-
merésére kerüljön sor. Az elismertek oklevélben
és kisplasztikában részesülnek. A vita során fel-
merül, hogy egy pénzügyi alapot hozzanak létre
az elismerések finanszírozására. Ezzel kapcso-
latosan az az álláspont született, hogy a jövõ évi
pénzügyi terv elõterjesztésekor legyen erre vo-
natkozó javaslat. Elhangzott, hogy a vezetõség
küldje meg a kitüntetettek listáját a tagszakszer-
vezetek részére. Berkes Sándor jelezte, hogy a
MÉSZ fenntartja a VD aranygyûrûre való javas-
latát, melyet megküldött a vezetõség részére,
ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a rendkívüli
kongresszuson VD aranygyûrû átadására nem
kerül sor.
Hozzászólók: Berkes Sándor (MÉSZ elnök),
Pinczés Ernõ, Horváth József, dr. Szilágyi Jó-
zsef, Gál Rezsõ.
A vita lezárásaként az SZV az következõ határo-
zatot egyhangúlag elfogadta:

46/2012. (11.06.) sz. határozat: A Szövetségi
Vezetõség felkéri a tagszakszervezeteket,
hogy 2012. november 12-én 12 óráig küldjék
meg az elismerésre vonatkozó javaslataikat
az EVDSZ irodába. Ezt követõen az iroda
küldje meg a javasolt személyeket a tagszak-
szervezetek részére. Az SZV felhatalmazza
az EVDSZ vezetését, hogy tegyen javaslatot
az elismerés odaítélésének módjára. A végsõ
döntést a Szövetségi Vezetõség írásbeli szava-
zással hozza meg. 
A Szövetségi Vezetõség a VKSZ tárgyalásokról
meghallgatta Gál Rezsõ elõterjesztését. Aki je-
lezte, hogy 2012. november 9-én 11:30-tól lesz
VAPB ülés, ahol egyetlen napirendi pontként a
VKSZ módosításáról tárgyalnak a felek. Az elõ-
terjesztõ tájékoztatást adott a kereset változásra
irányuló számításokról. Jelezte, hogy sokkal ki-
sebb kereset változásra lehet számítani, mint ar-
ra elõzetesen gondoltunk. Erre tekintettel is na-
gyobb mozgásteret kért a tárgyaló delegáció szá-
mára, mint amit az elõzõ SZV adott a részére. 
Az elõterjesztõ arról is tájékoztatást adott, hogy
a munkaközi szünet kiadásával kapcsolatosan
Bognár Pétert, a Paksi Atomerõmû Zrt humán
igazgatóját jelölte ki a közös munkabizottság
tagjának. Javasolja, hogy a Szövetségi Vezetõség
a munkavállalói oldal részérõl Berkes Sándort és
a két további paksi tagszakszervezet egy-egy
képviselõjét bízza meg az egyeztetésben való
részvétellel.
A Szövetségi Vezetõség minden elõterjesztéssel
egyetértett és megadta a VKSZ-t tárgyaló delegá-
ciónak a nagyobb mozgás térre vonatkozó felha-
talmazást.
Gál Rezsõ ezt követõen tájékoztatta a Szövetsé-
gi Vezetõséget az EVDSZ és az MVM közötti tár-
gyalás fejleményeirõl, melyet az SZV tudomásul
vett. Gál Rezsõ az év végi oktatással kapcsolat-
ban javasolta, hogy arra 2012. december 6-7-8-
án kerüljön sor. December 6-án este közös va-
csorával kezdõdne a program. 20 fõ számára a
szállás ingyenes lenne. Az étkezés és a kísérõ
rendezvények költségei a tagszakszervezeteket
terhelné. A vita során felmerült, hogy nagyobb
létszámú részvétel akkor lehetséges, ha szállás-
igény nincs. A részletes programról és a további
tudni valókról rövidesen tájékoztatással lesz az
iroda. A vita során felmerült továbbá az inter-
netes oktatás lehetõsége.

Hozzászólók: Pinczés Ernõ, Téglás József, Ko-
vács Ferenc (VIMÉSZ elnök), dr. Szilágyi József,
Gál Rezsõ.
A vita lezárásaként a Szövetségi Vezetõség a kö-
vetkezõ határozatot egy tartózkodással elfogad-
va:
47/2012. (11.07.) sz. határozat: A Szövetségi
Vezetõség megtárgyalta az év végi oktatással
kapcsolatos elõterjesztést. Az oktatás idõ-
pontját 2012.december 6-7-8 napjára határoz-
ta meg. Az oktatáson résztvevõk létszámát 20
fõben határozta meg azzal, hogy amennyi-
ben szállás nem igényelnek a jelentkezõk, to-
vábbi részvétel is lehetséges.
Majd dr. Szilágyi József és Árkovics István adott
tájékoztatást az Ágazati Párbeszéd Bizottsági
Tanács mûködésérõl. Dr. Szilágyi József kiemel-
te és megköszönte, Meyer Róbertné munkáját,
mellyel nagyban segíti az EVDSZ ÁPBT-vel kap-
csolatos tevékenységét. A Szövetségi Vezetõség
a tájékoztatót tudomásul vette.
A norvég pályázattal kapcsolatban Árkovics Ist-
ván jelezte, hogy a 380.000 eurós pályázatunk-
ból 200.000 eurót megnyertünk azzal, hogy
20.000 eurót saját erõbõl, saját munkaerõ ellen-
értékeként kell biztosítanunk, míg 180.000
eurót támogatásként kapunk. A pályázatot a
LIGA-val együtt nyújtottuk be. Most történik az
egyeztetés a költségfelhasználás vonatkozásá-
ban, azaz hogyan kell módosítani a pályázatot
az elnyert összegre tekintettel. A norvég nagy-
követségen 2012. november 21-én kell a módosí-
tott pályázatot bemutatni. A Szövetségi Vezetõ-
ség a tájékoztatót tudomásul vette.
Az EVDSZ jövõbeni mûködését vizsgáló munka-
bizottság tervezett tevékenységérõl - Nagy Sán-
dor (DÉMÁSZ Szaksz. vezetõ elnök) munkabi-
zottsági vezetõ távollétében - Lõrincz László
adott tájékoztatást. A Szövetségi Vezetõség a tá-
jékoztatót tudomásul vette.
A pénztári választásokkal kapcsolatosan
Lõrincz László adott tájékoztatást. Jelezte, hogy
az EVDSZ irodán keresztül a választások feladat-
és ütemtervét megküldi a tagszakszervezetek ré-
szére.
A vita során felmerült a VITAMIN Egészség-
pénztár helyzete. Javaslat született arról, hogy a
kongresszus után önálló napirendi pontként tár-
gyaljon errõl a Szövetségi Vezetõség.
(Az SZV ülésrõl a bõvebb emlékeztetõt készítette
dr. Szilágyi József, jóváhagyta: Gál Rezsõ és
Lõrincz László.)

LIGA KONGRESSZUS
Budapesten, a Hélia Hotelben rendezte
meg a LIGA Szakszervezetek XV. - rend-
kívüli - kongresszusát, melyre azért volt
szükség, mert 2012-ben nagyléptékû
kampányba kezdett a magyarországi
szakszervezeti mozgalom megújításáért.
Ez a folyamat a LIGA Szakszervezetek,
mint munkaszervezet bõvülését és átala-
kulását is magával hozta. Gaskó István, a
LIGA elnöke vázolta a LIGA Tanács által
már elfogadott stratégiát, a szervezet bõ-
vülését, és reményét fejezte ki, hogy a
szakszervezeti mozgalom megújítása,
megfiatalítása és ezzel együtt járó meg-
erõsödése a következõ két évben látvá-
nyos eredményekkel jár majd.  A jelenlé-
võk egyhangúlag elfogadták a LIGA Ta-
nács által támogatott Alapszabály módo-
sítását.

A legutóbbi szövetségi 
vezetõségi ülésrõl

A legutóbbi szövetségi 
vezetõségi ülésrõl
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Tisztelt Pénztártagjaink!
Kedves Forró Drót Olvasók!

Engedjék meg, hogy így év vége
közeledtével röviden tájékoztas-
suk Önöket Pénztárunk éves
munkájáról és elért eredményei-
rõl.

A VITAMIN Egészségpénztár
taglétszáma jelenleg 22 820 fõ, a
2012. december 31-i várható ada-
tok alapján a pénztári tartalékok
együttes egyenlege, azaz a Pénz-
tár vagyona 2,7 Mrd Ft. Ezek
alapján elmondhatjuk, hogy a
mûködési tartalékaink, abban
az esetben, ha a Pénztárnak
nem keletkezne bevétele, továb-
bi 2 éves zavartalan mûködést
tenne lehetõvé, mely a maximá-
lisan költséghatékony mûködés-
nek köszönhetõ. Kiemelkedõ
eredményünknek tartjuk, hogy
Pénztárunk 54,66 Ft mûködési
költség ráfordítással nyújt 1000
Ft szolgáltatást tagjai részére,
míg a PSZÁF adatai szerint az
egészségpénztári szektorban

ennek átlaga 87,69 Ft. A konzer-
vatív befektetési politikánknak
köszönhetõen tagjaink megta-
karításai nem veszítettek érté-
kükbõl, a Pénztár az inflációt
meghaladó hozamot realizált.

A szerzõdött szolgáltatóink és
munkáltatóink köre évrõl évre
bõvül, mára több mint 8000
szolgáltatói telephellyel állunk
kapcsolatban, melybõl közel 
7600 kártyaelfogadó-hely is
egyben. 2012. április 01. és
2012. október 31. közötti idõ-
szakban 50 új munkáltatót kö-
szönthetünk partnereink köré-
ben, így szerzõdött munkálta-
tói partnereink száma megha-
ladja a 600-at.

A 2012. december 14-én meg-
tartott küldöttközgyûlés határo-
zataiban egyhangúan fogadta el
a 2012. I-IX. havi mûködésrõl és

a 2012. évi pénzügyi terv várha-
tó teljesítésérõl készült tájékoz-
tatót, a Pénztár 2013. évi és a
2013-2015. évekre vonatkozó
hosszú távú pénzügyi tervét, va-
lamint jóváhagyta a 2012. április
01. és 2012. október 31. között
kötött munkáltatói szerzõdése-
ket.

Büszkén mondhatjuk, hogy a
VITAMIN Egészségpénztár a
változó gazdasági és jog-szabá-
lyi körülmények ellenére 2012-
ben is eredményes évet zárhat,
mely nagy részben köszönhetõ
tagjaink, valamint a szerzõdött
munkáltatók és szolgáltatók tö-
retlen bizalmának és együttmû-
ködésének.

Ezúton szeretnénk a Vezetõ-
ség és Munkatársaink nevében
megköszönni, hogy a 2012. év-
ben is Pénztárunkat választot-
ták.

A Pénztár vezetõ testületei és
alkalmazottai továbbra is - a tagi
érdekeket maximálisan szem
elõtt tartva - azon dolgoznak,
hogy a Pénztár az elkövetkezen-
dõ években is zavartalanul mû-
ködhessen és megõrizzük tagja-
ink elégedettségét.

A VITAMIN Egészségpénztár
nevében Boldog, Békés Karácso-
nyi Ünnepeket és Egészségben
Gazdag Boldog Új Esztendõt kí-
vánunk Önöknek és Kedves
Családjuknak!

Az Alapítvány megalakulásakor célul
tûzte ki, hogy a villamosenergia-iparági
dolgozókat foglalkozás körében bekö-
vetkezett baleset vagy foglalkozási
megbetegedés esetén anyagi, és
amennyiben lehetséges, természetbeni
támogatásban részesíti.  Az elmúlt húsz
évben több ezer fõ részére biztosított 
2-3 hetes beutalásokkal rehabilitációs
lehetõséget, valamint munkahelyi  bal-
esetet szenvedett, illetve szociálisan rá-
szoruló megbetegedett dolgozót segé-
lyezett az Alapítvány.

Boldog, Békés Karácsonyt 
és jó egészséget kíván 

az elkövetkezendõ új évre 
minden kedves olvasónak, 
tagoknak, partnereknek 

és ügyfeleknek az 
Egymásért–Együtt Alapítvány!

Kedves Iparági Kollégák, Sportbarátok!

Az országban párját ritkító, több mint 60
éves múltra visszatekintõ villamosenergia-
ipari sportmozgalom sikeres 2012-es évet
tudhat maga mögött. A 10 hagyományos
mellett 3 kísérleti sportágban, 58 iparági,
vagy iparági kötõdésû társaság képviseleté-
ben csaknem 2700-an használták ki a villa-
mosenergia-ipari sporttalálkozók nyújtot-
ta lehetõségeket: kedves, kollegiális társa-
ságban, új barátságokat kötve és a régieket ápol-
va hódoltak kedvenc sportáguknak, értek el soká-
ig emlegetett sportsikereket, vagy „csak” élvezték
a mozgás örömét.

A Villamosenergia-ipar a Sportért (VITSPORT)
Alapítvány és a Villamosenergia-ipari Sportbizott-
ság nevében köszönöm  mindazok támogatását,
akik ezt elõsegítették: A résztvevõ társaságoknak
a részvételi díjhoz adott és a VITSPORT Alapít-
ványnak nyújtott támogatását, a rendezõ társasá-
goknak és a rendezésben közremûködõ kollégák-
nak áldozatvállalásukat, a szíves fogadtatást és az
Alapítványt SZJA-juk 1%-ával megtisztelõ sport-
barátoknak pénzügyi támogatásukat.

Sokan vagyunk, akik úgy gondolják, hogy a
villamosenergia-ipari sportmozgalom nemcsak a
résztvevõk, hanem az egész iparág számára ko-
moly, megõrzendõ érték. Kívánom hát mindany-
nyiunknak, hogy az új évben is folytatódjék e
szép hagyomány, és kérem ehhez minden sport-
szeretõ iparági kolléga és társaság támogatását!

Szeretetteljes, boldog karácsonyt és egészség-
ben, jókedvben gazdag új évet kívánok!

Várhelyi Géza,
a Villamosenergia-ipari Sportbizottság 

és a VITSPORT Alapítvány 
kuratóriumának elnöke

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND
A HAPPY NEW YEAR

A FORRÓ DRÓT MINDEN KEDVES OLVASÓJÁNAK
BOLDOG ÜNNEPEKET ÉS 

SIKEREKBEN GAZDAG, EREDMÉNYES 
ÚJ ÉVET KÍVÁN A MAVIR ZRT.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Ha kell harcosabban kiáll a
munkavállalók érdekéért,
akár itthon, akár a határokon
túl kell nyomatékot adni a kö-
zös célokért. Összességében
folyamatos kihívásokkal talál-
kozik a szakszervezet, az
EVDSZ mint szövetség, de
megállja helyét a továbbiak-
ban is, mint eddig tette. 

Az elnök bevezetõ elõadá-
sát a pénzügyi és gazdasági
beszámoló ismertetése követ-
te. 

Árkovics István, az EVDSZ
gazdasági igazgatója ismertet-
te az utóbbi évben megválto-
zott pénzügyi helyzet kezelé-
sére tett intézkedéseket, ki-
emelte, most fõ cél a nem ne-
gatív pénzügyi kimutatás el-
érése és, hogy a hatékonyság
továbbra is olyan szinten ma-
radjon pénzügyileg, mint ed-
dig. 

Dr. Szilágyi József elnökhe-
lyettes tájékoztatott, hogy az
elõzõ kongresszus óta az
EVDSZ Állandó Bizottsága ha-
tékony munkájával segítette a
szövetségi vezetõséget, fontos
határozatokat készített elõ ar-
ra nézve, hogy a személyi és
tárgyi feltételek megmaradja-
nak az apparátus számára. 

Major Gábor, az Etikai Bi-
zottság elnöke tájékoztatott a
bizottság munkájáról és arról
a kérdõíves projektrõl, mely a
döntéshozatali mechanizmus
erõsítését célozza meg a visz-
szacsatolások alapján. A pro-
jekt a szövetség munkáját
nagy mértékben elõsegítheti. 

Vokony János, a Pannónia
Nyugdíjpénztár Igazgatóta-
nács elnöke transzparens elõ-
adásában tájékoztatott a szer-
vezet magán és önkéntes ága-
zatának helyzetérõl. – Az üz-
leti kihívásoknak, amelyek a
piac helyzetébõl adódtak szá-
munkra, sikeresen megfelel-
tünk. A nyugdíjpénztári hazai
rangsorban a vagyoni helyze-
tet tekintve az ötödik helyen
áll a Pannónia Nyugdíjpénz-
tár, a létszámot tekintve a
nyolcadik helyen, de a pozíci-
ók változnak, ezek a helyek
kedvezõbbek lehetnek a jövõ-
ben. Olyan lehetõségek adód-
tak mind a magán, mind az
önkéntes ágazatot tekintve,
hogy új szervezetek csatla-
koznak hozzánk, mely ered-
ményezheti a pénztár vagyo-
nának megkétszerezését is -
mondta Vokony János, majd
elismerését fejezte ki a szak-
szervezet vezetése felé, mely
segítette munkájában és a tag-
szervezeti partnerség elõsegí-
ti a munka hatékonyabbá téte-
lét. 

Ezt követõen Bolvári Lász-
ló, a Vitamin Egészségpénz-
tár ügyvezetõje tartott elõ-
adást, melyben tájékoztatott,
hogy a pénztár a következõ
évben a legfelsõbb kategóriá-
ba pozícionálhatja magát, a
tagok elégedettek a szolgálta-

tásokkal. A mûködés stabil, a
pénztár takarékos gazdálko-
dást folytat a jövõben is a ta-
gok kiszolgálását mindig job-
bá téve.

Petrovicsné Skuczi Ágnes,
az EVDSZ Ifjúsági Tagozatá-
nak elnöke szóban egészítette
ki a tagozat idei évrõl készült
beszámolóját. Az EVDSZ Ifjú-
sági Tagozata a 2012. évben is
több programot szervezett,
mely programokon számos új
fiatalt köszönthetett, folyama-
tos volt az országos szintû
iparági kapcsolattartás a fiatal
munkavállalók között, akik-
nek lehetõsége nyílt a munka
világával kapcsolatos vélemé-
nyüket megosztani egymás
között. A rendezvények során
erõsítették a villamosenergia-
iparági kollektív összetarto-
zást. Számos tagszervezetnél
sikerült nagy számú tagot be-
léptetni a szakszervezetbe. A
képviselõk a tagszervezés so-
rán mindig figyelembe veszik,
hogy a fiatalok megszólítása
és programokra hívása sajátos
témákat, hangulatot és stílust
kíván. Mindezért ötvözik a
komoly témákat a vidám ese-
ményekkel, ezzel kínálva vál-
tozatosságot az ifjú munka-
vállalók részére, mondta a ta-
gozat elnöke. 

Szabó Béla, a VIMFÓ elnö-
ke visszatekintve elmondta,
hogy a fórum 2008-ban jött
létre és hatékony munkát vé-
gez. A munkáltatók támogat-
ják a szervezetet, az együtt-
mûködés a továbbiakban is jó
lesz remélhetõleg, illetve a
csapatmunka meghozza gyü-
mölcsét.

Lázár Róbert, a VÜTFÓ el-
nöke kihangsúlyozta a fórum
és az EVDSZ közötti szoros
együttmûködés elõnyeit és tá-
jékoztatott az idei munkáról.

Bakai Lehel, az Egymásért-
Együtt Alapítvány Kuratóriu-
mának elnöke bemutatta a
szervezet új, színes logóját és
tájékoztatott arról, milyen sok
munkavállaló és hozzátarto-
zóik részére sikerült támoga-
tást és segélyezést nyújtani,
illetve milyen népszerûek a
rekreációs pontok, név sze-
rint a gyulai D-Hotel, a keszt-
helyi Hotel Ovit, valamint a
balatongyöröki Hotel Panorá-
ma. Mindhárom helyen haté-
kony rehabilitáció folyik az
iparági kollégák részére. Ba-
kai Lehel megköszönte az ed-
digi támogatásokat és kérte, a
továbbiakban is segítsék a
szervezetek az alapítvány
munkáját. 

A Vitsport Alapítvány mun-
kájáról dr. Szilágyi József az
alapítvány kuratóriumának
képviseletében ismertette a
szervezet idei tevékenységét,
az iparági sportmozgalomban
betöltött erõteljes szerepét.
Kiemelte, hogy a sportágak
rendezvényei idén is sikere-
sek voltak, negyven munkál-
tató támogatja a szervezetet
és a sportolni akaró dolgozó-

kat, és a szakszervezet is hat-
hatós támogatást nyújt. 

Gaskó István, a Liga Konfö-
deráció elnöke, a kongresszus
vendége is elõadást tartott, el-
sõsorban a Munka Törvény-
könyvének jelenlegi helyzeté-
rõl, a vitatott sarkalatos pontja-
iról, a Liga Szakszervezetek
helyzetérõl és a jövõ évi bér-
ajánlások kilátásairól. A Mun-
ka Törvénykönyve körül
vesszõfutás folyik, pontosab-
ban legalább kétszáz, a mun-
kavállalókat és érdekvédõket
érintõ diszkriminatív rész van
benne, melyen a szakszerve-
zetek álláspontja szerint vál-
toztatni kell. A törvény ta-
vasszal várhatóan meg lesz
nyitva, azaz ismét módosító ja-
vaslatokra és azok tárgyalásai-
ra kerül sor, jó esély van arra,
hogy kedvezõbb feltételekkel
zárjuk le a ma még hátrányos
pontokat. A Liga Szakszerve-
zetek helyzete erõsödhet, több
más érdekvédelmi szervezet
kifejezte csatlakozási szándé-
kát a jövõben, mivel ezt látják
a leghatékonyabbnak. A dön-
téshozókkal a Liga továbbra is
tárgyal több kérdésben, hiszen
a megegyezéseknek ez most a

járható útja. Gaskó István több
felszólalásra és kérdésre is vá-
laszolt a továbbiakban, me-
lyekben leszögezte, hogy a
konföderációk közötti együtt-
mûködést szorgalmazza jelen-
leg is a Liga, úgy, mint már
1996-ban is. Az elhatárolódás
és a nem együttmûködés nem
a Liga hibája, hiszen az min-
dig közös platformot akart. 

A kongresszuson a további-
akban a tagszervezetek veze-
tõi szóltak hozzá az elhang-
zottakhoz, ajánlották a plé-
num számára a határozatok
és beszámolók elfogadását.
Hozzászólók voltak, Nagy
Sándor DÉMÁSZ Szakszerve-
zet vezetõ elnök, Bánkuti Fe-
renc, a Pécsi Erõmû MÉSZ el-
nöke, Hegedûs Zoltán MEVISZ
képviselõ, Lõrincz László PA-
DOSZ elnök, Majoros János, a
PADOSZ Nyugdíjas Tagozatá-
nak vezetõje, Medveczki Zsolt
MEVISZ titkár, Weisz Mátyás
PADOSZ elnökhelyettes, Tóth
István MEVISZ bizalmi, Kállai
Mihály Ovit szakszervezeti
fõbizalmi, Téglás József DU-
VISZ elnök, Kiss Mihály jogi
szakértõ.

(Folytatás az 5. oldalon)

Az EVDSZ Rendkívüli 
Kongresszus határozatai

1. számú határozat:

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa megbízza a Szövetsé-
gi Vezetõséget és az Állandó Bizottságot, hogy tekintettel
az új Munka Törvénykönyvére, valamint VKSZ módosítá-
sára, az utóbbi aláírását követõen elemezzék az EVDSZ
mûködési feltételeit és az e feltételek közötti mûködés biz-
tosítása érdekében hozzák meg a szükséges döntéseket. 

A Rendkívüli Kongresszus megbízza a Szövetségi Vezetõ-
séget és az Állandó Bizottságot azzal is, hogy elemezzék az
EVDSZ jelenlegi mûködését és tegyenek javaslatot - legké-
sõbb a 2013. évi „rendes” Kongresszuson - egy olyan struk-
túrára, mûködési modellre, amely biztosítja hosszú távon,
a megváltozott körülmények között is az EVDSZ mûködé-
sének személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeit.

A 2008. évi kongresszuson hozott azon határozatának vég-
rehajtását, mely az EVDSZ pénzügyi külön alapjával kap-
csolatos, jelen Rendkívüli Kongresszus 2013. évre vonatko-
zóan felfüggeszti, s e kérdésre a 2013. évi „rendes” Kong-
resszuson visszatér.

2. számú határozat:

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa megállapítja, hogy a
sztrájktörvény módosítása ellehetetlenítette a sztrájk alkal-
mazását, különösen a közüzemi társaságok esetében. Min-
den társaságnál probléma, hogy a törvény egyértelmûen
nem rögzíti mikor jogszerûtlen a sztrájk, a bíróság utólag -
elvileg bármilyen okból - jogszerûtlenné nyilváníthatja a
sztrájkot. A közüzemeknél ezen kívül problémás továbbá a
még elégséges szolgáltatás meghatározása. A bíróságok az
ezzel kapcsolatos döntés meghozatalát húzzák-halasztják,
kitérnek a döntés meghozatala elõl.

Erre tekintettel a kongresszus felkéri az EVDSZ vezetõségét
és a Szövetségi Vezetõséget arra, hogy a LIGA Szakszerve-
zetek bevonásával tegyen meg mindent annak érdekében,
hogy a sztrájk, mint érdekérvényesítési eszköz alkalmaz-
ható legyen.

3. számú határozat:

Az EVDSZ Rendkívüli Kongresszusa elvárja, hogy a magyar
energiapolitika részesítse elõnyben a hazai villamosener-
gia-termelést. Ennek fontos foglalkozáspolitikai okai is
vannak. Ennek részeként az energiamixben legyen szerepe
az atomerõmû-bõvítésnek és a hazai szénbázisú villamos-
energia-termelésnek is.

A rendkívüli kongresszus két tartózkodással elfogadta.

EVDSZ Rendkívüli Kongresszus
Nagy Sándor Medveczki Zsolt Lõrincz László

Dr. Szilágyi József

Gaskó István
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EEVVDDSSZZ RReennddkkíívvüüllii KKoonnggrreesssszzuuss
(Folytatás a 4. oldalról)

A kongresszus a vélemények, ja-
vaslatok után elfogadta az EVDSZ el-
múlt egy évrõl szóló beszámolóját,
az EVDSZ Alapszabály módosítását
és három határozatot. (Lásd keret-
ben.)

A zárszó után kitüntetések átadá-
sára került sor. Gál Rezsõ és dr. Szi-
lágyi József a gratuláció mellett egy-
egy kedves szó kíséretében hét szak-
szervezeti tisztségviselõnek adta át
az EVDSZ Emléklap és a Kisplasztika
kitüntetést. 

Kitüntetést kaptak: 
Kállai Lászlóné (PADOSZ), 
Tárkányi Csabáné (TIVISZ), 
Németh Lászlóné (VDSZSZ ÉMÁSZ

Szakszervezet), 
Juhász Judit (OVIT Szakszervezet),
Szabóné Sávai Anikó (DÉMÁSZ

Szakszervezet), 
Gulyás Krisztián (MVM DSZ ügyvivõ), 
Bátki László (D. H. V. Munkás-

tanács elnök).

Az eredményesen és zökkenõ-
mentesen lezajlott kongresszus leve-
zetõ elnöki tisztét Réffi Péter (ÉVISZ
SZT elnök) töltötte be, aki e téren
már nagy szakmai tapasztalattal és
hozzáértéssel rendelkezik.

Elismerték 
munkájukat

Bátki László, a Dunamenti Hõ-
erõmû Vállalat Munkástanács elnö-
ke.

László a szakszervezeti feladato-
kat azért vállalta, mert úgy érzi, leg-
inkább itt tehet a kollégák munkahe-
lyi körülményeinek javításáért, a
bérszínvonal emeléséért. Ebben a
Munkástanács sokat segíthet, fontos
szem elõtt tartani: a nehéz pillana-
tokban sem szabad feladni.

1992-ben, mikor az erõmûhöz ke-
rült, a kollégák közül már akkor töb-
ben Munkástanács tagok voltak. Tõ-
lük érdeklõdött, velük beszélgetett,
hogy milyen és hogy mûködik a
szervezet. A kollégák elmondták a
körülményeket és lehetõségeket, mi-
lyen jogokkal rendelkeznek a dolgo-
zók a munkahelyeken. Az elhang-
zottak alapján döntött úgy, tagja lesz
ennek a tanácsnak, mivel tényleg a
dolgozók érdekeit képviseli. A hosz-
szú évek során, számos tapasztalat-
tal és lelkesedéssel végezte a teendõ-
ket, ennek eredményeként vezetõsé-
gi tag lett. 2005-tõl mint elnökhelyet-
tes tevékenykedett, 2007-ben megvá-
lasztották a Munkástanács elnöké-
nek. 2008 óta a Munkavédelmi Bi-
zottság elnöki feladatait is ellátja,
amit mindig felelõsségteljesen és
precízen tesz. 2010-ben megkapta a
Dunamenti Erõmû Zrt.-nél alapított
Erõmû Díjat. Ezen díjra a Munkásta-
nács vezetõsége terjesztette fel, a DE
Zrt. vezetõsége, az üzemi tanács és a
szakszervezet támogatásával. A
munkavállalókkal nagyon jó, bizal-
mas kapcsolatot sikerült kialakíta-
nia. Az erõmûben jó véleménnyel
vannak a Munkástanács munkájáról
és vezetésérõl, mert érzik és tapasz-
talják is, hogy értük, az õ érdekük-
ben teszik a dolgukat. Kiemelkedõ a
2010-es üzemi tanács választáson el-
ért eredményük. A Munkástanács
történetében elõször fordult elõ,
hogy az ÜT-elnök, az ÜT-elnökhe-
lyettes és a felügyelõ bizottság egy
tagja is közülük került ki. László na-
gyon büszke arra, hogy a vezetése
alatt ilyen eredményt sikerült elérni.
Idén pedig a Dunamenti Hõerõmû-
ben tartott üzemi tanács választást  a
DHV Munkástanács megnyerte, an-
nak ellenére, hogy a társaságnál õk a
kisebb létszámú szakszervezet.

Gulyás Krisztián, a Magyar Vil-
lamos Mûvek Dolgozóinak Szak-
szervezete ügyvivõje 2005-ben
kezdte pályáját az MVM Zrt.-nél és
2012 júliusa óta dolgozik az MVM
Partner Zrt.-nél a Menetrend-készítõ
és Mérlegkör Irányító Osztályon, je-

lenleg szakértõként. A Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen végzett, okleveles gé-
pészmérnökként. 2005. július 1-jétõl
szakszervezeti tag és 2009-tõl szak-
szervezeti bizalmi. Nagyrészt neki
köszönhetõ az MVM Partner Zrt.
dolgozóinak beszervezése a szak-
szervezetbe. Véleménye szerint a
leghatásosabb a munkavállalókkal
történõ személyes beszélgetés, ezért
próbált meg minél több alkalommal,
minél több munkatársának, az
MVM-ben dolgozónak elmondani a
saját tapasztalatait, mit lát a tagság-
ban elõnyösnek, miért jó az összefo-
gás, és hogy a szolidaritás ma sem
szólam csupán. Beszélt kollégáival a
szakszervezet idei munkájának
eredményeirõl, az elmúlt évek ered-
ményeirõl és a célokról a jövõben.
2012. május 8-án az MVM DSZ elsõ
tisztségviselõ választási kongresszu-
sán az MVM DSZ egyik ügyvivõjé-
nek választották meg. Ez év szep-
tember 27-én az MVM Partner ZRt.
Üzemi Tanács választásán bekerült
az üzemi tanácsba is. Krisztián  fo-
lyamatos lelkesedéssel szervezi a
munkavállalókat. Töretlen aktivitá-
sát meghozta gyümölcsét még az
idén: Ez nagyban hozzájárult, hogy
létrejöhetett az I. MVM DSZ családi
és sportnap 2012-ben, igen magas
színvonalon és résztvevõi létszám-
mal, a remények szerint hagyo-
mányteremtõ jelleggel. Mindig is
fontosnak tartotta a közösségépítést
annak érdekében, hogy az egyszerû
munkakapcsolatnál több legyen.

Sportolás területén a csapatsporto-
kat részesíti elõnyben, azon belül a
labdarúgás nála a favorit, ahol meg-
találta felfogásához közelálló, aktív
mozgáslehetõséget. Részt vett az
MVM SE labdarúgó szakosztály ösz-
szekovácsolásban és folyamatos mû-
ködtetésében, ahova egyre több
munkavállaló csatlakozik örömmel.
Jó hangulattal és önzetlen lelkesedés-
sel végzi a vállalt feladatokat, mind-
ezzel igyekszik a szakszervezet és a
munkavállalók segítségére lenni.

Juhász Judit az OVIT Szakszer-
vezet fõbizalmija.

Judit az OVIT ZRt.-hez 1980-ban
került, építési mûszaki ellenõr, majd
ingatlanügyi elõadó munkakörök-
ben dolgozott. Az OVIT ZRt.-nél a
Beruházási és Távlati Fejlesztési Fõ-
osztályon kezdte pályáját.  Az Ovit
családias, az országos lefedettség el-
lenére mindenki mindenkit jól isme-
rõ társulat, ahol a demokratizmus
nem csak hangoztatott szöveg volt.
Rengeteget járt vidékre, eleinte a ke-
leti országrészbe, majd megismerte
az összes transzformátorállomást
hazánkban. Vitaminpénztári kül-
döttként, üzemi tanács tagként,
szakszervezeti fõbizalmiként a dol-
gozók érdekeinek érvényesítését tar-
totta fontosnak, mindig ezt képvisel-
te. Harmincegy évi munka után szo-
ros kötelékek fûzik az embert a
munkahelyéhez, de Judit tavaly

döntött úgy, hogy a nyugdíjat vá-
lasztja, mely még az év elején szá-
mára sem volt elõre tervezett dolog,
ám a jogszabályi változások hozták
ezt számára. Nyugdíjba vonulása
elõtt az OVIT Szakszervezet elnök-
helyetteseként tevékenykedett. Segí-
tette az elnök munkáját, részt vett a
hivatalos tárgyalásokon és baráti,
szoros kapcsolatot tartott fenn a
munkavállalókkal. Jelenleg is szíve-
sen vállal el feladatokat  mint fõbi-
zalmi, nem teher számára a munka-
körülményekért való tevékenység, a
kérdésekre válaszol, segít, ahol tehe-
ti.  Természete szerint lelkes és elkö-
telezett híve a kollektíva összetartá-
sának. Kétszer választották meg a
társaság üzemi tanácsának tisztség-
viselõjévé, 2006 óta fõbizalmi, majd
2010-ben elnökhelyettes lett. 

Kállai Lászlóné, a Paksi Atom-
erõmû Dolgozóinak Szakszervezete
fõbizalmija. 

Csilla 1999-tõl szakszervezeti bi-
zalmi, 2007-tõl az atomerõmû ve-
gyészeti területén fõbizalmi, a PA-
DOSZ Szakszervezeti Bizottság tag-
ja. Már a kezdetektõl aktív közösség-
szervezõ volt. Ezt a képességét ka-
matoztatta a PADOSZ Szabadidõs és
Kulturális Bizottságában. Számtalan
oktatás, sportverseny, bál és egyéb
program fõ szervezõjeként szerzett
örömet sok dolgozónak, résztvevõ-
nek. Szívesen vállalt felkéréseket az
EVDSZ hasonló eseményeinek szer-
vezésére, lebonyolítására. Kállai 
Lászlóné, Csilla a PADOSZ tagja,
harminc éve kezdte pályáját a Paksi
Atomerõmûben, családi hagyomá-
nyokat követve kezdett dolgozni az
energiaiparban. Nagyon jó, sõt,
rendkívül jó kapcsolatot alakított ki
kollégáival, az atomerõmûben dolgo-
zó munkavállalókkal. Mindig is re-
mélte, hogy munkájával és áldozatos
tevékenységével kivívja a dolgozók
bizalmát. Mindezt akkor is érzékeli,
mikor számos alkalommal fordulnak
hozzá kérdésekkel. Az érdeklõdõk
számára igyekszik válaszokat keres-
ni, fõként az érdekvédelem és a
munkahelyi kollektíva területén fel-
vetõdõ kérdésekre. Munkája során
tudatosult benne, hogy a nem szer-
vezett dolgozók is számos esetben
keresik fel a szakszervezeti irodát,
mivel õk is tudják, a munkaügyi -
bér- és szociális kérdésekben is - itt
találnak segítséget. Vallja, hogy a
személyes kapcsolatot soha nem le-
het elhanyagolni a dolgozókkal, ám
mindezek mellett természetesen az
érdekvédõknek is ki kell  használni
az új technológiai vívmányokat, de
ahogy Csilla véli, „regényt mégsem
írhatunk” a dolgozóknak. Ezért leg-
inkább hatásos a szó varázsa. 

A szakszervezeti rendezvények
szervezését mindig lelkesen vállalta,
a sportprogramokhoz saját indíttatá-
sa is fûzi, mivel évekkel ezelõtt ko-
molyan és rendszeresen sportolt.
Emellett igazi társasági ember, ked-
ves személyiség, mosolya elbûvölõ,

õszinte megjelenése is mutatja, biza-
lommal fordulhatunk hozzá. Az
évek során végzett munkáját komo-
lyan vette és a jövõ tisztségviselõire
is gondol. Nagy gondot fordít arra, a
fiatalok ismerjék fel az érdekvéde-
lem létjogosultságát és az összetar-
tás elõnyeit. Idõt és fáradságot nem
kímélve támogatja õket törekvéseik-
ben és abban, hogy tudatos és kimû-
velt szakszervezeti vezetõk legye-
nek. 

Németh Lászlóné, az ÉMÁSZ
Szakszervezeti Bizottság tagja.

1980. július 1-jén kezdett dolgozni
az ÉMÁSZ Vállalat Sárospataki
Üzemigazgatóság Üzemviteli Osztá-
lyán adminisztrátorként. Pályája
kezdetén azonnal tagja lett a szak-
szervezetnek, ez természetes volt
számára. Munkaköre, beosztása is
arra jogosította, hogy sokat kellett
foglalkoznia a munkatársak, kollé-
gák ügyes-bajos dolgainak intézésé-
vel. Az érdekvédelemben tevékeny-
kedõk látván a segítõ szándékot és
õszinte jellemét, egyre több és fele-
lõsségteljesebb feladatokat bíztak rá.
Mindezek mellett a munkatársak is
bizalommal fordultak hozzá a továb-
biakban is. Sárospatakon annak ide-
jén még nem volt nehéz a rendezvé-
nyek, megmozdulások megszerve-
zése, sokan voltak, de mint egy nagy
család összetartottak. Az érdekvé-
delmi programokra a munkatársak
szívesen jöttek el, a kapcsolatok szo-
rosak voltak, az egymásra figyelés a
munkahelyeken kívül is megtörtént. 

Németh Lászlóné szerint a szoli-
daritás még mindig megvan az em-
berekben, a mai napig is mûködik,
csak kicsit más változatban. Már
több mint egy évtizede volt szak-
szervezeti tag és foglalkozott szíve-
sen és önzetlenül a munkavállalók-
kal, ekkor választották meg elõször
szakszervezeti bizalminak. Ezt a
megbízatást örömmel és lelkesen vé-
gezte mindig is, nem tekintette te-
hernek. Hamarosan újabb feladato-
kat kapott, beválasztották az üzemi
szakszervezeti bizottságba. Ezt kö-
vetõen szakszervezeti bizottsági tag-
ként képviselte a tagságot. Immár
második ciklusban végzi a feladatait,
mint a sárospataki régió helyi szak-
szervezeti elnöke és az ÉMÁSZ
Szakszervezeti Bizottságának tagja.

Szabóné Sávai Anikó, DÉMÁSZ
Szakszervezet, bizalmi.

Anikó 1982. szeptember 1-jén ér-
kezett az EDF DÉMÁSZ akkori elõd-
jéhez, és azóta folyamatosan tagja a
DÉMÁSZ Szakszervezetnek. Napja-
inkban bizalmiként és a szegedi te-
rület küldötteként tevékenykedik, a
kollégák szívesen fordulnak hozzá
kérdésekkel, problémákkal, melyek
a munka világára, az érdekvédelmi
tevékenységre vonatkoznak.

Munkatársai mindig nyitott fülek-
re találnak nála, és 'Ancsa' addig ke-
resi a lehetõségeket, amíg meg nem
oldja kollégái ügyes-bajos dolgait.

Rendkívül nagy empatikus készség-
gel rendelkezik, jól látja a munkavál-
lalók szemszögébõl a folyamatokat,
sérelmeket, de együtt örül, ha sike-
rül egy-egy eredményt elérni. Szak-
szervezeti tagtoborzás területén az
elmúlt évek során kimagaslóan jól
teljesített, volt olyan év, amikor több
mint ötven új tagot szervezett be.
Személyes megjelenése, szimpati-
kus jelleme, kedves természete kö-
zel hozza egymáshoz a dolgozókat.
Kiválóan együttmûködik a munka-
társaival, segítõkész, nem teher szá-
mára az idõ, melyet a kollégák segí-
tésére áldoz. Mint területi küldött fo-
lyamatosan és gördülékenyen tartja
fent a kapcsolatot a helyi szakszer-
vezet központjával, a kapott infor-
mációkat megosztja a dolgozókkal.
Érvel ha kell, türelmesen válaszol a
feltett kérdésekre legyen szó akár bé-
rekrõl, juttatásokról, segélyekrõl,
szolgáltatásokról. Tisztában van az-
zal, hogy az érdekvédelmi összefo-
gás fenntartása fontos mindenki szá-
mára. 

Anikó 2008 óta üzemi tanács tag,
az üzemi tanács választásokon jelen-
tõs részt vállal a megfelelõ szakszer-
vezeti jelöltek kiválasztásában, majd
megválasztásuk elõsegítésében.

Érdekvédelmi feladatokat vállal a
LIGA Csongrád megyei régió Esély-
egyenlõségi  szervezetében, hasznos
segítõje, emellett az EDF DÉMÁSZ
Esélyegyenlõségi Bizottságának
munkavállalói küldött tagja.

Szabóné Sávai Anikó 2012. no-
vember 30-án nyugdíjba vonul. 

Tárkányi Csabáné (fotón)
TIVISZ képviselõtestületi tag.

Tárkányi Csabáné Fábián Erzsé-
bet alapító tagja a Tiszántúli Villa-
mosenergia-ipari Szakszervezetnek,
jelenleg is tagja a TIVISZ képviselõ
testületének. Az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. jogelõdjénél kez-
dett dolgozni harmincöt éve, jelenleg
mint létesítési referens munkaválla-
lója az EHSZER Kft.-nek. Büszke ar-
ra, hogy a személyes megkeresések,
beszélgetések eredményeként a
nyíregyházi és mátészalkai régióban
100%-os a szervezettség. 

A TIVISZ szakszervezeti titkára
Mátészalkáról. Erzsike 1976-ban a
gimnáziumi évek után kezdte pá-
lyafutását gazdasági vonalon a Köz-
ségi Közösségi Tanácsban, Gyõr-
teleken. Munka mellet mérlegképes
könyvelõi szakmát szerez. Egy év
múlva, 1978-ban belép a TITÁSZ
munkavállalói körébe, valamint a
szakszervezetbe. 1985-ben megvá-
lasztják szakszervezeti bizalminak.
1995- tõl fõbizalmi, s egyben titkár
lesz Mátészalkán a megalakult
E.ON EH - SZER Kft.- nél. 2004- tõl
szakszervezeti ügyvivõ. Üzemi ta-
nács tagként 1995-tõl napjainkig
képviseli a munkavállalókat. Erzsi-
ke személy szerint is annak a híve,
hogy személyesen beszéljük meg a
kérdéseket.  Ha kell, elmegy minden
egyes dolgozóhoz, felkeresi õket,
vagy szívesen válaszol a felvetett
problémákra. Néhányszor volt ne-
héz tárgyalássorozat, melyben részt
vett, de soha nem gondolta azt,
hogy abbahagyja az érdekvédelmi
tevékenységet. 

Véleménye szerint észérvekkel a
munkáltató is meggyõzhetõ, hiszen
az elégedettebb munkavállalók telje-
sítménye sokkal jobb. Õ nem tekinti
ezt a munkát tehernek, az idõt sem
sajnálta, sajnálja rá egyáltalán, emel-
lett sokszor arra gondol, hogy renge-
teg dolgozó munkakörülményein tu-
dott a kollégáival együtt javítani. Ön-
zetlen, mások problémáját elõtérbe
helyezõ személy. Társadalmi mun-
kában mindig az élen járt. Az Ópályi
Szociális és Gyermekjóléti Egyesület
elnöke 6 éve. Az Ópályi önkormány-
zatnál 6 évig képviselõi feladatot is
ellátott. Két leányunokája Németor-
szágban él. Erzsike õszinte, „ami szí-
vén az a száján” típusú személy, aki,
legjobb tudása szerint képviselte a
szakszervezeti tagok érdekeit a
hosszú évek során. 

Fotó és szöveg: FE-LE
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– Gratulálunk Réffi Péternek, az
ÉVISZ SzT elnöknek ismételt meg-
választásához!

– Köszönöm, nagyon kedves.
– Elsõként hadd kérdezzem meg:
Hogyan értékeli a nemrég lezajlott
EVDSZ Rendkívüli Kongresszust,
amelyen ön kitûnõen látta el leve-
zetõ elnöki feladatát?

– Ó, hát nem szabad túlzásba
vinni a dicséretet! Azt gondolom,
hogy a levezetõ elnökség is egy fel-
adat melyet meg kell oldani, el kell
végezni. Igazából már sokat gondol-
kodtam, hogy miért is választanak
meg immáron már évrõl évre. Talán
van egy stílusom, és ha kell kemé-
nyen is tudom irányítani a hozzá-
szólásokat, hisz az egyik feladat a
kongresszus idõütemének a tartása.
Azt is tudom, hogy ilyenkor nem va-
gyok népszerû. Néha megpróbálok
egy kis humort is vinni a munkám-
ba, de megmondom õszintén, most
nem volt vevõ a csapat.

Jó hangulatúnak éreztem és vé-
gül is elmondható, hogy a kongresz-
szus elvégezte a feladatát. Magam
részérõl örültem, hogy Gaskó Ist-
ván, a  Liga Konföderáció elnöke kö-
rünkben volt. Õ mindig tud új infor-
mációkat mondani és mindig van
egy kis szóváltás a küldöttek és
Gaskó úr között, de a végén  kézfo-
gással búcsúznak el egymástól. A
kongresszuson érezhetõ volt, hogy
jövõre tisztújító kongresszus lesz,
érezhetõ volt és szinte tapintható a
feszültség, ami a szövetségünk jö-
võjét illeti. Mindenki tudja, hogy a
VKSZ tárgyalások sem haladnak
úgy, ahogy kéne. Azonban a kong-
resszus zárásaként felemelõ élmé-

nyünk volt, köszönthettük és ünne-
pelhettük az ünnepelteket, akik ki-
magasló munkát végeztek és végez-
nek nap mint nap. Ezúton is gratu-
lálok mindannyiuknak.
– Elnök úr, önöknél a mostani vá-
lasztási folyamat másként történt,
mint a korábbiak. Kérem, tájékoz-
tasson errõl!

Igen. Talán mindenki ismeri azt a
szólásmondást, hogy egy biztos, a
folyamatos változás. A mi cégünkre
is nagyon igaz. Két évvel ezelõtt lét-
rehoztunk egy csapatot, gondolkod-
janak el azon, hogy milyen szerve-
zetben tudnánk a leghatékonyab-
ban dolgozni. Természetesen ez idõ
alatt is változtak az E.ON és a hoz-
zánk tartozó nem E.ON tulajdonú
cégek. Az SzT is többször tárgyalta
és talán nem árulok el nagy titkot
azzal, hogy a végsõ döntésnél is vol-
tak akik szavaztak ugyan, de nem
nyugodtak. A többség elfogadta az
új szervezeti sémát és az új irányítá-
si modellt. Mindenképp megnyug-
tató, hogy ha kell, vagy mi gondol-
juk azt, hogy nem jó úton járunk,
akkor mód és lehetõség lesz módo-
sítani. A legfontosabb, hogy tudjuk -
és lehetõleg a leghatékonyabban -
képviselni tagjaink érdekét. 

A kérdésre a válaszom, hogy feb-
ruárban meghozta az SzT az alap-
szabálynak megfelelõen a döntést a
teljes körû tisztújító választás meg-
tartására. 
– A megválasztott 13 fõs testület
milyen munkamódszer szerint
dolgozik?

– Igen, ezen is változtatunk. Te-
rületi elv alapján fogunk dolgozni az
E.ON csoporton belül. Mint már

említettem, vannak nem „eonos”
cégek is, ezekben a hagyományos
munkamódszer van, azaz egy mun-
káltatói oldal egy munkavállalói ol-
dal. Az E.ON csoporton belül mû-
ködtetjük az Érdekegyeztetõ Taná-
csot valamint az E.ON Párbeszéd
Bizottságot.  Az érdekegyeztetõ
munkájában részt vesz a társasági
szintû üzemi tanács is. A párbeszéd
bizottságban csak a munkáltatók
képviselõi valamint a szakszerveze-
tek - VGMSZSZ-  vesznek részt. Itt
köttetik meg a KSZ és minden fon-
tos megállapodás.

– Mennyire ismeri a testület tagja-
it?

– A tagokat, mondhatom, hogy
kivétel nélkül ismerem. Vannak,
akiket évtizedek óta, de most kerül-
tek be új tagként a csapatba. Az ak-
tivitás élénk. A csapat minden tagja
megfelelõen iskolázott, szakmailag
jól felkészültek. Örömmel mond-
hatom, hogy a nõi-férfi arány na-
gyot változott. Jelentõsen túllépi a
meghatározott EU-keretet. Ott
ugyanis az a célkitûzés, hogy a ve-
zetõ testületekben a hölgyek ará-
nya érje el a 20%-ot. Nálunk ez
most 46%-ra teljesült. Természete-
sen támogatom a célkitûzést hisz a
hölgyeket „másképp rakta össze a
teremtõ”. Szükségünk van a hig-

gadtságukra és a reális gondolko-
dásukra.
– Ez az új Tanács mennyire lesz
partnere a munkaadóknak a tár-
gyalások során?

– A munkaügyi kapcsolatok az
E.ON-nál megfelelõek.  Mi mindig
partnerként viselkedtünk és ezentúl
is így fogunk viselkedni. Azonban
azt is figyelembe kell vennünk,
hogy a gazdasági és politikai kör-
nyezet negatív irányba változik,
mely rontja a cég eredményességét,
ez pedig negatívan hat a tárgyalá-
sokra.
– Hogyan alakultak a kollektív
szerzõdés tárgyalásai? Milyenek a
munkavállalók pozíciói az új Mt.
tükrében?

– A KSZ tárgyalások annyira foly-
nak, hogy az újat már július 1-jével
be is vezették nálunk. Összességé-
ben elfogadható, de az is igaz, hogy
személytõl függ. Az új Mt.-rõl any-
nyit beszéltünk, hogy csak egy szót
mondok: „szégyenteljes”.
– Az elmúlt ciklus óta hogyan ala-
kult a munkavállalók javadalma-
zása?

– Az „eonosok” jövedelme a kör-
nyezethez viszonyítva jónak mond-
ható, nem beleértve az AUDIT!
Azért merem így kijelenteni, mert
három évente közel négyszáz céget
hasonlítanak össze jövedelem
szempontjából, eddig mindig a tisz-
tes helyen voltunk és remélem le-
szünk is.
– Az E.ON anyacégének érdekkép-
viseleteivel milyen szinten tartjá-
tok a kapcsolatot? 

– Talán már említettem, hogy az
Európai Üzemi Tanácsban hárman

képviseljük a magyar munkaválla-
lók érdekeit. Elmondhatjuk, hogy a
legmagasabb szinten, hisz rendsze-
res a találkozó az elnök-vezérigaz-
gatóval és a humán igazgatóval. Na-
gyon jó kapcsolatok alakultak ki.
Fontosnak tartjuk a külföldi kap-
csolatokat, hisz az információhoz
és a konzultációhoz való jog meg-
valósításának ez az egyik feltétele.
– Az EVDSZ-hez három nagy tag-
szakszervezet tartozik. Az szv.-
ülések elõtt egyeztetnek-e a külön-
bözõ tárgyalandó témákról? A hét-
köznapokban mennyire tartják a
kapcsolatot?

– Azt gondolom, hogy errõl a té-
máról akkor beszélgessünk, ha
mindhárom szervezet jelen van.
– Milyen a közösségi élet a köz-
pontban és a régiókban? 

– Szerintem jó a közösségi élet
és mindent megteszünk azért, hogy
az is maradjon.
– Négy évvel ezelõtt néhány dolgot
megtudtunk a családjáról és a gye-
rekeirõl. Mi változott  azóta?

– Két gyermekem van. Mindket-
ten diplomások és dolgoznak. A fi-
am megnõsült, a lányom még nem
kötelezte el magát. A legfontosabb
családi esemény az volt, hogy ez
év áprilisában a fiaméknál meg-
született az unokánk, Bianka.
Máris sokat lehetne mesélni róla.
Beigazolódnak azok a mondások,
amit az idõsebb kollégáim, baráta-
im meséltek arról, hogy mit is je-
lent az unoka. Errõl nem beszélni
kell, ezt az érzést át kell élni! Az
ünnepeket természetesen családi,
a szilvesztert baráti körben fogom
tölteni.

Nagy Zoltán Sándort választotta ismét elnö-
kének a Budapesti Erõmû Zrt.-nél mûködõ
szakszervezet, a BESZ. 

– Elnök úr!A tisztújító választáson ismét bi-
zalmat kapott, melyhez õszintén gratulá-
lunk. Felkérték, bizalmat kapott, elvállalta.
Mi motiválta az elhatározásában?

– A gratulációt és a bizalmat köszönöm. A
motivációról annyit: 60-hoz közel már nem le-
het túl nagy terveket dédelgetni, de tennivaló
viszont van bõven. Sajnos a politikai környe-
zet nem tett jót a szakszervezeti érdekképvise-
letnek, és ez milliónyi feladatot generál nem
csak a BESZ számára, hanem a többi szak-
szervezet számára is, ha ezeket az éveket túl
akarjuk élni. Ráadásul a BERT-et még az ág is
húzza, hogy az ismert közmondást idézzem,
kicsit átalakítva a saját formánkra. A távhõ-
szolgáltatás hatósági áras mivolta, a KÁT el-
vesztése - csak a legnagyobb csapásokat említ-
ve. Ezek a gazdasági anomáliák olyan vállalati
belsõ intézkedéseket generálnak, mint például
a létszámcsökkentés. Ami minden szakszer-
vezetnek nagyon fájó dolog, így nekünk is, és
valahogy nem is akarjuk tudomásul venni,
mert míg a nemzetgazdaság más ágában  ha-
sonló gazdasági beavatkozások esetén be-
szüntetik a termelést, addig a BERT-nek szol-
gáltatni kell. Ennek az a gyakorlati megjelené-
si formája, hogy az egyénekre nehezedõ mun-
katerhek csak nõnek és nõnek, aminek min-
denképpen gátat szeretnénk vetni. Mert
mindennek van határa, többek közt az embe-
ri teljesítõképességnek is. Ehhez kérek én se-
gítséget, mind a BESZ-tagság, mind a BERT
vezetés részérõl, hogy olyan megállapodáso-
kat tudjunk megkötni, ami elviselhetõbbé te-
szi a termelésben dolgozók életét is.

Azért azt mindenképpen el kell ismerni a
BERT-nél, hogy a sokéves szakszervezeti,  és
munkavédelmi bizottsági és üzemi tanácsi
erõfeszítéseket a stressz kezelés területén bizo-
nyos fokú siker koronázta. A stresszel kapcso-
latban a munkaadói álláspont az volt a kezde-
tek kezdetén, hogy ezt õ nem tudja mérni,
nem tudja kezelni stb. Ma már odáig jutott a
dolog, hogy a munkaalkalmassági vizsgálatok
alkalmával, ha az egyén akarja, kitölthet egy
stressz kérdõívet, ami alapján a szakemberek
meg tudják mondani, hogy lelkileg éppen mi-
lyen kondícióban van. Ez nagyon fontos, mert
a stressz megbetegíti a lelket-testet, és a nyug-
díjtörvényi változások következtében bizony
még nagyon hosszú ideig kell a munkaerõpia-
con maradni munkaképes állapotban. Állam-
polgári jogon már nem jár az egészségbiztosí-
tás, az új Alkotmány életbelépésével biztosítás
alapúvá vált az egészségügyi ellátás is. Meg-

szûnt a korengedményes és a korkedvezmé-
nyes nyugdíj is (utóbbinál még van remény -
a szerk.), így válik egyre fontosabbá az egész-
ség megõrzése idõsebb korban is.  Elismerést
érdemel az ilyen típusú munkáltatói támoga-
tás. Felhasználva a forró drót lapjait is a stressz
elleni küzdelem céljára, kérem minden kollé-
gámat, ismerve az erõmûvi technológiát, hogy
éljen a stressz - felmérés és - kezelés lehetõsé-
gével. Ezt ugyanis a BERT vezetése mindenki-
nek lehetõvé tette azáltal, hogy a BERT foglal-
koztat olyan munkatársat, aki rendelkezik a
stressz kezelésére jogosító képzettséggel. Is-
mételten kérem, éljenek vele. Legyen minden-
ki fontos saját magának!
– Végigtekintve azokon az idõkön, amióta a
BESZ elnöke, megállapítható, hogy sok te-
kintetben másként mûködik a szakszerve-
zet, mint a korábbi, hosszú idõn keresztül.
Például többször szervezett tüntetést itthon
és külföldön...
Mi késztette arra az érdekvédõket, hogy az
eddigiektõl eltérõen  máshogyan mûködjön
a szervezet? 

– Az elmúlt esztendõk alatt, amióta a Buda-
pesti Erõmûvek Szakszervezetének elnöke
vagyok, a kezdetektõl másként vezettem a
BESZ-t, mint az elõdöm. Elsõ lépésként be-
vontam a munkaadóval folyó tárgyalásokba a
telephelyi szakszervezeti vezetõket, lévén a
Budapesti Erõmû négy telephelyen mûködõ
vállalkozás. Így a munkaadó mindjárt szem-
besült az adott telephely problémájával, és vi-
ta esetén konkrét valós válaszokat kapott a ki-
alakult helyzetrõl. Másrészt a tárgyalásokon a
tõlem fiatalabb kollégáim gyakorlatot szerez-
tek a munkaadóval folyó tárgyalások légköré-
rõl, a munkaadói taktikákról, módszerekrõl.
Ami a lényeg a jövõ szempontjából, hogy fel-
készültek és gyakorlottakká váltak arra a fel-
adatra, hogy a munkavállalókat hatékonyan
tudják képviselni. Az utánam következõ idõ-
ben ne történjen törés esetleges elnökváltás
esetén a munkavállalói jogok hatékony képvi-
seletében. Ez számomra nagyon fontos, mert
én nem ezt kaptam az elõdömtõl, én nem
kaptam lehetõséget az elõdömtõl ilyen típusú
tapasztalatszerzésre. Nem akarom, hogy tö-
rés következzen be még egyszer a BESZ életé-
ben, azért mert a szakszervezet vezetõje
megváltozott. Az érdekvédelem is szakma, ezt
is tanulni kell. Tehát az utánam következõ
korosztály rendelkezzen azokkal a kvalitá-
sokkal, ami a BERT dolgozóinak a képvisele-
tét sikerre viszi. Mindenesetre ezt a törekvése-
imet siker koronázta, mert sok esetben a gya-
korlati és a tárgyalástechnikai tapasztalataik
következtében a fiatalok ügyesen viszik a dol-
gokat elõre. Engem ez nem irritál, hanem

megelégedéssel tölt el: Mégis csak lesz után-
pótlás a BESZ vezetésében!

Az elmúlt évek alatt sikerült a BESZ anya-
gi létét stabilizálni, a mûködés pénzügyi fel-
tételeit megszilárdítani, sõt még bizonyos
mennyiségû tartalékokat is sikerült felhal-
mozni, annak  érdekében, hogy a mûködés
pénzügyi feltételei rendelkezésre álljanak az
utánam következõ években a szakszervezet
mûködtetése céljából. A BESZ pénzügyeit
nem így kaptam az elõdömtõl, ezért ezt sem
úgy akarom majd átadni ahogyan kaptam,
mert ugye ezt is másképpen kellett csinál-
nom. A tagság talán igazolni tud, mert olyan
programokon vehettek részt, amirõl azelõtt
még csak nem is hallottak. 

Az érdekvédelemnek szerves része a meg-
mozdulások szervezése is. Sajnos 2012-ben
olyan dolgokkal kellett szembesülni a BESZ
tagságának, ami a szakszervezettõl tiltakozá-
sok szervezését követelte meg. Ezt a feladatot
teljesítette a BESZ, három helyszínre szervez-
tünk tiltakozást. Párizsba, itthon a MEH szék-
háza elé és a francia követség elé. Itt szeret-
ném megköszönni az EVDSZ-nek, a MEVISZ-
nek, az ELMÛ szakszervezetének a tiltakozá-
sok támogatását, ami szép bizonyítéka volt a
szolidalításnak. Bár õk, ha kevesen jönnek is
el, akkor is többen vannak, mint mi. Ugyanis
a BERT létszáma már csak 275 fõt számlál.
– A BESZ az EVDSZ-hez tartozik, egyik tag-
szakszervezete. Ön elég komolyan veszi a
munkavállalók, a tagjai érdekvédelmét és
képviseletét, hiszen olyan EVDSZ szövetségi
vezetõségi ülés még nem volt, amelyen leg-
alább egyszer - általában többször, több té-
mában - ne szólalt volna fel.

– Az EVDSZ vezetõtestületi ülésein elég
gyakran részt veszek. Vannak olyan témák,
amiben természetesen együtt kell mûködniük
a tagszakszervezeteknek. De sajnos vannak
olyan dolgok is, amiben jelentõs nézetkülönb-
ség van a BESZ vezetés és az EVDSZ közt. Ez
szerintem természetes. Amire nagyon oda
szoktam figyelni, az a szakszervezeten belüli
lobbitevékenység. A legutóbbi ilyen megnyil-
vánulás az egyik kongresszusi határozati ja-
vaslata volt. Pontosabban az atomenergián és
a szénbázison alapuló villamos áram termelés
EVDSZ részérõl való támogatása. Ez idáig na-
gyon szép. De kérdem én, mi van a nagyváro-
sok távfûtési rendszerével? Atomreaktorokkal
állítsuk elõ a távhõt? Vagy fûtsünk szénnel Bu-
dapest belsõ területein elhelyezkedõ erõmû-
vekben? Mi lesz a légszennyezettséggel?  A
többségi döntés alapján sok mindent keresztül
lehet vinni az EVDSZ döntéshozatali mecha-
nizmusán, mivel a taglétszámtól függ a szava-
zati súly. A gázos erõmûvek az alacsony alkal-

mazotti létszám következtében szerény szak-
szervezeti tagsággal rendelkeznek a szén-
atom lobbit képviselõ taglétszámmal szem-
ben. Így a BESZ érdekei komolyan sérülhet-
nek az EVDSZ-en belül is, amikor a mi mun-
kahelyeinkrõl van szó, - mert ugye a mi mun-
kahelyeink is fontosak, saját magunknak. 
– Az sem szegi kedvét, ha a „társak” néha
„lehurrogják”, mert nagyon vehemensen vé-
di a Budapesti Erõmû érdekét. Hogyan bír-
ja?

– Amióta az eszemet tudom, mindig is
egyedül álltam a világban már gyerekkoromtól
fogva. Mindenért meg kellett küzdenem. A
szakszervezeten belüli viták szinte már termé-
szetesnek tûnek számomra. Az Állandó Bi-
zottság állásfoglalásai sokszor a nagy szak-
szervezetek mûködési területeinek az érdekeit
képviselik, ráadásul szavazattöbbséggel ren-
delkeznek. Mindezek után elõkerül egy
„manus” a szövetségi vezetõségi ülésen, aki
nem szenes, nem atomos, nem az áramszol-
gáltató világból jött, és még véleménye is van,
az nem lesz népszerû. 

A Budapesti Erõmû érdekei részben a fõvá-
ros érdekei is. Mi azt akarjuk, hogy a közszol-
gáltatás legyen biztonságos az általunk szol-
gáltatott területen mind a lakosságnak, mind a
közüzemeknek. Ne okozzon egészségkároso-
dást ebben a szakmában dolgozóknak, mun-
kahelyeiket biztonságban tudják az itt munkát
vállalók. És ha ezek a célok sérülnek, tiltako-
zunk a kormányhivatalok elõtt,  a tulajdonos
székháza elõtt, vagy éppen a szakszervezeten
belül, ha az általunk képviselt dolgozók érde-
kei azt kívánják. Ha kell együttmûködünk a
munkaadóval a közös cél érdekében, de nem
elvtelenül. Mindig szem elõtt tarjuk a BERT
dolgozóinak azt az érdekét, hogy minél jobb
és minél magasabb színvonalon tudjanak élni,
dolgozni. Ennek megfelelõen tesszük a dol-
gunkat, hol több, hol kevesebb sikerrel. 

A Budapesti Erõmû komoly gazdasági és
technológiai hátrányba került az elmúlt évek
kormányzati politikája miatt. Hatékonyság és
hatásfoknövelõ beruházásokat kellett leállítani
a bizonytalan gazdasági környezet miatt. Ez
azt jelenti, hogy a versenyképessége a BERT-

nek csökken, ennek következtében kiszorul a
piacról, mind ezt önhibáján kívül fogja elszen-
vedni a kormányzat nem átgondolt gazdaság-
politikája miatt. Végsõ soron a munkavállalók
lesznek a vesztesek, mert elvesztik a munka-
helyeiket, ami már részben meg is történt.
Ezért nem hiányzik számunkra olyan típusú
szakszervezeti állásfoglalás,  mint ami a kong-
resszuson történt, a már említett lobbi tevé-
kenységének következtében. Amennyiben,
ehhez még hozzáveszem azt is, hogy mind-
ezért még fizetünk is, érdekes gondolatok kez-
denek keringeni a BESZ vezetés fejében.  Min-
denesetre a lobbitevékenység nem erõsíti az
EVDSZ egységét, ezen gondolkozzon el min-
den érintett. A szakmai vitákat a szakmai
területen belül  kell megoldani, a szak-
szervezetpolitikai célokat a szakszervezete-
ken belül kell megoldani. Így sodródom én
mindig ellenpontra, mert etikai, meg morális
problémákat látok bizonyos dolgok mögött.
– A közeljövõre milyen célokat tûzött ki a
BESZ vezetõ testülete?

– Például a PSR néven futó létszámcsök-
kentés által generált problémák megoldása a
munkaadóval folyó tárgyalásokon. A stressz
által okozott problémák megelõzése, kezelése
munkáltatói segédlettel. A Baby Nyugdíj rend-
szer újra élesztése. A BESZ szervezésében ter-
vezett képzések, oktatások anyagi fedezeté-
nek megteremtése. A BESZ belsõ demokrati-
kus mûködésének fenntartása, erõsítése. A
Munkavédelmi Bizottság mûködésének támo-
gatása, BESZ jelöltek állítása a választásokra.
Minden egyéb, amit a szûkös gazdasági kör-
nyezet megenged a munkáltató számára.
– Hol lakik a Nagy család? 

– Törökbálinton lakom az általam épített
családi házban a nagyobbik fiammal meg a fe-
leségemmel, immáron több mint 20 éve. Mis-
kolcról költöztünk el, elõször Bicskére, majd
mikor kész lett a házunk, azóta „Bálinton” la-
kunk. Kiegyensúlyozott, szeretetteljes család-
ban élek.

Ezúton kívánok kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet minden kedves olvasó-
nak!

Interjúk: Kolosváry Fábián

„„„„CCCCéééé lllluuuunnnnkkkk ,,,,   hhhhooooggggyyyy   aaaa   mmmmuuuunnnnkkkk aaaavvvv áááá llll llll aaaa llllóóóó   ppppoooozzzz íííí cccc iiii óóóó jjjj aaaa   nnnneeee   rrrr oooommmmoooo llll jjjj oooonnnn !!!! ””””
Réffi Péternek gratulál
dr. Szilágyi József

Réffi Péter funkciói: SZT el-
nök, az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. Felügyelõ bi-
zottság tagja, az E.ON AG Eu-
rópai Üzemi Tanács tagja, az
EVDSZ SZV levezetõ elnöke.

Helyzetek, idõk, vélemények
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A Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) 2012.
november 28.-i ülésén a munkaadói és a munkavállalói oldal folytatta
a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerzõdés (VKSZ) módosí-
tásáról szóló vitát. 
A munkavállalói oldal kifejtette véleményét a még nyitott elvi kérdé-
sekrõl, ezt követõen a két oldal tételesen megvitatta a VKSZ módosí-
tás még le nem zárt pontjait. 
A tárgyalások során a munkáltatói oldal javasolta:
1. A köztulajdonú vállalatokkal összefüggõ kérdésekben a két oldal az
illetékes minisztériumhoz forduljon, jogi állásfoglalást kérve. Szöveg-
szerûen határozzák meg, miben kívánnak megállapodni az Ágazati
KSZ-ben, és kérjék a minisztériumot, döntse el, hogy az új jogszabály
tükrében az jogszerû-e, vagy sem, a köztulajdonú cégek által végre-
hajtható-e, vagy nem. Ide tartozik elsõsorban a VKSZ V. fejezet több
pontja (szakszervezetek mûködési feltételeinek biztosítása, pénzügyi
támogatása, munkaidõ kedvezmény), a szakszervezetek ellenõrzési
joga (III. fejezet 5.), és a privatizáció során a jóléti és szociális ingat-
lanok eladása (X. fejezet 5.). A csomag megfogalmazása után döntsék
el azt is, hogy egy vagy két alternatívát nyújtanak be (azaz mindkét
oldal állásfoglalását külön-külön).
2. Munkaadói oldal három javaslata, melyre vonatkozóan szöveg-ter-
vezetet küld:
2.1 „Felfüggesztési megállapodás”: 
Külön megállapodást javasolnak kötni a szociális partnereknek. A
megállapodásban azt kell megfogalmazni, hogy ezek a VKSZ §-ok (el-
sõsorban a szakszervezeti juttatások kérdésköre, V. fejezet) addig ke-
rülnek felfüggesztésre, amíg nem tisztázódik a jogi megítélése ezek-
nek a kérdéseknek. Azt is rögzíteni kell a megállapodásban, hogy ki-
hez (melyik minisztériumhoz) fordulnak közösen ennek eldöntésére,
(ki az, akinek a véleményét elfogadják). A külön megállapodásban
rögzíteni kell, mi történik, ha a munkaadói, vagy a munkavállalói ál-
láspontot erõsíti meg a válasz. Ha a munkaadóit erõsíti meg, akkor
ezek a pontok hatályukat vesztik. Átmeneti rendelkezésekben lehet
meghatározni, hogy helyileg ez hogyan rendezhetõ.
Ha a munkavállalói álláspontot erõsíti meg: a munkáltatói oldal vállal-
ja, hogy változatlan marad a VKSZ rész. 
2.2 Helyiséghasználat biztosítása (VKSZ V. fejezet 1.)

2.3 Pénzügyi támogatásra megállapodás  
V. fejezet 4.2 pontra vonatkozóan a munkáltatók úgy gondolják, az
nem egy KSZ témája. A VTMSZ és a szakszervezetek köthetnének
egy külön megállapodást, és rögzíthetnének egy pénzügyi támogatást
(a VTMSZ és szakszervezetek között). Ennek a pénzügyi támogatás-
nak a mértéke 1000,- Ft/fõ lehet.
3. Átgondolandó kérdések
Munkavállalói oldal részérõl: a szabadság kiadásának kérdése (VIII.
fejezet 4.1). 
A munkaadói oldal kompromisszumos javaslatként 12 napot ajánlott.
Munkaadói oldal részérõl: a korengedményes nyugdíjra vonatkozó,
úgynevezett „bianco nyilatkozat”-tal kapcsolatos álláspont.
A munkavállalói oldal azt kérte: a munkáltatói oldal jegyzõkönyvben
kötelezze el magát, ha mégis újra megnyitják ezt az intézmény-rend-
szert, akkor a VKSZ-ben megint életbe léptetik. 
4. Munkáltatói oldal javaslata tárgyalási csomagok kialakítására :
A munkáltatói oldal kérte: határozza meg a munkavállalói oldal, hogy
a nyitott kérdések közül mit szeretne egy csomagban kezelni, mi a ja-
vaslata. Az 1-3 pontban rögzített kérdéseken túlmenõen - többek kö-
zött - eltérõ a két oldal álláspontja ; a távolléti díj (IX. fejezet 4.) és a
havibéresek munkaszüneti napra járó díjazása (IX. fejezet 3.1) kérdé-
sében.

A munkáltatói oldal úgy gondolja, akkor tudnak elõrelépni, ha mind-
két oldal mérlegeli: mi a fontos részükre, mit lehet elengedni, és mit
tud a másik oldal elfogadni. A munkavállalói oldal ezt korrektnek tart-
ja. Elvük: a jelenlegi állapothoz képest nem kívánnak olyan helyzetet
teremteni, amely a munkavállalók reálpozícióját rontja. 
Megállapodtak arról, hogy a VKSZ módosításáról szóló tárgyalásokat
folytatni kell. Az 1-4 pontban felsorolt anyagokat a következõ hét vé-
géig kicseréli a két oldal.

A Villamosenergia-ipari ÁPB következõ, decemberi ülésének idõ-
pontja: dec. 19-e, 10.30 óra. 

Budapest, 2012. november 28.

Gál Rezsõ                                    Dr. Janka Mária
EVDSZ elnök                                  VTMSZ elnök

VÁPB munkavállalói oldal                  VÁPB munkaadói oldal

Rabi Ferenc
BDSZ elnök

VÁPB munkavállalói oldal

Az aranysárgától a gesztenyebarnáig
pompázó õsfák és díszbokrok között
sétálgató vendégeket láttunk, akik a 86
hektáros területen a nap minden sza-
kában sétálhatnak a keszthelyi OVIT
Hotel körül. Távol a világ zajától. Külö-
nösen varázslatos hangulatú a késõ es-
ti séta az ízlésesen elhelyezett hangu-
latlámpák társaságában.

Megtudtuk azt, hogy az ovitos dolgozók
és a nyugdíjasaik körében népszerû a ho-
tel. Nyáron a gyermekes családok töltik
meg élettel a területet, õk  vissza-vissza té-
rõ vendégek, a nyugdíjasokkal inkább
õsszel, és kora tavasszal lehet  találkozni.

Az MVM OVIT Zrt. gyakran rendez itt
konferenciát, továbbképzést.

Dallos Szilviával, a Hotel***+ OVIT
igazgatónõjével beszélgetünk, - és köz-
ben személyes kisugárzásával is teljesen
sikerült neki bennünket kikapcsolni a
mindennapok problémáiból.
– Kedves Szilvia! Hogyan telt az év?

– Alapjában véve nem panaszkodha-
tunk. Viszont meglehetõsen érzékenyen
érintettek bennünket az egészségpénztá-
ri elszámolhatóságban bekövetkezett vál-
tozások. Iparági vendégeink nagy része
az egészségpénztáron keresztül rendezte
korábban a számláját és ez a lehetõség
megszûnt, amely jelentõs vendégkörki-
esést jelentett. Gyors volt a váltás az üdü-
lési csekkrõl a Széchenyi-pihenõkártyára,
ez is problémát okozott. 
– Hogyan történt az áttérés a Szép Kár-
tyára és az Erzsébet-utalványra?

– Az Erzsébet-utalványt étkezésre fo-
gadjuk el, a Szép Kártyák közül az ösz-
szes felhasználható nálunk - mind üdülés-
re. Technikailag ezt könnyen megoldot-
tuk, a nehézséget az adta, hogy a munka-
vállalók viszonylag késõn kapták meg fel-
használásra. Május körül derült ki, meny-
nyit és ki kaphat, amely munkáltatóként
változik az éves keretre vagy a havi elszá-
molásra. A dolgozóknak idõ kellett átgon-
dolni, mire mennyit szánnak a kapott le-
hetõségekbõl.
– A nyár pontosan behatárolható a ho-
tel életében?

– Június második felétõl indul igazán a
szezon. A családosoknál legfõbb választó-
vonal az iskolai tanév vége és augusztus
utolsó hetéig lehet leginkább rájuk számí-
tani a szállodai szolgáltatás szemszögé-
bõl. Nyáron telt házzal üzemeltünk. Most
is elsõsorban az egyhetes csomagajánla-
tokat kínáltuk, ez népszerû. Gyerekek
szép számban jöttek szórakozni, fürdeni,
játszani a szülõkkel, öröm volt számunk-
ra, hogy tõlük volt hangos a hotel. Élettel

telik meg ilyenkor a környék,
a hangulat is más. 
– Évek óta adódik a gyógyul-
ni vágyók számára olyan
kurzus, mely kezeléssel jár
együtt. Mit lehet errõl tudni?

– Nem szükséges orvosi
beutalóval érkezni. Szerzõ-
désben állunk egy reumatoló-
gus doktornõvel, aki a hévízi
kórház orvos-igazgatója. Idõ-
pont egyeztetés után megvizs-
gálja a Hotel***+ OVIT-ba ér-
kezõ pácienst, állapotfelmé-
rést végez. Meghatározza a
kezelendõ területeket, a terá-
piát meddig és milyen mér-
tékben szükséges alkalmazni.
A gyógykezelések felírása
után itt helyben biztosítjuk a
tangentort, a hévízi iszapke-
zeléseket, gyógypakolásokat,
gyógymasszázst, elektromos
és mágneses terápiát és a
gyógytornát. A doktornõ java-
solja, kinek mire van szüksé-
ge, a kezelõlap függvényében
egyeztetjük az idõpontokat a
kezelõszemélyzettel és adjuk
a fürdõjegyet. A Hévízi
Gyógyfürdõbe külön szállít-
juk a kezeléseket igénybeve-
võket oda-vissza. Valóban na-
gyon jók vagyunk a gyógy-
ászatban - ez nem általános
rekreáció, ez reumatológia,
ami a mozgásszervi megbete-
gedésben szenvedõ  emberek-
nek nagyban segít.
– A hotel szolgáltatása szé-
leskörû, igen szerteágazó és
a vendégösszetétel is külön-
bözõ az év minden szaká-
ban. Hogyan tudják a mû-
ködést zökkenõmentesen megoldani? 

– Mára egy jó csapat alakult ki, a veze-
tés és a személyzet ugyanolyan lelkese-
déssel végzi a feladatát legyen bármilyen
kérés vagy igény a szolgáltatással kapcso-
latban, akár az üdülõk akár a gyógyulni
vágyók részérõl.  Minden szezonnak
megvan a szépsége, nyáron  a gyermekek
adják meg az alaphangulatot, tavasszal és
õsszel több a gyógyulni vágyó, rehabilitá-
cióra, rekreációra érkezõ szállóvendég.
Késõ õsszel, kora tavasszal jellemzõek a
céges rendezvények, tréningek, csapat-
építõ programok. Mi ezekhez maximáli-
san alkalmazkodunk, a magas színvonalú
kiszolgálás, a szíves vendégszeretet min-
dig azonos mértékû. Öröm számunkra,
hogy széles spektrumú közönséget tu-

dunk fogadni, eltérõ igényeket jól kielégí-
teni.
– A szobában található kérdõívet én is
kitöltöttem. Mi a vélemény a vendégek
körében az elégedettségrõl? 

– Általánosságban elégedettek, a visz-
szajelzések is ezt mutatják. Népszerûek a
masszázsok, de mindegyik kezelésfajtát
nagyon kedvelik a vendégek. A tapaszta-
lat az, legalább több napos, hetes itt tar-
tózkodás eredményes javulást ad számos
egészségügyi problémával küzdõnek.
Nálunk hatásosabb, nagyobb eredményt
lehet elérni, mint külön, otthoni rész-ke-
zelésekkel, ráadásul a mindennapi rutin-
ból, a megszokott környezetbõl kijövetel,
a környezetváltozás is jobb hatással,
eredménnyel  kecsegtet. Az itt kapott ke-

zeléseket ki lehet egészíteni a
tb. alapon támogatott kezelé-
sekkel, felváltva itt tartózko-
dással. Emellett az
Egymásért-Együtt Alapít-
vány által érkezõk is kedve-
zõ feltételekkel jönnek, hi-
szen az alapítvány támogatja
õket. 
– Akik idejönnek, házas-
párok, családok milyen he-
lyi és környékbeli lehetõsé-
gekkel számolhatnak?

– Számos módja van a ki-
kapcsolódásnak. A saját ker-
tünkön belül is található egy
sétaútvonal a parkban. Nem
messze tõlünk került kialakí-
tásra egy  nordic-walking pá-
lya, amit az aktívan sétálók
veszik igénybe, azon kívül a
közeli hegységben is remek
turistaútvonalak találhatók
jelzéssel. Rengeteg látnivaló
van a környéken a kis-Bala-
tontól kezdve a Badacsonyig.
A recepción az összes lehetõ-
ségérõl tudunk adni tájékoz-
tatót, térképeket, programfü-
zeteket. Fontos számunkra
is, hogy kellõ információkkal
ellássuk a vendégeket. Ke-
rékpárt tudunk biztosítani,
várjuk a hosszabb kirándu-
lásra vágyókat is. 
– Terveik a jövõvel kapcso-
latban?

– Elsõsorban a vendégkört
megtartani, illetve bõvíteni
szeretnénk. Minél inkább
akarunk az iparági kollégák
számára egy rekreációs köz-
pontként funkcionálni, lehe-
tõségeket biztosítani a felfris-

süléshez, pihenéshez. És mint a rendez-
vények helyszíne szeretnénk továbbra is
mûködni. 
– Kedves Szállodavezetõ! Önnek hogyan
telt az év, hogyan érzi magát?

– Köszönöm jól. A feladataim nõttek az
MVM OVIT Zrt.-n belüli átszervezések
eredményeképpen, de szívesen teszem.
Remélem, még sokáig köszönthetjük itt a
vendégeket. Szabadidõm nem sok marad.
Nagy hobbim a lovaglás, minden héten
legalább egyszer felkeresem a lovardát.
Számomra fontos  az aktív kikapcsolódás,
ebben a sportban találtam meg. Kisisko-
lás gyermekemmel sokat foglalkozom.
Neki most a görkorcsolyázás a szenvedé-
lye, én pedig vele együtt gurulok. Ez is ki-
hívás számomra és újdonság. F. Zsóka

Közös közlemény
a VÁPB 2012. november 28.-i ülésérõl

TTTTaaaa lllláááá llll kkkkoooo zzzz zzzz uuuunnnnkkkk   aaaa   HHHHOOOOTTTTEEEELLLL************++++   OOOOVVVV IIII TTTT-- bbbbaaaannnn !!!!

Dallos Szilvia: Tizenegy éve kerültem az MVM OVIT Zrt.-
hez. Recepciósként kezdtem, majd az értékesítési munká-
kat vettem át. Ezt követõen lettem szállodavezetõ. Az a vé-
leményem, hogy  az MVM OVIT Zrt. emberközpontú cég,
ahol jó csapatmunka folyik. Szeretek itt dolgozni, igyek-
szem jó kedvvel a feladataimat ellátni, kollegiális, jó vi-
szony alakult ki a munkatársak között. Nálunk a szállodá-
ban alacsony a fluktuáció, régi, megbízható kollégákkal
dolgozunk, akikre lehet számítani. A színvonalat és a minõ-
séget tudjuk tartani. Az épület, a feladatok adottak voltak,
de sok éves munkám van benne. Vallom: Szépíteni, javíta-
ni, kedvesen és lelkesen hozzáállni a témához, így a hotel-
nek is lelket, kisugárzást adva. 

Hogyan öltöztetik 
ünnepi ruhába a 

keszthelyi Hotel Ovit-ot?
A bejáratot és a közösségi helyiségeket dí-
szítjük fenyõgirlandokkal, égõkkel. A szo-
baajtók mindegyikére karácsonyi ajtódísz
kerül. Az adventi koszorúkon mi is meg-
gyújtjuk a gyertyákat, a karácsonyfát szent-
estére a hallban díszítjük fel.

Egy ünnepi menü:
Karácsonyi csirkemell pástétom aszalt
gyümölcsökkel, pirítóssal
Halászlé Balatonnak halaiból
Egyben sült pulyka fûszeres töltelékkel,
gazdag körítéssel
Nagyi kedvenc diós-mákos bejglije

Egy specialistás: Rezi mákos 

Íme a recept!
Mákos tésztához:
1 tojás, 5 ek mák (egész szemû, nem da-
rált!), 5 ek liszt, 5 ek cukor, 1 mk szódabi-
karbóna, 2 dl tejföl.
Diós tésztához:
1 tojás, 5 ek darált dió, 5 ek liszt, 5 ek
cukor, 1 mk szódabikarbóna, 2 dl tejföl.
Kakaós tésztához:
1 tojás, 3 ek kakaópor, 5 ek liszt, 5 ek
cukor, 1 mk szódabikarbóna, 2 dl tejföl.
Krémhez:
9 dl tej, 8 ek búzadara, 25 dkg Rama, 20
dkg cukor, 2 cs vaníliás cukor.
Tetejére:
csokimáz (csokoládé és vaj 2:1 arányú
egyvelege).
Elkészítés:
A hozzávalókat a 3 féle tésztához külön-
külön összedolgozzuk és egyesével meg-
sütjük (elõmelegített, közepesen meleg
sütõben).
A krémhez a tejet a búzadarával felforral-
juk, azaz tejbedarát készítünk.
A puha margarint a kétféle cukorral sima
állagúra kikeverjük.
Miután a tejbedara kihûlt, a vajas krémet
hozzáadjuk és összedolgozzuk.
A tésztalapokat a krémmel betöltjük (alulra
kerül a diós tészta, középre a kakaós, fe-
lülre pedig a mákos).
A süti tetejét csokimázzal bevonjuk: a da-
rabokra tört csokit megolvasztjuk, majd
belekeverjük a fele mennyiségû vajat.

Munkaadói oldalMunkavállalói oldal
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PPééccss aa zzöölldd ttáávvhhõõ vváárroossaa
Második biomassza-tüzelésû kazánját állítja üzembe a PANNONPOWER

A Dalkia Energia cégcso-
porthoz tartozó PANNON-
POWER tíz éven belül im-
már a második jelentõs
biomassza-alapú fejleszté-
sét hajtja végre pécsi telep-
helyén. A faapríték-
tüzelésû erõmû mellé egy
bálázható lágyszárú mezõ-
gazdasági mellékterméke-
ket felhasználó blokkot
építettek fel, amelynek
üzembe lépésével Pécs lesz
az ország elsõ, gyakorlati-
lag teljes egészében meg-
újuló eredetû (zöld)
távhõvel fûtött nagyvárosa.
A mintegy 24 milliárd fo-
rintos beruházás révén a
PANNONPOWER pécsi erõ-
mûve piacvezetõ lesz a ha-
zai megújuló villamosener-
gia-termelésben. 

Stratégiai tartalékká válnak
Pécsett az erõmû földgáz-
tüzelésû kazánjai, miután
rövidesen megkezdi mûkö-
dését a PANNONPOWER új,
lágyszárú biomassza-tüze-
lésû erõmûve. Ezáltal minimálisra csök-
ken a pécsiek importált fosszilis tüzelõ-
anyagoktól való függése. A földgázt kivál-
tó mezõgazdasági melléktermékeken ala-
puló bálázott tüzelõanyagot ugyanis a ré-
gión belüli termelõktõl szerzi be az erõ-
mû, amely így munkahelyeket teremt,
többletjövedelmet generál és kitörési pon-
tot kínál a helyi gazdáknak, akik a koráb-
ban melléktermékként kezelt anyagokból
rendszeres jövedelemre tudnak szert ten-
ni.

Az új erõmû a haszonnövények mellék-
termékét képezõ bálázott szármaradvá-
nyokat használja fel tüzelõanyagként, a
fontos élelmiszeripari alapanyagot jelentõ
termést nem. Az új blokk nemcsak a kalá-
szos gabonák (búza, rozs, árpa stb.) mel-
léktermékként kezelt szárát képes befo-
gadni, hanem bármilyen lágyszárú, báláz-
ható mezõgazdasági mellékterméket. Így
a világszínvonalú technológia a bálázott
kukoricaszárat, a napraforgó, vagy a rep-
ce szárát és más módon fel nem használt
melléktermékeit is energiává tudja alakí-
tani ugyanúgy, mint a rétek és legelõk,
vagy akár árkok és csatornapartok kaszá-
lásából származó bálázott szénát. 

Az új erõmû éves tüzelõanyag igénye
mintegy 240 ezer tonna. Európa vezetõ ag-
rár-piackutató cégének felmérése szerint
mezõgazdasági melléktermékekbõl átlago-

san mintegy 7 millió tonna keletkezik éven-
te az erõmût körülölelõ régióban, így a ke-
letkezõ mennyiségnek csupán a 3,5%-ára
van szükség a kazán folyamatos ellátásá-
hoz. Az, hogy a keletkezõ mennyiségnek
mindössze ilyen kis töredékére van szük-
ség az erõmû üzemeltetéséhez, garancia
arra, hogy a szükséges mennyiség aszá-
lyos, vagy rendkívül csapadékos eszten-
dõkben is rendelkezésre álljon, illetve arra,
hogy az erõmû ellátása nem veszélyezteti
más felhasználók, például az állattartók el-
látását sem. 

Az éves üzemeltetéshez szükséges teljes
mennyiség az erõmû rendelkezésére áll,
miután a PANNONPOWER hosszú távú
szerzõdéseket kötött a régió agrártermelõi-
vel, akik így biztos és kiszámítható többlet-
jövedelemre számíthatnak. Fontos, hogy az
erõmû beszállítóivá váló gazdák jövedelmé-
nek egy része a hosszú távú szerzõdésnek
köszönhetõen a természet és a mezõgazda-
ság szeszélyeitõl mentes, mindig kiszámít-
ható lett, ami egyben azt is jelenti, hogy a
beszállítók hitelképessége, és ezzel együtt a
fejlesztési lehetõsége is erõsödött. Az új pé-
csi erõmû éves szinten mintegy 3,5 milliárd
forintot költ tüzelõanyagra, ez az összeg a
régió termelõinek jövedelmét gyarapítja.

A megyei szinten egyedülálló fejlesztés
nemcsak a gazdák bevételére bír pozitív ha-
tással, hanem a térség foglalkoztatási hely-

zetét is javítja. A szalma begyûjtése, bálázá-
sa, raktározása és szállítása összesen mint-
egy 150 embernek ad munkát a régióban. A
keletkezõ munkalehetõségek egy része fog-
lalkoztatási gondokkal küzdõ vidéki térsé-
gekben teremt munkát és jövedelmet.

Az eredményes mûködés környezetvé-
delmi szempontból is elõrelépést jelent. A
földgáz-tüzeléssel szemben ugyanis a bio-
massza-tüzelés nem bocsát ki többlet szén-
dioxidot a légkörbe. A tüzelés során csak a
növény által megkötött CO2-mennyiség
szabadul fel, amelyet viszont a következõ
évi termés újra megköt. Ez az új pécsi erõ-
mû esetében éves szinten megközelítõleg
150 ezer tonnányi CO2-kibocsátás megtaka-
rítását jelenti, vagyis ennyivel kevesebb
üvegházhatású gáz kerül a légkörbe az új
blokk mûködésének köszönhetõen.

A megújuló energia szakértõjeként a
PANNONPOWER elkötelezett a helyi erõ-
források felhasználásán nyugvó, környezet-
barát és megújuló villamos- és hõenergia-
termelés mellett. Célunk, hogy gyakorlatilag
teljes egészében biomassza-eredetû hõvel
biztosítsuk Pécs mintegy 31 ezer lakásában
és több mint 450 közintézményében a táv-
fûtést, ezzel még élhetõbbé varázsolva a vá-
rost. Büszkék vagyunk arra, hogy erõfeszí-
tésünk révén a baranyai megyeszékhely
lesz az elsõ, tisztán zöld távhõvel fûtött
nagyváros Magyarországon.  

Digitális irányítástechnikai rendszerek alkalmazásának és engedélye-
zésének technikai követelményei címmel a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) és az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. közösen rendezett
munkaértekezletet Pakson, november 19-22 között. 

Mivel Európában több ország tervezi új atomerõmûvek építését, és végzi a
már mûködõk modernizálását, az ügynökség 2012-13. évekre a Technikai Ko-
operációs Program keretében új projekteket indított (RER/2/008). A mi régi-
ónkban résztvevõ országok: Bulgária, Csehország, Horvátország, Kazahsztán,
Lengyelország, Litvánia, Oroszország, Örményország, Románia, Szlovákia,
Szlovénia, Ukrajna és Magyarország. A tavasszal Németországban megrende-
zett hasonló témájú találkozó után ez volt a második meghatározó értekezlet.
Belorusszia és Törökország nem rendelkeznek még atomerõmûvel, de terve-
zik a létesítését, ezért most csatlakoztak a csoporthoz.

A paksi digitális reaktorvédelmi rendszer kidolgozásával és megvalósításá-
val Túri Tamásnak és projektjének elvitathatatlan úttörõ szerepe volt ezen a
területen - a piacon jelentõs szerepet játszó szállítók közül az AREVA és a
Rolls-Royce is elismeréssel tekint az architektúránkra - így nem véletlen, hogy
az elért eredményekre kíváncsiak a szakemberek, és kaptak az alkalmon,
hogy itt tartsák megbeszélésüket.

Dr. Eiler János, aki már lassan egy éve tudományos titkárként a NAÜ-ben
dolgozik, mint a téma felelõse vezette le a munkaértekezletet.

Igen kiváló szakembereket sikerült megnyerni az iránymutató elõadások
megtartására (Gray Johnson USA, Ales Karasek Dukovany, Thuy Nguyen EdF).
Bár a „szakmának” elvileg egységes elõírásrendszere van - amit folyamatosan
jobbá tesznek -, a valóságban a nemzetek néhány nagyon fontos kifejezést el-
térõen értelmeznek, és ennek megfelelõen másként is építik meg az I&C (In-
strumentation and Control/folyamatirányítási rendszer), különösen a bizton-
sági I&C rendszereiket. Igazából a diverzitás és a mélységi védelem ismert el-
veinek gyakorlati realizálásában vannak eltérések. 

Végh János, a Magyar Tudományos Akadémia Energia Kutató laborvezetõ-
je bemutatta, hogy a szimulátorok szerepe a nukleáris iparban gyökeresen
megváltozott. Húsz évvel ezelõtt a szimulátorokat az energetikai blokkok épí-
tését követõen oktatási célból hozták létre, ma pedig azt látjuk, hogy a szimu-
látorok születnek meg elõször. A nukleáris ipar szállítói a szimulátorokon el-
lenõrzik az irányítástechnikai rendszereiket és ott alakítják ki az ember-gép
kapcsolati felületeket is. Az erõmûvekbe, a technológiai rendszerekre csak ezt
követõen kerülnek ki az alkalmazások. 

Sajnos ma már, ha szoftverrõl van szó, akkor a vírusokról, a rosszindulatú
szoftver kódokról is beszélni kell. Dr. Buttyán Levente, a BME docense
(CrySySLab) a digitális irányítástechnikai rendszereket fenyegetõ vírusokról
(Stuxnet, Duqu, Flame, Gauss), a bontakozó kiberháborúról tartott részletek-
be menõ elõadást. 

A munkaértekezleten részt vevõ országok mindegyike lehetõséget kapott ar-
ra, hogy ismertesse a témában elért eredményeit és az aktuális problémáikat.

Természetesen a program részét képezte az erõmûbe és a Karbantartó Gya-
korlóközpontba tett látogatás is. gyulai

A PAKS II. építésének híre felkel-
tette a francia szakszervezetek,
valamint a kivitelezõk figyelmét.
A Flamanville-i szakszervezet
megkeresett bennünket a nemzet-
közi kapcsolatokon (CGT) keresz-
tül, hogy jelezzék látogatási szán-
dékukat. A Paksi Atomerõmû ve-
zetése részérõl Bognár Péter Jó-
zsef humán igazgató úr, Cziczer
János üzemviteli igazgató úr, a
PADOSZ részérõl Lõrincz László
elnök úr és a MÉSZ részérõl Ber-
kes Sándor elnök úr fogadták a
vendégeket. A négyfõs delegációt
Didier Baur, a FNME CGT Euró-
pa- nemzetközi felelõse vezette.
Résztvevõk voltak még Jack Tord,
a Flamanville-i atomerõmû mun-
katerületi koordinátora, Jean
François, a SOBECKI PENLY épü-
lõ atomerõmû munkaterület koor-
dinátora, valamint Philippe Page,
a Flamanville-i atomerõmû szak-
szervezeti vezetõje. 

A megérkezés napján novem-
ber 21-én az MVM TSZSZ székhá-
zában Gál Rezsõ úrral, az EVDSZ
elnökével találkoztak a vendégek,
ahol szó esett egy európai szintû
szakszervezeti fórum létrehozá-
sáról, amely csak atomerõmûves
szakszervezetek tömörülését fo-
gadná. Ma ugyanis még nincs
olyan európai szintû szakszerve-
zeti fórum, ahol azokat a problé-
mákat lehetne kezelni, amelyek
az atomerõmûvekben vagy a tag-
államok által hozott törvények
miatt keletkeznek. A szakszerve-

zeti találkozó után Nagy Sándor,
az  MVM Zrt. Termelési és Mûsza-
ki vezérigazgató-helyettes úr - aki
egyben az MVM Paks II. Zrt. ve-
zérigazgatója is -, valamint Fluck
Benedek MVM Zrt. Humán Erõ-
forrás vezérigazgató-helyettes úr
fogadta a delegációt.

Másnap, november 22-én, Pak-
son Bognár Péter József humán
igazgató úr prezentációs elõadás-
ban mutatta be az erõmûvet és a
hozzá tartozó paramétereket. A
megbeszélés után Cziczer János
üzemviteli igazgató úr vezetésével
üzemlátogatáson vehettek részt a
vendégek, ahol a látogatási útvo-
nalat betartva megtekinthették a
gépházat, a látogató folyosókon
keresztül a blokkvezénylõt és a re-
aktorcsarnokot. 

A vendégek az MVM Zrt.-ben
is, és Pakson is beszámoltak a Fla-
manville-i 3 atomerõmû építésé-
rõl és annak problémáiról. Szán-
dékuk egyértelmûen tükrözte,
hogy segíteni akarnak a tapaszta-
latok átadásával, ugyanakkor,
mint az atomerõmû-építésben
gyakorlott, és mint pályázó ország
akarnak megjelenni Magyarorszá-
gon. Nagy figyelmet fordítanak az
AREVA (kivitelezõ) munkájára,
mert sok tapasztalatot lehet sze-
rezni az elsõ EPR blokk megépíté-
sénél.

A finn tapasztalatokra építve
létrehoztak egy állandó kontrollt
a szociális körülmények ellenõr-
zésére. A Flamanville-i ellenõrzé-
seknél például azt állapították
meg, hogy az alvállalkozók na-

gyon alacsony bérért alkalmaz-
zák az embereket. Ezen okból
sztrájkba csapott át a külföldi
vendégmunkások elégedetlensé-
ge. A CGT ellenzi ezt a gyakorla-
tot, mert úgy ítéli meg, hogy az
atomenergia-megvalósítás nem
nélkülözheti a jó és biztonságos
kivitelezést. Ehhez jó szakembe-
reket kell alkalmazni és azokat jól
meg kell fizetni. Ezeket a problé-
mákat az EU bizottságokban is
felveti a CGT képviselet. A felveté-
seket az EU direktívákra, és biz-
tonsági elõírásaikra hivatkozva
teszik meg. Egy európai vizsgáló
bizottságot hoztak létre, hogy kö-
zös összefogással megakadályoz-
zák a visszaéléseket. 

A vendégek átadták azokat a
dokumentumokat, amelyek a

Flamanville-i atomerõmû építése
elõtt a szakszervezetek és a kivi-
telezõ vállalat (EDF) azért hoztak
létre, hogy a „nagy beruházást”
közösen ellenõrizhessék. Ez tar-
talmaz egy könyvecskét (plaket-
tet), amely a beruházás területén
dolgozó munkásokat tájékoztatja
több nyelven a jogaikról, köteles-
ségeikrõl, lehetõségeikrõl, illetve
a jogorvoslat helyének elérhetõ-
ségeirõl. Megtekinthettük azt a
megállapodásmintát is, amelyet a
francia szakszervezetek és az
EDF kötött a Flamanville-i 3
munkaterületén dolgozó munká-
sok életkörülményeinek ellenõr-
zésérõl.

A magyar szakszervezetek
terve, - hasonlóan a francia
szakszervezetekhez - aktív sze-

repet vállalni a Paksi Atomerõ-
mû bõvítési tervének megvalósí-
tásában, annak társadalmi és po-
litikai elfogadtatásában. Az
atomerõmû építése mindannyi-
unk közös célja! 

Meg kell találni a munkáltató-
val a közös célokat, amelyek a
dolgozókat tömörítõ szakszerve-
zet és a munkáltatónak is közös
haszna: A kivitelezés során ma-
gyar szakemberek alkalmazása a
térség lakosai foglalkoztatottságá-
nak és egzisztenciális esélyeinek
javítása érdekében. Az új atom-
erõmû építéséhez szükséges ter-
vezõ és szerelõ kapacitások, és a
kapcsolódó infrastruktúrák át-
gondolt felépítése.

Berkes Sándor
MÉSZ elnök

NAÜ munkaértekezlet Pakson

FFFF rrrr aaaa nnnncccc iiii aaaa   vvvveeee nnnnddddééééggggeeee kkkk   aaaa zzzz   aaaa tttt oooommmmeeee rrrr õõõõmmmmûûûûbbbb eeeennnn

Az EVDSZ vendégeként Budapesten
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Megkezdõdtek az elõkészítõ
munkálatok a magyar-szlovák
összekötõ földgázvezetéken

Megérkezett a Magyar Gáz Tranzit ZRt. balassagyarma-
ti depóhelyére a magyar-szlovák összekötõ földgázszál-
lító vezeték megépítéséhez szükséges acélcsövek elsõ
szállítmánya. A Vecsés és a szlovákiai Felsõzellõ
(Ve¾ké Zlievce) közötti 115 kilométer hosszú, kétirá-
nyú, nagynyomású vezeték magyarországi,
Balassagyarmatig tartó szakaszának építését a Magyar
Gáz Tranzit Zrt., mint beruházó projekttársaság koor-
dinálja, a kivitelezést a közbeszerzési eljárás során
nyertes OTF Fõvállalkozó Zrt. végzi. A vezeték az
észak-déli földgázszállító folyosó fontos szakasza lesz,
jelentõsen növelheti Magyarország és a közép-európai
régió ellátásbiztonságát.

„Megérkeztek az elsõ acélcsövek, a Magyar Gáz Tranzit
ZRt. tavasszal megkezdheti az új összekötõ földgázvezeték
hazai szakaszának megépítését” - mondta Meggyes Gyula,
a Magyar Gáz Tranzit ZRt. vezérigazgatója. „Az észak-déli
földgázszállító folyosó fontos elemét képezõ vezeték meg-
építése egyaránt szolgálja Magyarország, Szlovákia és a kö-
zép-európai régió érdekét, valamint kiemelt jelentõséggel
bír az Európai Unió számára is. A projekt szorosan illesz-
kedik az MVM Csoport középtávú stratégiájához, jelentõs
mértékben elõsegíti a hazai ellátásbiztonság növelését és
az energiafüggõség csökkentését célzó gázpiaci diverzifi-
kációt.”

A balassagyarmati depóban a magyar-szlovák összekötõ
földgázszállító vezeték 94 kilométer hosszú magyar szaka-
szának majdnem nyolcadára elegendõ csõanyagot tárolnak
majd. További két depóhely kialakítása folyik Romhány és
Érsekvadkert határában, ahol még 15 kilométernyi csõve-
zeték elhelyezésére kerül sor ez év végéig, ami jövõre, a le-
fektetési munkálatok megkezdésével folytatódik. A 800
milliméter átmérõjû, egyenként 17-18 méter hosszú acél-
csövek elsõ, közel 7 kilométernyi szakasza már megérke-
zett a balassagyarmati telephelyre.

Az új kétirányú vezeték a magyar és a szlovák földgáz-
szállító vezetékrendszert köti majd össze, két végpontja
Vecsés és a szlovák Felsõzellõ (Ve¾ké Zlievce). Összesen
115 kilométer hosszú lesz, ebbõl 94 km magyar, 21 km
szlovák területen fut majd, tervezett éves szállítási kapaci-
tása 5 milliárd köbméter. A gázvezeték 38 utat, köztük 6
gyorsforgalmit, 8 vasúti pályát és 5 folyót keresztez.. Az
összekötõ vezeték stratégiai jelentõsége Magyarország szá-
mára a nyugat-európai gázhálózatokhoz, míg Szlovákia
számára az észak-déli gázfolyosóhoz való hozzáférés. Az
új gázvezeték az összes magyarországi import földgázve-
zeték kapacitásának 10-15 százalékát tesz majd ki..

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. és szlovák partnere, az Eu-
stream a.s. 2012. május 23-án kötött Közös Beruházási
Megállapodást a projekt 2015-re történõ kereskedelmi for-
galomba állításáról, valamint rögzítették annak feltétel-
rendszerét és mûszaki paramétereit. A beruházás teljes
összege mintegy 160 millió euró, ebbõl 30 millió eurót az
Európai Unió finanszíroz az Európai Energiaügyi Gazda-
ságélénkítõ Program keretében. Az MFB Zrt. mint az MFB
Invest Zrt. tulajdonosa részt vesz a beruházás finanszíro-
zásában. Ennek részeként júliusban az Európai Beruházá-
si Bank (EIB) 75 millió eurós hitelszerzõdést kötött az
MFB-vel. Az MFB a teljes összeget továbbítja a projekttár-
saságnak.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. 2012. január 1-jével, az MVM
OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.-bõl való kiválással
jött létre a magyar-szlovák gázvezeték projekt megvalósítá-
sa céljából. A Társaság két meghatározó, azonos arányú tu-
lajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosa, az MVM Ma-
gyar Villamos Mûvek Zrt. és az MFB Invest Zrt. A Magyar
Gáz Tranzit ZRt. átlátható és diszkriminációmentes hozzá-
férést biztosít a magyar átviteli hálózathoz, amelyet az Eu-
rópai Unió felé nyilatkozat formájában erõsített meg.

Az Eustream a.s. szállítási rendszerüzemeltetõ és föld-
gázszállító több mint 90 milliárd köbméter/év szállítási
rendszer kapacitással rendelkezik, összesen 2270 km
hosszúságban. Az Eustream is átlátható és diszkrimináció-
mentes hozzáférést biztosít a szlovák átviteli hálózathoz,
szolgáltatások széles skáláját nyújtva a gázszállítás terüle-
tén. Fõbb partnerei nemzetközi energiaipari vállalatok.

A kommunikációs osz-
tály benyújtotta a
MAVIR környezetbarát
mûködését, ezen belül
madárvédelmi prog-
ramját bemutató pá-
lyázatát a CSR Hunga-
ry Díj elnyerésére. A
zsûri döntése alapján
a MAVIR ZRt. - mint-
egy 40 vállalat közül -
nyerte a felelõs válla-
latokat elismerõ díjat,
Zöld Kiválóság kate-
góriában. A díjátadó
ünnepségen köszön-
tötték azokat a hazai
vállalatokat, akik fele-
lõs mûködésükkel kö-
vetendõ példaként
szolgálnak mások szá-
mára. Az elismerést
Hackl Mónika (a
fotón) kommunikációs
vezetõ vette át. 

Az Akadálymentes Égbolt
elnevezésû országos ma-
dárvédelmi program végre-
hajtását évek óta segíti a
MAVIR, november 16-án
azonban hivatalosan is
csatlakoztunk a megállapo-
dáshoz, még hangsúlyo-
sabban elkötelezve magun-
kat a madárvilág biztonsá-
ga mellett. Bertalan Zsolt
vezérigazgató az ünnepé-
lyes eseményen aláírta azt
a megállapodást, amelynek
keretében újabb, nagy ösz-
szegû adománnyal segítjük
a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesü-
let munkáját, amelynek
egyben fõ támogatói va-
gyunk.

Komoly probléma, hogy az
elektromos távvezeték-hálózat
és kapcsolódó berendezései
sérüléseket, áramütést okoz-
hatnak a környezetükben élõ
madaraknak. A madárbalese-
tek visszaszorításán évtizedek
óta dolgoznak a természetvé-
delmi szakemberek, az érin-

tett áramszolgáltató társasá-
gok és az illetékes hatóságok.
Az Akadálymentes Égbolt
megállapodás 2008-ban a ha-

zai gondok orvoslására jött lét-
re. A MAVIR évtizedek óta ak-
tív szereplõje a különbözõ
madárvédelmi projekteknek, a

madáreltérítõ szerelvényeket
és mûfészkeket a nyilvános-
ság is megismerhette. A prog-
ramban részt vevõ áramszol-
gáltatókhoz hasonlóan olyan
technológiai megoldásokra tö-
rekszünk, amelyek a madarak
számára a jelenleg elérhetõ
legnagyobb biztonságot ga-
rantálják.

A november 16-án rende-
zett Akadálymentes Égbolt
Koordinációs Bizottsági Ülé-
sen -annak házigazdájaként -
hivatalosan is csatlakoztunk a
programhoz.  Ezzel elkötelez-
tük magunkat amellett, hogy
mindent elkövetünk annak ér-
dekében, hogy megteremtsük
a védett madaraink biztonsá-
gát az átviteli hálózat mentén.
A rendezvényen egyúttal újra
adományozási megállapodást
kötöttünk a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egye-
sülettel, a szervezet ragadozó-
madár-védelmi programjának
támogatására.

Hackl Mónika 
Kommunikációs 

vezetõ 

A 2012. évi Tolna megyei
Prima Díj és az Év vállalko-
zója elismerés ünnepélyes
díjátadó gálaestjét november
23-án tartották Szekszárdon,
a Garay János Gimnázium
dísztermében. A rendezvé-
nyen az MVM Paksi Atom-
erõmû Zrt. képviseletében
Hamvas István vezérigazga-
tó és dr. Kovács Antal kom-
munikációs igazgató vett
részt és adta át a díjakat.

A Magyar Zene kategóriában a
Bogyiszlói Zenekar, a Magyar
Irodalom kategóriában Kiss Pál

István, a Magyar Sportért kate-
góriában Horváth Ferenc nyer-
te el a Tolna megyei Prima dí-
jat.

Az országos Prima Primissi-
ma Díj megyei változatát, a Pri-
ma Díjat az országos díj 2003-
as alapítását követõen hozták
létre Tolna megyében. Az er-
kölcsi értékén túl egymillió fo-
rint jutalommal járó elismerést
évente a Magyar Zene, a Ma-
gyar Irodalom és a Magyar
Sportért kategóriában ítélik
oda. A Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetsége
(VOSZ) Tolna Megyei Szerve-

zete által rendezett díjátadó fõ-
támogatója a Paksi Atomerõ-
mû. Az idei, nyolcadik Prima
Díj átadón a Magyar Zene kate-
góriában a Bogyiszlói Zenekar
részére Hamvas István vezér-
igazgató, míg a Magyar Iroda-
lom kategóriában Kiss Pál Ist-
ván szépírónak, tanárnak Ko-
vács Antal nyújtotta át az elis-
merést. 

Bár az idei év díjazottai férfi-
ak voltak, az esten a hölgyek is
tiszteletüket tették, így
Demján Sándorné, az alapító
neje és dr. Takács Ildikó, a Pri-
ma Primissima Alapítvány ku-

ratóriumi tagja. A gálát színvo-
nalas mûsor kísérte, amely so-
rán fellépett Illényi Katica he-
gedûmûvész - Bundzik István

kíséretében, Csajághy Szabolcs
operaénekes, Herczeg Adrienn
színmûvész, Vermes Tímea
opera-, operett- és musical

énekesnõ, valamint Lányi Pé-
ter szekszárdi zongoramû-
vész, a Tolna megyei Prima
Díj tavalyi kitüntetettje.

TToollnnaa mmeeggyyeeii PPrriimmaa DDííjj

Újabb lépéseket tett a MAVIR a madárvédelem terén

2008. február 26-án írták alá a Magyarországon mûködõ áramszolgáltató vállalatok, to-
vábbá a természetvédelemért felelõs tárca és a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület az Akadálymentes Égbolt megállapodást, amelynek célja a szabadvezetékek
madárvilágra kifejtett káros hatásainak kiküszöbölése 2020-ig. A megállapodás alapján
a természetvédelmi szakmai és civil szervezetek, illetve az áramszolgáltatók között
meglévõ évtizedes kiemelkedõ színvonalú együttmûködés még szorosabb és struktu-
ráltabb keretek között folytatódott és folytatódik tovább. A közös munkának számos, a
gyakorlati természetvédelemben megmutatkozó és nemzetközi szinten is kiemelkedõ
eredménye született. Az elmúlt években számos mérföldkövet sikerült elérni, a közös
munka eredményeként megjelent például a "Környezetbarát 22 kV-os szabadvezeték
hálózat Irányterv", több nemzetközi konferenciát is rendeztek, ezeken összesen 28 or-
szágnak adhattuk át a hazai tapasztalatokat és megszületett a Budapest Deklaráció,
amelynek hatására az Európai Bizottság is egy útmutató kiadását tervezi a szabadveze-
tékek és a Natura 2000 hálózat kapcsolatrendszerérõl. Elindultak és jelenleg is folynak
a legveszélyesebb vezetékszakaszok madárbarát átalakítását nagy léptékben megvaló-
sító európai uniós társfinanszírozású projektek, amelyekben az áramszolgáltató válla-
latok is jelentõs részt vállalnak.

A MAVIR ZRt. a magyarországi madárvédelem évti-
zedek óta tevékeny szereplõje. A 2012-es év - a Ke-
recsen LIFE Európa Uniós program keretében a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel
együttmûködésben megvalósult - kiemelkedõ pro-
jektje a ragadozó madár -mûfészek kamerával törté-
nõ megfigyelése volt, amely révén tavasztól nyár vé-
géig, a költéstõl a fiókák kirepüléséig minden érdek-
lõdõ a nap 24 órájában figyelemmel kísérhette ha-
zánk fokozottan védett madarainak mindennapjait.
A természetben megvalósuló madárvédelmi aktivi-
tásokon túl madárvédelmi konferenciák, továbbá az
Akadálymentes Égbolt Koordinációs Bizottság éves
ülésének szervezõjeként és házigazdájaként terem-
tünk lehetõséget a madárvédelem terén elért ered-
mények megismertetésére, jövõbeli együttmûködé-
si területek kijelölésére.

CCSSRR   HHuunnggaa rr yy   DD íí jj aa tt   nn yyee rr tt   aa   MMAAVV II RR



10. OLDAL
2012. DECEMBER

CYANFEKETE forródrót

CYANFEKETE forródrót

A szakértõ zsûri ötödik alka-
lommal döntött a magyar ze-
nemûvészeti Junior Prima el-
ismerésrõl. Az idei évben is tíz
díjat adtak át Budapesten, a
Szépmûvészeti Múzeumban.
A fiatal tehetségeket a társala-
pító, az MVM Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt. képviseleté-
ben Baji Csaba, a társaság el-
nök-vezérigazgatója köszön-
tötte. 

Junior Prima díjban és az ezzel
járó hétezer euróban részesült
az Anima Musicae kamarazene-
kar, Balatoni Sándor orgonamû-
vész, Gyöngyösi Ivett zongora-
mûvész, Kállai Ernõ hegedûmû-
vész, Medgyesi Zsolt zongora-
mûvész, Szigetvári Dávid opera-
énekes, Szõke Nikoletta énekes-
nõ, Tóth Péter zongoramûvész,
Vörös Szilvia operaénekes, vala-
mint Zombola Péter zeneszerzõ.

„Egy sikeres, eredményes, in-
tegrált nemzeti energetikai társa-
ságcsoportnak, amely a fiatal ma-
gyar tehetségekhez hasonlóan
nemzetközi szerepre, ismertségre
készül, erkölcsi kötelessége, hogy
lehetõségeihez mérten visszaad-
jon a társadalomnak. Ezért ki-
emelt fontosságúnak tartjuk,
hogy támogassuk azokat, akik tu-
dásukkal, tehetségükkel gazdagít-
ják az országot, akik a legtöbbet
tették, teszik és tehetik az ország
gazdasági és kulturális fejlõdésé-
ért. Mert ahogy mindennapi mû-
ködésünk során, úgy mecénás-
ként is az értékteremtést, értéke-
ink megõrzését, terjesztését tart-
juk küldetésünknek” - mondta kö-
szöntõjében Baji Csaba, a társala-
pító MVM Magyar Villamos Mû-
vek Zrt. elnök-vezérigazgatója.
„Ötödik éve ünnepeljük azokat a
fiatal mûvészeket, akik korábban
talán elõbb lehettek világhírûek,

mint idehaza ismertek és elismer-
tek. Célunk mégis az kell legyen,
hogy itthon alkossanak, és a hazai
közönség is láthassa-hallhassa
õket. Ezért támogatjuk társalapí-
tóként a Junior Prima díj magyar
zenemûvészeti kategóriáját, az
MVM Koncerteket és még számos
értékes kulturális kezdeménye-
zést.”

A zsûri tagjai idén is a magyar
komolyzenei élet kiválóságai vol-
tak: dr. Batta András, a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egyetem rek-
torának elnökletével Binder Ká-
roly Erkel-díjas zongoramûvész,
zeneszerzõ, az Egyetem jazz tan-
székének vezetõje, Devich János
Liszt-díjas, érdemes gordonkamû-
vész, Lakatos György fagott-
mûvész, az egyetem docense, va-
lamint Jakobi László gordonka-
mûvész, az MVM Koncertek
hangversenyrendezõje mellett két
korábbi Junior Prima díjazott, Ba-
ráti Kristóf hegedû- és Bogányi
Gergely zongoramûvész választot-
ta ki az év fiatal magyar zenemû-
vészeit.

A Junior Prima Díj a Prima
Primissima Alapítvány elismeré-
seinek kiterjesztéseként jött létre
2007-ben. A zenemûvészeti kate-
góriát 2008-ban alapították az
MVM Zrt. együttmûködésével.

Alapítóinak célja a fiatal tehet-
ségek felfedezése és a fejlõdésük-
höz szükséges feltételek biztosítá-
sa. Az elismerést tanúsító oklevél
mellé a díjazottak egy Kincsem-
plakettet és hétezer eurót kapnak.

Folytatódik Magyarország egyik legkiemelke-
dõbb komolyzenei hangversenysorozata, az MVM
Magyar Villamos Mûvek Zrt. által életre hívott MVM
Koncertek. A koncertsorozat ékköve idén is a már ti-
zedszerre megrendezett „A Zongora”, a kerek évfor-
dulót számos nemzetközi és hazai világsztár is Ma-
gyarországon ünnepli. A programsorozat különle-
ges ínyencségeket kínál a zeneszeretõ közönségnek,
és a komolyzenével még csak ismerkedõ fiatalok is
izgalmas, tartalmas szórakozásra számíthatnak. A
mûvészetek, kiemelten a komolyzene elkötelezett
támogatója, az MVM Zrt. és a Jakobi Koncert több
mint egy évtizede kényezteti világszínvonalú pro-
dukciókkal a komolyzenét szeretõ és értõ közönsé-
get.

Az MVM Koncertek keretében olyan mûvészeket
láthatott a magyar közönség, akik korábban még so-
ha, vagy nagyon hosszú ideje nem léptek fel hazánk-
ban. A hosszú távú együttmûködésnek köszönhetõ-
en a szervezõk olyan mûvészeket is fel tudnak kér-
ni, akik 3 évre elõre véglegesítik programjaikat.

„Nemcsak az üzleti életben, hanem a kultúrában
is kiemelt célja az MVM Csoportnak, hogy nemzet-
közi színvonalú, valódi értéket teremtsen, hiszen si-
keres, regionálisan is meghatározó, integrált nemze-
ti energetikai társaságcsoportot építünk” - mondta
Felkai György, az MVM Csoport kommunikációs
igazgatója. „Az MVM Koncertekkel olyan mûvésze-
ket hozunk el a zeneszeretõ közönségnek évrõl év-
re, akik a nemzetközi komolyzenei élet legjelentõ-
sebb színpadain lépnek fel. Arra pedig különösen
büszkék vagyunk, hogy velük egy koncertsorozat-
ban mutathatjuk be a kiemelkedõ fiatal magyar te-
hetségeket, az MVM, mint társalapító támogatásával
létrehozott zenemûvészeti Junior Prima Díjasokat.”

„A Zongora” tizedik évfordulójának tiszteletére a
Mûvészetek Palotájában adott koncertet Jevgenyij
Koroljov, majd hamarosan visszatér Magyarországra
David Fray, Jevgenyij Kiszin, Igor Levit és Grigorij
Szokolov. A magyar sztárelõadók közül Bogányi Ger-
gely, Farkas Gábor, Jandó Jenõ, Ránki Dezsõ és Vár-
jon Dénes szólaltatják meg „A Zongorát”, két hete
Brahms mûveivel folytatta „A Zongorán túl” címû
sorozatával Vásáry Tamás. A zenemûvészeti Junior
Prima Díjas fiatal tehetségek közül ifj. Balázs János,
Borbély László, Fülei Balázs és Lajkó István koncert-
jével ünneplik meg a neves évfordulót.

Az MVM Koncertek hagyományosan egy-egy
hangszer bemutatására épülnek, helyszínük a zené-
hez illõen festõi. A Gödöllõi Nemzetközi Hárfafesz-
tivált idén is a Gödöllõi Királyi Kastélyban rendezték
meg, „A Zongora” és „A Hegedû” sorozat a Festetics
Palota Tükörtermében várja a közönséget. Az MVM,
mint társalapító közremûködésével létrehozott Juni-
or Prima Díjban részesült tehetségek a Bartók Em-
lékházban adnak önálló zongorakoncerteket. Vásáry
Tamás „A Zongorán túl” koncertjei után a „Hang-
szerek világa” gyermekkoncert-sorozatban az Ewald
Rézfúvós Quintet a rézfúvósok, Ifj. Balázs János a
zongora titkaiba vezeti be a gyermekeket és család-
tagjaikat.

Az év végéig öt MVM Koncertet tartottak: decem-
ber 7-én Hrachya Avanesyan hegedûestjére várták a
Festetics Palotába a hangszer rajongóit. Az ifjú hege-
dûmûvész 2006-ban, alig tizenkilenc évesen elsõ he-
lyen végzett a fiatal tehetségek számára megrende-
zett Menuhin-versenyen, ma Antonio Stradivari
1717-ben készített „Piatti” hangszerén játszik.

Másnap, december 8-án Várjon Dénes adott a Tü-
körteremben zongoraestet Beethoven, Janáèek és
Schumann mûveibõl.

December 9-én Szegedi Anikó (zongora) és a Bu-
dapesti Vonósok Kamarazenekar közremûködésé-
vel szintén a Festetics Palotában rendezték meg az
Apolló Alapítvány Karácsonyi Hangversenyét.

December 18-án Lajkó István Junior Prima Díjas
zongoramûvész Beethoven E-dúr szonátája (op.
109) és a Tizenöt variáció fúgával (Eroica-variációk,
op. 35) után igazán különleges válogatást adott elõ
Szergej Prokofjev életmûvébõl a Bartók Emlékház-
ban.

December 22-én Vigh Andrea tart karácsonyi hár-
faestet az Angelica Leánykarral, egyben ez lesz 2012
utolsó MVM Koncertje a Festetics Palotában.

A koncertsorozat 2013-ban folytatódik, újabb cse-
megével: január 13-án David Fray várja J. S. Bach és
„A Zongora” rajongóit a Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyteremben.

Már a karácsonyi vásárlás idején
kereshetjük a boltok polcain az
„E.ON Energiatakarékossági Díj
2012 nyertese” címkével ellátott
háztartási termékeket és okos dön-
tésünkkel akár több tízezer forintot
is megspórolhatunk évente. Az
E.ON által meghirdetett energiata-
karékossági díj pályázatára több
mint 60 termék nevezése érkezett,
a 13 kategóriában kihirdetett gyõz-
tes gyártók ma vehették át díjaikat. 

Immár harmadik alkalommal hirdette
meg az E.ON az E.ON Energiatakarékos-
sági Díjat, melynek keretében a legkedve-
zõbb energiafogyasztású háztartási ké-
szülékek részesülnek elismerésben. A dí-
jazással az E.ON segítséget szeretne nyúj-
tani fogyasztóinak a leginkább környezet-
és pénztárcakímélõ termék kiválasztás-
nál. „Az E.ON Hungária Zrt.-nek nem
csupán az a célja, hogy a különbözõ gyár-
tókat megversenyeztesse és ezzel õket
minél energiatakarékosabb termékek fej-
lesztésére ösztönözze. Fontos a program
kommunikációja is, aminek köszönhetõ-
en a lakosság tudomást szerezhet a szá-
mára legkedvezõbb választás lehetõségé-
rõl és arról, hogy egy jól megválasztott
háztartási eszközzel akár több tízezer fo-
rintot tud spórolni évente” - mondta el
Winkler János, az E.ON Hungária Zrt.
igazgatósági tagja.

Az E.ON Hungária az E.ON Energiata-
karékossági Díjat 2010-ben alapította, a
verseny feltételei pedig azóta sem változ-
tak: a díjra bármely háztartási készülék-

gyártó ingyenesen benevezhette készülé-
két. Az energiafogyasztás vizsgálatát ez-
úttal is a TÜV Rheinland Intercert Kft.
szakértõi végezték el olyan módszerek-
kel, hogy azok bármikor reprodukálható-
ak legyenek.

Az idei verseny érdekessége, hogy TV
kategóriában kizárólag 3D-s készülékeket
neveztek be a gyártók, és ezen felül még
új kategóriák is megjelentek, hiszen ezút-
tal hajszárítókat és vasalókat is benevez-
hettek gyártóik. Az eredményekbõl kide-
rült, hogy a háztartási készülékek közül a
legnagyobb energiaigényû készülék a
mosógép és a hûtõszekrény. Ezekkel éves
szinten akár 10-10 ezer forintot is meg le-
het takarítani. A mosogatógépekkel és a
porszívókkal átlagosan 5 ezer, a 3D-s TV-
vel pedig 3-4 ezer forint spórolható meg

évente egy átlagos energiaigényû készü-
lék használatához viszonyítva.

Az energiafogyasztási vizsgálat sajá-
tossága, hogy a TÜV Rheinland a háztar-
tási használat modellezését veszi alapul a
rangsor felállításához. „Tapasztalataink
szerint a háztartásban a konvencionális
használat jelentõsen befolyásolja az elekt-
romos készülékek névleges energiafo-
gyasztását. Ezért tartjuk az E.ON kezde-
ményezését igazán elõremutatónak, hi-
szen a háztartási gépek valós használati
adataiból lehet reális fogyasztás-megtaka-
rítással számolni” - mondta el Zsákai Zol-
tán, a TÜV Rheinland szakértõje.

Felmérések szerint egy magyar háztar-
tás évente körülbelül 2200 kWh energiát
fogyaszt. Ha ezt az értéket a 3,8 millió
háztartásban csak 100 kWh-val sikerül

csökkenteni, az országos szinten 380
GWh megtakarítást jelentene. Ez az ener-
giamennyiség négy évig fedezné Buda-
pest közvilágítását.

Az E.ON csoport számára fontos, hogy
hozzájáruljon a lakosság energiatudatos-
ságának növeléséhez és ezáltal segítse õket
a számukra legkedvezõbb választásban.

Szereljük fel lakásunkat energiatakarékos eszközökkel!
Az E.ON Energiatakarékossági Díj hiánypótló útmutatást ad a hazai gyártók kínálatáról

Tíz éves „A Zongora”, az MVM Koncertek
legjelentõsebb hangversenysorozata

Az MVM Koncertekrõl
Az összesen 33 koncertbõl álló 2012-2013-as évad
október 6-án, a Gödöllõi Királyi Kastélyban kez-
dõdött a 13. Gödöllõi Nemzetközi Hárfafesztivál
nyitókoncertjével. Az este valódi csemegét kínált:
a fiatal kolumbiai világsztár, Edmar Castaneda sa-
ját szerzeményei a jazz, illetve az argentin, ko-
lumbiai és venezuelai népzene hatásait ötvözik,
egészen újszerûen mutatják be a hárfában rejlõ
harmóniákat, zenei lehetõségeket.

Az Adj teret a tehetségnek! programról
A 2011 nyarán indított „Adj teret a tehetségnek! -
Kölöknet koncertek az MVM együttmûködésé-
vel” program küldetése, hogy fellépési lehetõséget
adjon a magyar zenei iskolák, mûhelyek tehetsé-
geinek a Millenáris Park területén megvalósuló
családi és egyéb tematikus programokon. A tehet-
ségtámogató program küldetése a zenei produkci-
ók, illetve a személy és a hangszer edukatív jelle-
gû bemutatása, a klasszikus zeneoktatás iránti ér-
deklõdés, valamint a zeneszeretet erõsítése. A fel-
lépésre pályázat útján lehetett jelentkezni és a
nagy számban beérkezõ, magas színvonalú pá-
lyamûveket szakértõ zsûri bírálta el. Ez idáig több
mint 30 fiatal tehetségnek adatott meg a bemutat-
kozási lehetõség teltházzal, óriási sikerrel.

Átadták aaz iidei JJunior PPrima
zenemûvészeti ddíjakat

3 D tévék (118-162 cm)
2 ajtós kombinált hûtõ

Mosógép (6 kg kapacitásig)
Mosógép (6 kg felett)
Mosogatógép (9 terítékes)
Mosogatógép (12 terítékes)
Hajszárító (1000-1500 W)
Hajszárító (1500 W felett)
Porszívó (1600 W telj-ig)
Porszívó (1600 W felett)
Gõzölõs vasaló (2000 W-ig)
Gõzölõs vasaló: (2000 W +)
Gõzállomás - gõzfejlesztõs 

vasaló (2000-2400 W)

Termékkategória             Nyertes készülék
LG 47 colos (119 cm) Cinema 3D Smart TV
Electrolux EN3613AOX alulfagyasztós

(245+90 literes)
FAGOR FET-6412   
MIELE Softtronic W 5965 
CANDY CDP 4709
BOSCH Active Water Eco
PHILIPS HP 8107 Salon Essential 
REMINGTON D-3010 
Electrolux ZG8800 UltraOne Green
BOSCH BSGL32030           
PHILIPS GC1905 Vízpermet 
RUSSEL HOBBS Steamglide 
PHILIPS GC 8640 PerfectCare Aqua 

nagynyomású gõzállomás
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A Paksi Atomerõmû és a Magyar
Tudományos Akadémia által ala-
pított Wigner Jenõ-díjat a Magyar
Tudomány Napja keretében ren-
dezett ünnepségen, november 5-
én az MTA székházában adták át.

A Magyar Tudomány Napján Pálin-
kás József, az Akadémia elnöke nyi-
totta meg az egész hónapos rendez-
vénysorozatot, amelynek budapesti
és vidéki nyitó programjain világhí-
rû magyar kutatók, kivételesen te-
hetséges tudósok mutatták be kuta-
tási eredményeiket és számoltak be
arról, hogy mi várható az új ismere-
tek nyomán.  Az Akadémia elnöke
szerint a tudomány idei ünnepének
az a legfontosabb küldetése, hogy
tisztázza azokat a fogalmakat és ér-
tékeket, amelyek saját jövõjét és fe-
lelõsségét is meghatározzák. „A tu-

domány elsõsorban lehetõség. Nem
nyújt gyorssegélyt és nem ad min-
dig egyértelmû választ” - figyelmez-
tetett beszédében.

Az elnöki megnyitó után adták
át azokat a tudományos elismeré-
seket, amelyeket hagyományosan
a tudományünnep nyitónapján
osztanak ki, így a Wigner Jenõ-dí-
jat is. 

A Wigner Jenõ-díjat az MTA és a
Paksi Atomerõmû hozta létre 1999-
ben azon szakemberek, kutatók
munkájának elismerésére, akik a
magyar nukleáris energetika és fizi-
ka terén tevékenységükkel mara-
dandót alkottak. Az idei évben
Bencze Gyula, az MTA Wigner Ku-
tatóközpont Részecske- és Magfizi-
kai Intézet professor emeritusa, a
fizikai tudomány doktora részesült
Wigner Jenõ-díjban. Bencze Gyula

az MTA tagja, szakterülete az elmé-
leti magfizika, illetve a sokré-
szecske szóráselmélet. Kutatási té-
mái: Atomi ütközések elmélete,

Atommag-reakciók elmélete, Sok-
részecske kvantum szóráselmélet,
Coulomb soktesti probléma. 

Beregnyei

Az Magyar Tudomány Napja alkal-
mából az MTA Székházában no-
vember 5-én tartott ünnepi rendez-
vényen Katasztrófavédelmi díj elis-
merésben részesült dr. Katona Ta-
más János, a Paksi Atomerõmû tu-
dományos tanácsadója, a Pécsi Tu-
dományegyetem Pollack Mihály
Mûszaki Informatikai Karának tu-
dományos fõmunkatársa.

Az iparbiztonság, a tûz- és a pol-
gári védelem területén elért hazai
eredmények méltó elismeréséért a
Katasztrófavédelmi díjat a Magyar
Tudományos Akadémia, az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem és a "Somos Alapítvány a Védel-
mi és Biztonsági Oktatásért és Kuta-

tásért" közhasznú szervezet alapí-
totta. A díj annak adományozható,
aki a termõföld, az ivóvíz, a levegõ
valamint a kritikus infrastruktúra,
mint a hazai környezetbiztonság és
iparbiztonság létfontosságú nemze-
ti értékeinek a megóvása érdekében
kimagasló alkotói eredményt ért el.

Dr. Katona Tamás János több
mint húsz éve végez a nukleáris lé-
tesítmények biztonsági felülvizsgá-
latát és megerõsítését megalapozó
kutatásokat, pályamunkájában az
atomerõmû földrengésbiztonsága
tárgyában végzett tevékenységét,
annak eredményeit mutatta be a
nyolcvanas évektõl kezdve a célzott
biztonsági felülvizsgálatig.

Orbán Ottilia

EGYES BLOKK: AZ OAH KIADTA
AZ ENGEDÉLYT

Kiadta az engedélyt a paksi egyes blokk további
üzemeléséhez az Országos Atomenergia Hivatal. A reak-
tor a tervezett 30 helyett így 50 éven át termel villamos
áramot. A hatóság szerint a biztonságos üzemeltetés
mindvégig biztosított.

BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT
Távozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól Holoda
Attila energetikáért felelõs helyettes államtitkár. A tárca
közlése szerint Holoda Attila december elsején nyújtotta
be lemondását és a szakpolitikus utódlásáról a késõbbi-
ekben születik döntés.

OLCSÓBB LESZ
December 6-án döntött a kormány: január elsejétõl tíz
százalékkal csökken a lakossági gáz és villamos energia
ára. 12-én Fónagy János államtitkár vezetésével négyta-
gú bizottságot hozott létre a kabinet a gáz-, az áram- és
távhõárak tízszázalékos csökkentésének nyomon köve-
tésére. A bizottságba a fejlesztési tárca mellett a nemzet-
gazdasági, valamint az Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma és a Miniszterelnökség delegál tagot. Giró-Szász
András kormányszóvivõ a kormányrendelettel kapcso-
latban elmondta, az energiaszektor 1995-ös privatizáci-
ójában részt vevõ cégek az elmúlt 17 esztendõben éven-
te átlagosan húszszázalékos nyereségre tettek szert, így
a befektetés már 3,5-szer megtérült nekik. A kormány
tanácskozásán döntött az E.ON gázüzletágának megvé-
telérõl is.  OrbánViktor miniszterelnök és Johannes
Teyssen, az E.ON elnök-vezérigazgatója még november
végén írt alá szándéknyilatkozatot az E.ON Csoport ma-
gyarországi földgázipari érdekeltségeinek átruházásáról
az MVM Zrt.-re.

KVÓTAÉRTÉKESÍTÉS
Magyarország 6,63 eurós egységáron adott el össze-
sen 1,25 millió darab második fázisú, azaz 2008-2012 ér-
vényességû európai szén-dioxid-kibocsátási egységet
(EUA) december 10-i aukcióján. A lipcsei Európai Ener-
giatõzsde (EEX) közleménye szerint a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium (NFM) megbízásából lebonyolított
aukción elért árfolyam egy eurócenttel magasabb volt az
aukció idõpontjában érvényes eurós másodpiaci árfo-
lyamnál. Az aukcióra 14 társaság valamivel több mint 7
millió egységnyi ajánlatot nyújtott be, így a kereslet 5,6-
szorosa volt a kínált mennyiségnek. 
A lipcsei energiatõzsdén elektromos árammal, földgáz-
zal, szénnel és szén-dioxiddal, illetve ezek származtatott
termékeivel kereskednek. A magyar állam december 17-
én hasonló mennyiséget kínál fel értékesítésre.(Forrás:
energiainfo.hu)

KEVÉS A JOGOSULT
A tavaly márciusban balesetet szenvedett fukusimai
atomerõmû leszerelésén dolgozó munkások mindössze
3,7 százaléka jogosult ingyenes rákszûrésre. Egy japán
napilap értesülése szerint a tavaly márciusi baleset óta
az erõmûben dolgozó 24 118 dolgozóból csupán 904
rákszûrését fizeti ki a japán kormány és a létesítményt
birtokló TEPCO energiavállalat. Az alacsony számot az-
zal magyarázzák az illetékesek, hogy csak azok része-
sülnek az ingyenes egészségügyi szolgáltatásban, akik
2011 márciusa és decembere között bizonyítottan leg-
alább 50 millisievert sugárzásnak voltak kitéve munká-
juk során. (MTI)

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFÕ ESTÉK
Az Energiapolitikai Hétfõ Esték következõ, januári elõ-
adását Bencsik János tartja A nemzeti energiapolitika
sarokkövei címmel, 2013. január 14-én 17 órai kezdéssel
a Budapest V., Veres Pálné u. 10. sz. alatt, az elsõ emele-
ti helyiségben. A rendezvényre a téma iránt érdeklõdõ-
ket hívja és várja az Energiapolitika 2000 Társulat.
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Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. - hagyománya-
ihoz híven - mindig az év végéhez közeledve
köszön el nyugdíjba vonuló munkatársaitól.
2012-ben 43 kolléga, illetve kolléganõ aktív pá-
lyafutása zárult le. Többen vannak közülük
olyanok is, akik a kezdetek óta, a hetvenes évek
végétõl Társaságunk alkalmazásában álltak. 

A rendezvényt november 15-én a paksi Er-
zsébet Nagy Szállodában tartották, amelyet a
vezérigazgatói köszöntõ nyitott meg. Hamvas
István elsõként a hölgy munkatársakhoz szólt,
akik a munkaterhek mellett a gyermeknevelést
is vállukra véve dolgoztak, s most élve a lehetõ-
séggel, 40 éves aktív pályafutás után nyugdíjba
vonulnak. 

Majd személyes élményeit felidézve említet-
te meg az egykori „Csikócsapatot”, akikkel
együtt indították el az 1. blokkot 30 évvel ez-
elõtt, de e szakmai közösség most már szinte
minden tagjától elbúcsúzik Társaságunk. Végül
hozzátette, bízik abban, hogy az elsõ, ambició-

zus csapat nyomdokaiban - az üzemidõ-hosz-
szabbítás, illetve az új blokkok létesítése kap-
csán - egy újabb, lelkes társaság fog járni. 

Az ünnepi rendezvényen Beliczai Balázs hu-
morista is fellépett, aki a stand-up comedy mû-
fajából vett humoros történetekkel, viccekkel
és úgynevezett egysoros poénokkal szórakoz-
tatta a hallgatóságot. 

Az ünnepség fénypontját az a személyes bú-
csú jelentette, amikor Hamvas István vezérigaz-
gató és Bognár Péter humán igazgató minden
kollégától, kolléganõtõl elköszönt, és átadták az
emléklapokat, illetve az ajándéktárgyakat. 

A rendezvény zárásaként állófogadásra invi-
tálták a megjelenteket Bognár Péter humán
igazgató pohárköszönõje után, aki az atomerõ-
mû vezetõsége nevében jó egészségnek örven-
dõ és élményekben gazdag nyugdíjas éveket kí-
vánt nyugdíjba vonuló munkatársainknak.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. 2011-ben alapítot-
ta a Jövõnk Nukleáris Energetikusáért (JNE) Ala-
pítványt, amelynek célja a hazai nukleáris szakem-
berképzés feltételeinek javítása és a minõségi szak-
ember utánpótlás elõsegítése. Az alapítvány az
energetikai és ezen belül a nukleáris területen ta-
nulmányokat folytató, e terület iránt érdeklõdést és
elkötelezettséget tanúsító hallgatók kiemelkedõ tel-
jesítményét kívánja elismerni, ösztöndíjak odaíté-
lésével. Az alapítvány emellett pályázatok kiírásá-
val támogatja a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem (BME) energetikai és nukleáris
technikai jellegû képzést folytató intézetek és tan-
székek munkáját. Az alapítvány mûködését, eddigi
tapasztalatait Kiss István, az MVM Paksi Atomerõ-
mû Zrt. oktatási fõosztályának vezetõje, az alapít-
vány kuratóriumi tagja foglalta össze.

Az atomerõmû számára hosszú távon létkérdés,
hogy az energetikai és a nukleáris technikai kép-

zésben elegendõ számú hallgató vegyen részt, és
az egyetemet befejezve a legjobbak a magyar ener-
getikai és ezen belül a nukleáris iparban helyez-
kedjenek el. Az erõmû ennek érdekében alapította
és támogatja évi 25 millió forinttal az alapítványt,
amely különféle ösztöndíjak odaítélésével a kiváló
tanulmányi munkát ismeri el, és pályázati támoga-
tásokkal az intézeti, tanszéki munka feltételeinek,
minõségének javítását segíti elõ. 

A tanulmányi munka ösztönzésére szolgál a ta-
nulmányi ösztöndíj, a TDK-dolgozatok támogatása,
a PhD ösztöndíj, a demonstrátori ösztöndíj, a leg-
jobb diplomamunka díjazása, a külföldön folytatott
tanulmányok és/vagy kutatások támogatása. Ezek
az ösztöndíjformák és díjak a BME más karain el-
érhetõ pályázati lehetõségekkel összevetve ver-
senyképesek. Mivel a pályázati lehetõség az elsõ
évtõl a PhD szintig folyamatosan adott, ösztönzi a
jó tanulókat arra, hogy a nukleáris szakiránynál

maradva egyre aktívabb munkát folytassanak, ki-
bontakoztassák tehetségüket. Az alapító által cél-
ként kitûzött pályaorientáció az irányított helyszí-
nû szakmai gyakorlat, a célirányos diplomatervezé-
si témák és az ipari konzulenseken keresztül létre-
jövõ szakmai és személyes kapcsolatok révén való-
sul meg. 

Az intézeti és tanszéki munka feltételeinek javí-
tását célzó pályázatokat a kuratórium különös
gonddal bírálja el. Az alapítványnak nem célja,
hogy a szûkös költségvetési forrásokat pótolja, de a
legkritikusabb helyekre jutatott támogatás létfon-
tosságú a munka folytonosságának, hatékonyságá-
nak fenntartása szempontjából.

Az alapítvány 2012-ben kezdte meg érdemi mû-
ködését, a januárban közzétett pályázati felhívás-
sal. Pályázni a tanulmányi félévekhez igazodva fél-
évenként lehet. Eredményes és a kiírási feltételek-
nek megfelelõ pályázatokra a kuratórium havonta

esedékes ösztöndíjat, vagy egy összegben odaítélt
támogatást, díjat ítél meg. A 2011/12-es tanév má-
sodik és a 2012/13-as tanév elsõ félévére kiírt pá-
lyázatok tapasztalata az, hogy sok a tehetséges,
kiemelkedõ tanulmányi, szorgalmi munkát végzõ
hallgató, akik örömmel élnek az ezzel a lehetõség-
gel. 

Az alapítvány kuratóriuma az alapítói szándék-
kal összhangban azon fáradozik, hogy szakmai-
lag, emberileg megalapozott döntéseivel elõsegít-
se a nukleáris szakirányok népszerûségûnek
emelkedését és az oktatás minõségének folyama-
tos javulását. 

Az alapítvány mûködése, a kuratórium döntései
a www.jnea.hu  honlapon nyomon követhetõ. Ter-
veink szerint a célok teljesülésérõl az Atomerõmû
újság is folyamatosan tudósít, és lehetõséget bizto-
sít arra is, hogy a nyertes pályázatok, pályázók be-
mutatkozzanak. KV
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Katasztrófavédelmi díj dr. Katona Tamás Jánosnak

Központi nyugdíjas búcsúztató
Liga Nyugdíjas
tagozat ülése

2012. december 13-án nyugdíjas ta-
gozati ülést tartottunk a Liga Szak-
szervezet székházában. Polgár Ti-
bor elnökhelyettes nyitotta meg az
ülést, és ismertette a napirendi pon-
tokat.

Elõször a testület az elõzõ ülés
Emlékeztetõjét fogadta el, majd Me-
rényi János elnökségi tag az elmúlt
idõszak tevékenységérõl beszélt, vé-
gül a testület a nyugdíjas tagozat el-
nökének megválasztási elõkészüle-
teirõl beszélt. A választást 2013.
március 12-re javasolták, de elõször
írni kell a Honvéd Szakszervezet
Nyugdíjas Tagozatának egy levelet,
hogy részt vesznek-e a Liga Tagozat
munkájában és milyen formában?

Végül megválasztottak egy három
fõs testületet: Polgár Tibor, Merényi
János és Szabó Gyula személyében,
akik elõkészítik a márciusi testületi
ülést.

Polgár Tibor
Liga Nyugdíjas Tagozat

elnökhelyettes
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Szokott-e (be)segíteni az
ünnepi készülõdésbe? -
tettük fel a kérdést kollé-
gáknak.

Réffi Péter:
Besegítek-e? Igen. A fenyõfa
kiválasztása és megvásárlása
a feleségem és a gyermekeim
feladata, de a beállítás már az
enyém. A feldíszítés a mai na-
pig közös. A feleségem a fi-
nom ételeket, én az otthon
melegét - favágás, tûzrakás -
biztosítom. A bevásárlásba, a
cipekedésbe besegítek, de az
ajándékok beszerzése, cso-
magolása a párom feladata.

Név nélkül…
Mosogatás: Ok.
Vásárlás: Ok.
Mosás, teregetés: Nyet.
Porszívózás: Nyet.
Unokával valóban
sütikérezünk, szeletelünk
stb. Egyedül is sütés, elõké-
szítés, meglepetésként.
Palacsintaforgatás leve-
gõben: Ok.
Speciális fóliás-hús sü-
tés: Ok.
Hagyma, krumpli pu-
colása segítésként: Ok.
(Haladjunk már az ör-
dögbe is! - alapon)
Háztartási gépjavítás,
szerelés: Nyet.
Szerelõhívás ördögi
ügyességgel, villám-
gyorsan és bravúrosan:
Ok.

Nagy Zoltán Sándor
Fõzés? Nem szeretem
az ilyen mágikus-vajá-
kos feladatokat, amikor
mindenféle általam is-
meretlen gyomokat és
egyéb más szárított vicket-
vackot, vadbarackot, cupá-
kokat beledobálnak egy
edénybe. És azt órákon át
számomra érthetetlen gyako-
risággal keverik-kavarják.
Mágikus szavak kíséretében
hol kimondva, hol meg csak
mormogva fõzik-sütik.

Ettõl sokkal érhetõbb szá-
momra egy erõmû kapcsolási
rajza, vagy egy folyamatirá-
nyító mûködése. Vagy a he-
gesztés, meg a fúrás-faragás.
Így a konyhai mágia teljesen a
fiamra meg a feleségemre ma-
rad. Ezt õk sikerrel megold-
ják, és én hagyom, hogy ne-
kik is legyen sikerélményük.
Így mindenki boldog a csa-
ládban hétköznap, ün-
nepnap egyaránt.

Károly Imre
Nagyon is segítek, - ahol kell!
Évek óta unokáimmal, Grétával
és Fecóval díszítjük a fenyõfát,
mivel már tudják, hogy nem a
Jézuska hozza. A fenyõfa ka-
rácsonyfa lesz a sok csillogó,
villogó, forgó, színes, fényes
díszektõl, amelynek mindig a

plafonig kell érnie! Van úgy,
hogy egy sámlit kell alátenni.
Az ünnepekhez valókat én fi-
nanszírozom, ki is kötöm,
hogy a csokidíszek például ne
a legolcsóbbak legyenek,
olyanok, aminek nincs semmi
édes íze.  
A karácsonyt együtt ünnepli a
népes család, velünk lesz a két
nagyszülõ, a nagymamák is.

Véber Antal
Szellemi, fizikai, illetve
mindkettõ egyidejû segítsé-
gemre számíthat a család. A
szellemi már november vé-
gén elkezdõdik, kinek illik

ajándékot vásárolni, mit és
milyen összegben. December
közepén, miután közösen
megbeszéltük az ünnepi éte-
leket, egy körülbelül fél mé-
ternyi számológépszalagra
felírjuk, mit kell mindehhez
vásárolni. Ez is segítség, mert
több megvásárlandó dolog ne-
kem jut eszembe. Aztán jön a
bevásárlás - több napon ke-
resztül, hiszen például a ke-
nyér nem száradhat ránk -, ci-
pekedés, kisebb segítség a
konyhában, mint például a
zöldségek pucolása. Befara-
gom a fenyõfát a fém talpba
(remélem, idén nem vágom
be az ujjamat), és várom a
gyerekek, az unoka megérke-
zését, díszítsék fel õk a fát! A
konyhából kiszûrõdõ illatok
kóstolásra késztetnek, észre-
vételt azonban nem szabad
tennem, mert csattan a vá-

lasz: „Még nincs kész.
Tudom, most rakom
bele. Vidd ki inkább a
szemetet!”
24-én következik nagy
mûvem, a halászlé ké-
szítése… Nem untatom
a kollégákat a halászlé
elkészítésének miként-
jérõl, ilyenkor, ünne-
pek elõtt a rádióban, a
TV-adásokban sokan
elmondják, elárulják a
jó - a legjobb - halászlé
elkészítésének titkát.
Talán csak annyit: az
„alapban” van törpe-
harcsa, keszeg, kárász.

Nagy sikert aratott a kisközösségek
körében az E.ON Adventi Pályázata,
amelyre 470 pályamû érkezett az or-
szág minden részérõl. Az E.ON szak-
mai zsûrije által kiválasztott legjobb
pályázatot benyújtó 24 közösség ener-
giatakarékos LED égõkkel díszített ka-
rácsonyfát és adventi csomagokat 
nyert saját települése számára. Az
E.ON szándéka, hogy minden kis tele-
pülésre eljusson az ünnep, pozitív
visszhangra talált.

Baráti társaságok, óvodák, ifjúsági

klubok, lakóközösségek tettek tanúbi-
zonyságot a közösségi összefogás ere-
jérõl és versenyeztek településük kö-
zös karácsonyáért. Az energiaszolgál-
tató munkatársaiból álló zsûrinek ha-
talmas fejtörést okozott az ötletes
megoldások sokaságából kiválasztani
azt a 24 csapatot, akik végül a települé-
sük fõterén együtt ünnepelhetnek az
E.ON 5 méteres karácsonyfája körül.

A fõdíjat érõ pályázatot a Hantosi Fi-
atalok Összetartó Társasága készítette,
amiért az E.ON egy adventi alkotóház-

zal járul hozzá a Fejér megyei község
karácsonyi készülõdéséhez.

Mellettük Barabás, Gyöngyös-
mellék, Mór, Écs, Veszkény, Tépe,
Visz, Gálosfa, Balkány, Zalaegerszeg,
Rédics, Nagykanizsa, Vép,
Salköveskút, Halimba, Bánd,
Bakonyszentlászló, Lesencefalu, Súr,
Kardoskút, Földeák, Kiskunlacháza és
Szõdliget lakosai lehetnek büszkék a
településükön mûködõ közösségek
példaértékû összefogására. (www.eon-
hugaria.hu) 

Kötelesné Szabó Réka Juditot „hiva-
talában", az ÉMÁSZ Nyrt. miskolci
központjának egykori nagytanácster-
mében kialakított munkahelyi aszta-
lánál kerestem fel. A téma természe-
tesen a karácsony és az új esztendõ
volt. 

- Milyen munkát végez a cégnél? - tuda-
koltam elsõként. 

- Az KSG Kft. tagja vagyok, ezen belül
pedig a számlázási osztályon, a hibalista
javító csoportban dolgozom. Szeptember-
ben jöttem vissza dolgozni, korábban gye-
den voltam.

- Mikor lépett be az ÉMÁSZ-hoz? 
- Több, mint hét esztendõvel ezelõtt,

2005. május 10-én. 

Óvoda és bölcsõde
- Kérem, mutassa be a családját! 
- Férjem, Attila a kereskedelemben

dolgozik. Ezért nagyon nehéz volt ösz-
szeegyeztetni azt, hogy mikor menjünk
el bevásárolni az ünnepekre. Kisfiam,
Donát öt esztendõs, óvodás, a kislá-
nyom, Alíz tizenhat hónapos. Az édes-
anyámmal van otthon, a jövõ év szep-
temberétõl azonban már bölcsõdébe
megy. 

- Hogyan készültek az ünnepekre? 
- Mint mindig, izgalommal! A fenyõfa

beszerzése, az ajándékok vásárlása, a ka-
rácsonyi menühöz a „tartozékok” be-
szerzése komoly logisztikai feladatot rótt
ránk. Aztán a családi megbeszélés sem
ötpercesre sikeredett, hiszen egyeztetni
kellett, hogy mikor és kinél ebédelünk,
hová megyünk, kiket fogadunk és így to-
vább. De azt hiszem, hogy ez teljesen
természetes, másnál, másoknál is nyil-
ván így volt ez.  

- Ki díszítette fel a fenyõfájukat? 
- A gyerekekkel közösen végeztük el ezt

a munkát. Közben beszélgettünk a kará-
csonyról, az emberekrõl és ünnepi dalokat
énekeltünk. 

- Karácsony este mik kerülnek az aszta-
lukra? 

- Régi szokásainknak megfelelõen a ha-
gyományos ételeket részesítettük elõny-
ben. Volt halászlé, rántott hal, töltött ká-
poszta, diós-mákos bejgli. Úgy gondolom,
hogy a karácsonyon általában senki nem
spórol, mert egész évben ez a legszebb
ünnep és ilyenkor mindenki megpróbál a
szerettei kedvére járni-tenni.

Mindent együtt
- Ki segített a menü elkészítésében? 
- A kicsik kivételével családunk vala-

mennyi tagja kivette a részét a munkából.
Együtt csináltunk mindent, így szoktuk
meg és ezen nem is akarunk változtatni. 

- Az egymásnak szánt ajándékok általá-
ban meglepetést jelentenek. Önöknél mi a
szokás? Elõre megbeszélték, hogy kinek és
mire van szüksége, vagy...

- A gyerekek esetében természetesen ra-
gaszkodtunk a meglepetéshez, így nekik
nem árultunk el semmit. A felnõttekkel
már más volt a helyzet, a családon belül
mindent megbeszéltünk, egyeztettünk. 

- Mit csináltak az ünnep elsõ és másod-
napján? 

- Körbejártuk a családot, akárcsak a ko-
rábbi esztendõkben. Ezek a programok
mindig emlékezetesek maradnak szá-
munkra. Így volt most is!  

Baráti körben 
- Hol fognak szilveszterezni? 
- Barátainknál. Megbeszéltük, hogy ki

és mit vegyen, így sok finomság kerül az
asztalra és persze nem marad el a szoká-
sos pezsgõbontás és koccintás sem! 

- Milyen célokkal, tervekkel vágnak a
2013-as évnek? 

- Nem szeretünk elõre tervezni, majd
meglátjuk mit hoz a jövõ. Annyit azonban
elárulok, hogy jövõre szeretnék egy autót
vásárolni és a nyáron el akarunk menni
nyaralni.

Gyõri István 

Kihirdették az Adventi Pályázat nyerteseit
Példátlan összefogás az E.ON energiatakarékos karácsonyfáiért
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A Villamosenergia-ipar a
Sportért Alapítvány év
végi sportértekezletét és
kuratóriumi ülését tartot-
ta november 23-án Buda-
pesten, melyen értékel-
ték az idei évi iparági
sporttalálkozók eredmé-
nyeit, a kísérleti sport-
ágak VITSPORT kupáit,
illetve megtárgyalták a
2013. évi versenynap-
tárt. Az értekezletet Vár-
helyi Géza, a Villamos-
energia-ipari Sportbi-
zottság elnöke vezette le
és kérte az iparági sport-
koordinátorokat, vélemé-
nyezzék az elmúlt esz-
tendõt.

További napirendi pontok
voltak az általános verseny-
szabályzat módosítása, a
sportági versenyszabályzatok

jóváhagyása, valamint a
Vitsport Alapítvány honlapjá-
nak mûködésével kapcsolatos
tapasztalatok értékelése.

Az elnök a hagyo-
mányos sportágak ez
évi megrendezésével
kapcsolatban hangsú-
lyozta, hogy a progra-
mok sikeresen zajlot-
tak le és bár némileg
kevesebb résztvevõ
volt, még mindig ki-
emelten nagy számú
jelentkezõvel számol-
hattak a rendezõk. A
rendezvények szerve-
zõi, a sportbarátok és
az alapítvány közös
célja, hogy az iparági

sporttalálkozók népszerûsége
fennmaradjon, és tovább nõ-
jön. Köszönet illeti a sportta-
lálkozókat támogató társasá-

gokat, akik hozzájárultak
azok létrejöttéhez. 

Ami a kísérleti sportágakat
illeti, az idei évben a futás és a
sárkányhajózás iránt tovább
fokozódott az érdeklõdés, e
sportágak az elkövetkezen-
dõkben bizonyosan megfelel-
nek majd a sporttalálkozók
kritériumainak- jelentette ki
Várhelyi Géza. Ugyanez nem
mondható el a kosárlabdáról,
itt nem sikerült az elõrelépés,
amelynek valószínûsíthetõ
oka egyrészt a korai idõpont,
másrészt pedig az volt, hogy
ebben a sportágban létezik
egy másik iparági szintû ren-
dezvény, a Mátra Energia Ku-
pa is. Tájékoztatta a jelenlévõ-
ket, hogy az OVIT Zrt. részé-
rõl javaslat érkezett egy Fal-
labda VITSPORT Kupa meg-
rendezésére. A hozzászólá-
sokból kiderült, hogy a fiatal
munkavállalók érdeklõdését
mindenképpen felkeltené e
napjainkban kedvelt sport,
ezért a sportértekezlet támo-
gatta  bevezetésének kísérle-
tét.

Ezt követõen került sor a
2013. évi versenynaptár és a

2013-2015. évi rendezési terv
megtárgyalására. Az iparági
társaságok sportkoordináto-
rai elõterjesztették javaslatai-
kat a 2013. évi találkozók
helyszíneire és idõpontjaira.
(A sportértekezleten elhang-
zott és az azóta beérkezett in-
formációk alapján összeállí-
tott 2013. évi Sportnaptár táb-
lázatát mellékelten közöljük,
ígérve, hogy a késõbbi ponto-
sításokról, esetleges módosí-
tásokról is tájékoztatni fo-
gunk.)

A sportértekezlet sajnálat-
tal állapította meg, hogy a jö-
võ évi vitorlás találkozó meg-
rendezésére még nem akadt
jelentkezõ. Ezúton is kérjük a

vitorlázást szeretõ, mûvelõ
társaságokat, vizsgálják felül
lehetõségeiket és valamelyi-
kük vállalja el a házigazda
szerepét, hogy ne kerüljön ve-
szélybe az egyik legnagyobb
múltú iparági sporttalálkozó
folyamatossága, hagyomá-
nyának megõrzése!

A következõ napirendi
pontokhoz igazodva - több,
egyenként kisebb jelentõségû
pontosítással - módosításra
került az Általános Verseny-
szabályzat, illetve  sportági
versenyszabályzatokat ha-
gyott  jóvá a sportértekezlet a
sportági értekezleteken meg-
szavazott módosításokkal.
Utolsó napirendi pontban a
www.vitsport.hu honlapme-
nedzsere tájékoztatta a jelen-
levõket a portálon történt fej-
lesztésekrõl és azon törekvé-
sekrõl, hogy minél több ipar-
ági kollégához eljussanak az
információk a villamosener-
gia-iparági sportversenyekrõl,
az azzal kapcsolatos hírekrõl,
döntésekrõl. A szélesebb körû
kommunikáció érdekében tö-
rekednie kell arra az alapít-
ványnak, hogy honlapjának

minél több regisztrált olvasó-
ja legyen, alkalmazzon idõ-
szakos hírlevelet, illetve köz-
vetlen elektronikus levelet is.
A kapcsolattartás a rendezvé-
nyek résztvevõivel, a szerve-
zõkkel, a Villamosenergia-
ipar a Sportért Alapítvány
képviselõivel fontos annak ér-
dekében, minél többen vegye-
nek részt a jövõben is az ipar-
ági sportrendezvényeken.

A sportértekezletet követõ-
en megtartott kuratóriumi
ülés is számos témát tûzött
napirendre.

Közülük kiemeljük a Villa-
mosenergia-ipar a Sportért
Alapítvány vándorkupáinak
2012.évi értékelését, amelyek

az idei sporttalálkozókon ösz-
szességében legjobban szere-
pelt társaságok elismerésére
szolgálnak. A „Részvétel a
fontos” elnevezésû vándorku-
pák idei gyõztesei a nagyválla-
lati kategóriában az EDF
DÉMÁSZ Társaságcsoport, a
kis -és középvállalati kategóri-
ában  az MVM Informatikai
Zrt. lettek, míg a „Nem csak a
részvétel a fontos” vándorku-
pákban olyan szoros volt a
verseny, hogy a gyõztes mel-
lett a második helyezett nevét
is érdemes megemlítenünk: a
nagyvállalati kategóriában az
ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcso-
portot éppen csak megelõzve
az EDF DÉMÁSZ Társaság-
csoportnak „duplázni” sike-
rült, a kis- és középvállalatok
között pedig „orrhosszal” a
MAVIR ZRt. lett az elsõ, a Ba-
konyi Erõmû Zrt. elõtt.

A VITSPORT Alapítvány
kuratóriumi ülése többi napi-
rendi pontjának eseményei-
rõl, illetve a Villamosenergia-
ipari Sportértekezlet további
részleteirõl az érdeklõdõk az
Alapítvány honlapjáról tájé-
kozódhatnak. (E.)

Kérjük, támogassa a felhívást a világhálón vagy személyes 
aláírásával! Az aláíróíveket eljuttatjuk a szakszervezeteknek

AA   vv ii tt oo rr lláá ss   ss pp oo rr ttáá gg   mméégg   hh áá zz ii gg aa zz ddáá tt   kkee rr ee ss !!
Hogyan alakul a jövõ évi versenynaptár?

2013. évi sportnaptár
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– Szókimondó mûfaj a napjainkban
oly népszerû stand-up comedy, egyre
többen akarnak ezzel foglalkozni,
kipróbálni magukat, vajon tényleg
olyan viccesek-e, ahogy az ismerõ-
sök, barátok mondják -  informál
minket Porkoláb Tamás, aki több
éve jeleskedik a nagyérdemû
megnevettetésében. Tamás egy
évtizede dolgozik Keszthelyen az
E.ON Hálózati Szolgáltató Kft.-nél
mint mûszaki elõkészítõ koordi-
nátor. 

A színpadi komédia ifjú titánja
mondja el eddigi tapasztalatait a
mindennapok történéseinek kifi-
gurázásáról, a fellépések elõtti fel-
készülésrõl és a szakmabeliek
versenyérõl.

– Miért adja a fejét egy fiatalember a
kellékek nélküli színpadi szereplés-
re, ahol csak õ a biztosíték arra,
hogy a közönség jól szórakozzon? Ri-
zikós mûfaj.

– Valóban az, sok tapasztalat kell
ahhoz, hogy a nevettetõ nagyjából
tudja, melyik célcsoport milyen hu-
mort kedvel. Van aki imádja a cele-
bek kifigurázását, a komolyabb kö-
zönségnek irritáló az obszcenitás,
kocsmában nem lehet emelkedet-
tebb témákat boncolgatni, na és
nem gyerekeknek szól. A szereplési
vágy csak egy dolog- hogy visszatér-
jek a kérdésre -, elsõként a barátok,
rokonok, a szûkebb környezet is-
meri fel, a beszólásaim, meglátása-
im viccesek, nevettetõek. Vagyis sok-
szor és minden helyzetben tudom érde-
kessé és humorossá tenni a helyzete-
ket, habitusokat, történéseket. Ez moti-
vált elsõsorban. Én is a televízióban lát-
tam elõször a ma nagy öregeknek szá-
mító arcokat. Gondolkodtam, vajon én
is képes vagyok egy szál magamban de-
rût hozni a színpadon? Mi lesz, ha nem
nevetnek majd? A környezetem humo-
rosnak tart, de a nagyközönség is? Ilyen
kérdések foglalkoztattak és bevallom,
az önbizalom növelés fontos dolog volt
számomra, de ez nem olyan egyszerû. 

– Miért?
– Valójában átlagos srácnak tartom

magam, aki kicsit más szemmel nézi a
világot és kiforgatja a történéseket,
mondásokat, sztorikat. Szeretem, ha a
környezetemben nevetnek az emberek,
az én mondásaimon, ezért le kell gyõz-
nöm a lámpalázamat is akár. De a cé-
lom felülkerekedik a tartózkodásomon,

ki merek állni a színpadra, nem mond-
ható rólam, hogy bátortalan vagyok.
Ezért mindig megyek és próbálkozom
kellemes perceket okozni a vendégek-
nek. Emellett ez az önmegvalósítás ki-
váló eszköze is. Ki ne szeretné, ha úgy

emlékeznének vissza személyére és
elõadására, hogy stílusa és mondandója
megnevettetett. Rengeteg helyen fellép-
tem már.

– Nevezetesen, miként alakul egy stand-
up comedy-s szamárlétrája?

– Nem egyszerû és ez enyhe kifeje-
zés. Manapság olyan népszerû lett ez a
mûfaj, véleményem szerint nagyobb a
kínálat, mint a kereslet. A kevésbé is-
mertek között hatalmas a konkurencia,
a már régi motorosokat pedig elérni is
lehetetlen. A mérleg egyáltalán nem ki-
egyenlített, ezért sokat kell menni, so-
kat kell megjelenni mindenhol, minden
idõben. Rendszeresen jártam a fõváros-
ba, hiszen ott a szíve-lelke az egésznek,
illetve a befolyással bíró emberek is ott
figyelhetnek fel rám. Ezért minden fel-
lépési lehetõséggel élnem kell. 

De mostanra elmondhatom, hogy a
DumaFüred tíz napos fesztiválon szere-
peltem, felléptem a Kompót Bistro-ban,

több alkalommal megnyertem a Fiatal
Félõrültek Fesztiválját, így hívtak meg a
hazánkban sokak által kedvelt csatorna
mûsorába, a Comedy Central bemutat-
ja elõadói közé. 

– Tudhatunk valamit a kulisszatit-
kokról?

– Elõzetes próbát teszek elsõsor-
ban a barátaimnak, aztán kialakul-
nak a témák köré épített blokkok.
Ha valamelyik beválik, továbbfej-
lesztem. Beszédtechnikai gyakorla-
tokat veszek, illetve nyitott szem-
mel és füllel élem az életem. Fontos-
nak tartom a fellépés elején a köz-
vetlen kapcsolat kialakítását a hall-
gatósággal. Mindig mást adok elõ, a
fellépések elõtt átgondolom a sor-
rendet, illetve tartalék szövegeim is
vannak. Sok munka, egy fél órás
mûsor nagyjából három órányi
anyagból alakul ki. Elmegyek má-
sok fellépéseire, pozicionálom ma-
gam, különbözõ technikákat gya-
korlok. Nem érzem kiváltságosnak
magam, ezért meglepõdöm, ha au-
togramot kérnek tõlem, de termé-
szetesen szívesen adok.

– Az ismertséget miként viseled el?
– Meglepõen jól! Persze a min-

dennapi humorizálás nem marad-
hat el, de sokan jönnek hozzám az-
zal, „na mondj valami vicceset!” és
mindezt például a konditeremben,
miközben a többi edzõ ember mel-
lett éppen izzadok a „fekpadon”. Én

viszonylag nem régen kezdtem a mû-
fajt, mégis az emberek elvárják a
húszéves tapasztalatot és egybõl az or-
szágos tévé csatornákon keresnek.
Igyekszem!

– Mi a célod?
– Egyre többször szeretném megne-

vettetni az embereket, mint vidéki hu-
morista, kabarés, szószátyár komikus.
Szerencsémre a szüleim és a párom tá-
mogatnak mindenben, ez erõt ad, és a
rokonok, barátok, kollégák biztatása is
elõre mutató számomra. 

Tamást a fellépések még inkább mo-
tiválják, téma mindig akad, csak ki kell
fordítani, bepanírozni, megsütni és tá-
lalni. Ki, hogy’ szereti.

dumatomi@gmail.com
Facebook: Porkoláb Tamás

L. E.

Beszámoló az Akadálymentes
Égbolt megvalósításának 

eredményeirõl
Megtartotta éves ülését az Akadálymentes Égbolt koordiná-
ciós bizottsága, ahol a résztvevõk értékelték az év során el-
ért eredményeket és felvázolták a következõ év legfonto-
sabb madárvédelmi feladatait. A MAVIR ZRt. székházában
tartott ülésen Bertalan Zsolt vezérigazgató úr köszöntötte a
résztvevõket. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium részérõl Schmidt András ismertet-
te a madárvédelmi szabályozás egyszerûsítésére tett lépéseket. A
szaktárca szándéka annak biztosítása, hogy a következõ uniós
költségvetési idõszakban is rendelkezésre álljanak uniós források a
szabadvezetékek „madárbarát” átalakítására. Jó hír, hogy a
Mosoni-síkon - egy osztrák szélerõmû park miatti kompenzáció-
nak köszönhetõen - földkábel-fektetést terveznek 10,5 km hossz-
ban.

A MAVIR a túzok és gázlómadarak védelmének érdekében az
átviteli hálózat nagyfeszültségû távvezetékeire madáreltérítõ sze-
relvényeket helyez fel annak érdekében, hogy azt a madarak idõ-
ben észrevegyék. Elindult továbbá egy új generációs madáreltérí-
tõ szerelvénytípus tesztelése, melyek olyan anyagból készülnek,
amiben a koronajelenség nem tud úgy kárt tenni, hogy az alkal-
matlan legyen feladatára, ezért használni lehet a 400 és 750kV-os
távvezetékeken is. A kutatás jelenlegi állásáról és a MAVIR alkal-
mazási terveirõl tartott elõadást a program koordinátora, Bíró
György, majd ezt követõen megvitatták az áramszolgáltatókkal az
eddigi tapasztalatokat.

Az áramszolgáltatók is szívügyüknek tekintik a madárvédelmet.
Ezt erõsítik meg a konferencián tartott beszámolóik. 

Kardos Zoltán tájékoztatást adott arról, hogy a középfeszültségû
vezetékek szigetelésére, burkolására évi 60-70 Millió Ft-ot költ az
Észak-dunántúli E.ON, amelynek területén közös digitális térképet
dolgoznak ki a nemzeti park igazgatósággal és a Magyar Madárta-
ni Egyesület (MME) szakembereivel. 250 burkolt oszlopkapcsolót
építettek be és a hosszú rúdszigetelõ alkalmazását is megkezdték. 

Bodrogi István összefoglalója alapján az EDF DÉMÁSZ Hálózati
Elosztó Kft. gólyavédelemre csaknem 22,6 Millió Ft-ot költött 2012
évben.

Az ülésen vita alakult ki a madárvédelmi szakma és az áramszol-
gáltatók között a V alakú, „madárbarát”-nak nevezett oszlopfejek
alkalmazásával kapcsolatban. A madárvédelmi szakma további
módosításokat javasolt a fejeken, melyek használatával még inkább
csökkenthetõ a madárbalesetek kockázata. 

Márcz László tájékoztatta a résztvevõket, hogy az ELMÛ-ÉMÁSZ
terepi próbákat folytat a madarak védelmére tervezett függõszigete-
lõk alkalmazhatóságával kapcsolatban. Az utólagos szigetelésre a né-
met társcéggel egyeztetett szabványt használják. A felesleges oszlop-
kapcsolókat leszerelik, burkolt és alulvezetett megoldásra cserélik. 

Podonyi Gábor elmondta, hogy 2013 közepére várható, egy, a
VÁTH-21 típusterv alapján készülõ szerelvények, oszlopkialakítá-
sok tesztelése.  

Herner Gábor Kaposvári Villamossági Gyár Kft. által fejlesztett
madárvédelmi oszlopkapcsolóról tartott tájékoztatót, mely mozgó
szigetelõs, így akár fejjel lefelé is használható.

Az ülésen részt vevõk tájékoztatást kaphattak Solt Szabolcstól
(MME) arról is, hogy egy tervezett Térinformatikai adatbázis alap-
ján az országban található légvezetékek elemezhetõk lennének ma-
dárvédelmi szempontból. 

Az Akadálymentes Égbolt program a következõ évben is folyta-
tódik a szaktárca koordinálásával annak érdekében, hogy a tervek-
nek megfelelõen csökkentsék a védett madarak légvezetékek miat-
ti pusztulását. Biró György

BÚÉK!
KKiizzáárróóllaagg 1166 éévveenn ffeellüülliieekknneekk

„Porki” elõadás közben

ÚJ ÉV, ÚJ ÉLET... – Eddig nem ittam, nem cigiztem, most már van rá okom ÚJÉV – Persze, hogy nem éreztél semmit szivi, aneszteziológus vagyok INTENZÍV OSZTÁLYON
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