
Górcsõ alatt az új Munka
Törvénykönyve hatása

A Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fóruma által biztosított ke-
retek között a LIGA Szakszervezetek fel-
mérést készíttetett az MTA kutatóival,
hogy kiderüljön, az új Mt. milyen hatás-
sal van a munkahelyekre és munkaválla-
lókra. Nemrég az NGM államtitkára jelez-
te, a törvény „finomhangolására” még
szükség lehet.
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A VAPB 
2012. évi

munkájáról
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Megalakult az MVM VÜT
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Portfólió és… 
szilvapálinka

Exluzív interjú Vokony
Jánossal, a Pannónia
Nyugdíjpénztár régi-
új elnökével
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Iparági cégek 
hírei, eseményei
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Tervek és fogadalmak 
2013. 

Az új év körüli idõszak az új lehetõségek-
rõl, az újrakezdésrõl és leginkább a meg-
fogalmazott, de meg nem tartott fogadal-
makról szól országszerte. Bizony ki ne
ígérte volna már meg, hogy ebben az év-
ben egészségesebben fog élni, lemond
(mások által) károsnak tartott szenvedé-
lyérõl
Ki mit fogadott meg és mit vár az új év-
ben? – kérdeztük kollégáktól.
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Sportesemények 
XXX. Villamosenergia-ipari

sítalálkozó 
Helyszín: Tále, Szlovákia

Idõpontja: 
2013. február 14-17.

Rendezõ: Mátrai Erõmû ZRt.
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Gál Rezsõ EVDSZ elnök:
– Sok szeretettel köszöntöm Szakszervezeti Tagja-
inkat és Kollégáinkat!

Visszatekintve értékeljük az elmúlt esztendõt 
A november végi EVDSZ Rendkívüli Kongresz-

szusa a 2012. év egyik kiemelkedõ eseménye volt,
mely alapos és részletes értékelést végzett az eltelt
esztendõrõl. Errõl részletesen lehet olvasni a
www.vd.hu-n. Ebbõl kiemelve: A Villamosenergia-
ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság
(VAPB) ülésén rendszeres munka folyt.
Az év elején aláírásra került az iparágra
vonatkozó bér- és szociális megállapo-
dás, és a Villamosenergia-ipari Ágazati
Kollektív Szerzõdés (VÁKSZ) módosítá-
sa is, amely az ágazati bértarifa rend-
szer, valamint az ágazati bérminimu-
mok bevezetésérõl szólt. Komoly szak-
szervezeti munka folyt társaságcsoport,
valamint munkahelyi szinteken is. Ma-
gyarországon nem jellemzõ módon ta-
valy a villamosenergia-iparban - többé-
kevésbé - sikerült megõrizni a reálkere-
seteket, valamint a szociális juttatások
kiemelt szintjét.

Az év második felében mind szakér-
tõi, mind bizottsági ülésen a VÁKSZ mó-
dosítása jelentett nagy kihívást, s ez a
munka még nem zárult le. A VÁKSZ mó-
dosításáról a tárgyalások mára megfe-
neklettek, már nem csak érdekegyezteté-
si vita folyik, hanem jogi természetû is.
A parlament olyan Mt.-t alkotott, melyet
többféleképpen lehet értelmezni, a gya-
korlatban való alkalmazása problémákat
okoz. Továbbá az MT 206. §-a - pl. az ál-
lami cégeknél a szakszervezetek mûkö-
dési feltételeit illetõen - szerintünk ellen-
tétes az alkotmánnyal, illetve az ILO nor-
mákkal is. Az, hogy a tulajdonosi formá-
tól függõen más-más jogai vannak a
szakszervezetnek, ez abszurd. A külföl-
di tulajdonban lévõ gazdasági társaságok
gazdasági vezetése pedig - szintén ab-
szurd módon - úgy véli, hogy a verseny-
semlegességi elvre hivatkozva az ágazat-
ban csak a csökkentett szakszervezeti
jogok érvényesíthetõk. A vita kezd el-
mérgesedni és konfliktus is kialakulhat. 

A tárgyaló Felek várhatóan közösen felkérik a
Munkaügyi Közvetítõ és Döntõbírói Szolgálatot,
járjon közbe, hogy a vitatott jogkérdésekben tisztá-
zódjon a minisztérium hivatalos álláspontja is.
Nem kizárt, hogy az Alkotmánybírósághoz és az
ILO-hoz, az ENSZ munkaügyi szervezetéhez  is
fordulunk. Úgy véljük, nekünk van igazunk, úgy
gondoljuk ezzel a nem tisztázott helyzettel, a tör-
vény sajátos  értelmezésével mintha a munkáltatók
visszaélnének, a korábbi évek nehezen született al-
ku eredményeit akarják lefaragni. A hibás törvény
persze alapvetõen a parlament felelõssége.

Ezzel együtt úgy látom, a Villamosenergia-ipari
Kollektív Szerzõdés, a VKSZ Magyarországon a leg-
erõsebb. Összességében elmondható, hogy a vita-
tott tételeket leszámítva és a várható módosítások-
kal együtt is az alapértékeket sikerült megõrizni.
Ez komoly fegyvertény, ebben benne van az elmúlt
20 év szakszervezeti munkája, de a munkáltatók
reálpolitikája is.

Országos szinten összességében pozitívan érté-
keltük a LIGA Szakszervezetek  tevékenységét.. A
LIGA Szakszervezetek lépései - a 2012. évi kong-
resszusnak kiemelt vitatémája volt - az országos ér-
dekegyeztetést, valamint a LIGA fejlõdését hivatott
szolgálni. A Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fórumának (VKF) megalakulásában
és munkájában a LIGA Szakszervezetek aktív sze-
repet vállalt. Kezdeményezésével és igen agilis
munkájával érte el azt még 2011-ben, hogy az ere-
detileg igencsak munkavállaló és szakszervezet el-

lenes (új) Munkatörvénykönyvében enyhítsenek a
„megszorításokon”. Az ez irányú tárgyalásoknak
még 2012-ben sem volt vége. Az Mt.-t megalkotók
is elismerték, „finomhangolás” -ra volt szükség.

Beszéljünk a jövõrõl
Milyen környezetben kell elképzelni a 2013-as te-

vékenységet? Az EVDSZ történetében az egyik leg-
nehezebb évvel kell szembenéznünk. Olyan nega-
tív, elsõsorban külsõ hatások érik a villamosenergia-

ipar szereplõit, amelyek azt vetítik elénk, hogy a re-
álpozíció megõrzése rendkívül nagy kihívásnak lát-
szik. A szakmánk szereplõit komoly terhelések
érik, elsõsorban a kormányzati döntések miatt. Az
Alágazati Párbeszéd Bizottság idei elsõ ülésére 2013.
január 9-én került sor, ahol érzékeltük, hogyan gon-
dolkodnak jelenleg a gazdasági társaságok képvise-
lõi, és ez nem sok jóval kecsegtet. Errõl részletek és
dokumentumok a www.vd.hu -n olvashatók.

A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szer-
zõdés  szerint már bérajánlatot kellett volna kap-
nunk, ám a munkáltatói oldalnak még terveik sin-
csenek, nemhogy ajánlatuk. Megjegyezném, hogy
országos szinten 2013-ra eddig csak a minimálbér-
re és a kötelezõ bérminimumra született megálla-
podás, a bérajánlásra még nem.

Meglepõ, de eddig még nem készültek el a villa-
mosenergia-ipari cégek pénzügyi tervei 2013-ra
sem. A beruházásokkal kapcsolatban pedig tudni
kell azt, hogy a privatizált cégek szinte az összeset
már 2012 második félévében felfüggesztették, azo-
két is, amelyek megvalósításához nem sok idõ és
pénz kellett volna. Az is látható, hogy a multik a ma-
gyar villamosenergia-ipart kockázatos befektetés-
nek tekintik, emiatt az anyacégek központjai az el-
várt profit szintjét megemelték. Más oldalról vizs-
gálva - személyes véleményem szerint - egy közmû
esetében el lehet gondolkodni a profit mértékén, de
az, hogy az áramszolgáltatók „nonprofit vállalko-
zásként” mûködjenek, szerintem a mai európai vi-
szonyok között abszurd. Az erõszakos és piacide-

gen 10%-os áram- és gázdíjcsökkentés, a közmûvek
ötletszerûen kivetett „vezetékadó”-ja, a korábban is
meglévõ adóterhek, - mint a Robin Hood adó -,
mind-mind mélyen „zsebbe nyúló” tételek. Az adó-
teher-növekedések mértéke és módja „kiverte a biz-
tosítékot” a befektetõknél. Ha a politika a szava-
zatgyûjtést egy gazdasági csoport kárán akarja elér-
ni, annak a levét elõbb-utóbb a fogyasztók és a
munkavállalók fogják meginni. Úgy érzékeljük,
hogy a privatizált cégek esetében feszültség alakult
ki a multinacionális cégek és a kormány között. A

munkavállalók mintegy „túszként” ragadhat-
nak kettõjük közé. Ez azt jelentheti, rajtunk
„verik el a port”, azaz elsõsorban a munka-
vállalók járnak ebbõl a szempontból rosszul.  

Aggódunk egy körvonalazódni látszó
gazdasági tervvel kapcsolatosan is. Az MVM
által tervezett E.ON gázüzletág felvásárlására
gondolok. Európában volt már olyan cég,
mely azért volt gondban, mert túlzásba vitte
a beruházási, illetve felvásárlási politikáját,
emiatt túl sok kölcsönt vett fel, majd ezen
felvásárlásokból az elvárás alatti bevételek
realizálódtak. Végül kiderült, irreális befekte-
tés történt. Ezt követõen az egyik munkavál-
lalókat érõ  megszorítást követte és követi a
másik. A munkavállalók jogosan elégedet-
lenkedtek, hiszen a befektetésekrõl nem õk
döntöttek. Egy elmérgesedett légkörben a
munka minõsége romolhat. Nem lenne sze-
rencsés Magyarországon ugyanezt a hibát
elkövetni. Nagy a döntéshozók felelõssége…

Fenti körülmények között készülünk a
2013. évi ágazati bér- és szociális megállapo-
dásra. Januárban már volt e témában testüle-
ti ülésünk. Határozott álláspontunk, hogy a
reálkereseteket meg kívánjuk õrizni. Már a
Siemens-nél, ahol szintén azért nem minden
rózsás, sikerült e körüli megállapodást aláír-
ni. Amúgy szinte valamennyi társaságnál
vagy aláírt megállapodások vannak, vagy
aláírás közeli állapot van a VBKJ és a távollé-
ti díj meghatározás kérdésében. Ez utóbbi
fontosságára ezúton is felhívom a tagság fi-
gyelmét: az új Mt törölte az átlagkereset fo-
galmát és új távolléti díj számítást vezetett
be. Ez jelentõs bércsökkenést okozhat. Ha-
csak…. Ettõl felfelé eltérni csak kollektív
szerzõdésben lehet. Ha kollektív szerzõ-
déskötésre képes szakszervezet nincs, vagy

a szakszervezet nem tárgyal eredményesen, mun-
kakörtõl függõen több tízezres, akár százezres
nagyságrendben veszíthet a munkavállaló.

Az országos érdekegyeztetésben 2012-ben né-
mi javulás mutatkozott, de még mindig nem mond-
ható közel sem ideálisnak. A jelenlegi szervezeti
mûködés nem éri el azt a szintet, melyet mi szeret-
nénk. 2013-ban van fejlõdni való. Az új Munka Tör-
vénykönyve kapcsán úgy véljük továbbra is, hogy
az szakszervezet- és munkavállalóellenes, az õ jo-
gaik csökkentek, sérültek. Megnehezedtek az ér-
dekképviseletek munkafeltételei is az új Munka
Törvénykönyv miatt. 

A 2013-as év másik nagy kihívása, hogy saját
szakszervezeti tevékenységünket át kell gondol-
nunk, az élet takarékosabb mûködést követel. A
2013-as évre közös munkával készítjük a költség-
vetést. Folyamatosan kiértékelt döntéseket kell
hozni, s mérlegelni kell a közép és hosszú távú ki-
hívásokat is. Természetesen van tartalékalapunk,
ugyanakkor az idei cél, az éves mérleg elkészítésé-
nél legalább a 0 szaldó elérése nem kis feladat.

Kedves Szakszervezeti Tagok, Kollégák!
Ahhoz, hogy az EVDSZ 2013-ban is eredményesen
mûködhessen, összefogás, konstruktív együttmû-
ködés, józan gondolkodás kell mindannyiunk ré-
szérõl. 

Fenti gondolatok jegyében kívánok mindenkinek
boldog és sikeres új esztendõt!
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ÚJ ELNÖK 
AZ ASZSZ ÉLÉN

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége
(ASZSZ) december 17-i tisztújító kongresz-
szusán Székely Tamást, a Magyar Vegyipa-

ri, Energiaipari és Rokon
Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségé-
nek elnökét választották
meg az ASZSZ új elnöké-
nek.
Dr. Borsik János, aki nem
indult a választáson, ügy-
vezetõ alelnöki feladatkört
látott el a 2010-ben alakult

Mozdonyvezetõk Szakszervezeténél, majd
2000-tõl 2012. december 17-ig az Autonóm
Szakszervezetek Szövetségének volt az el-
nöke.

REZSICSÖKKENTÉS
Németh Szilárd csepeli polgármester által
vezetett munkacsoport ellenõrzi, hogy a
gáz, a villany és a távhõ árának tízszázalé-
kos csökkentése valóban megjelenjen a fo-
gyasztók számláin. A rezsicsökkentéssel
kapcsolatos egyéni, esetleges panaszokkal
a lakóhely vagy a fogyasztási hely szerinti
illetékes területi fogyasztóvédelmi felügye-
lõséghez kell fordulni, de elõtte az érintett
szolgáltatónál kell kérni a panasz kivizsgá-
lását. A fogyasztóvédelmi hatóság minden
bejelentést kivizsgál. Rezsicsökkentéssel
kapcsolatos hír még, hogy a kormányfõ a
Kossuth Rádió január 18-i reggeli mûsorá-
ban az idei év gazdasági kérdései között
többek között megemlítette egy esetleges
második, a víz és szemétszállítási díjakra is
kiterjedõ  fogyasztói árcsökkentést.

ÚJ ERZSÉBET-UTALVÁNY
Január 15-tõl már le lehet adni az Erzsébet
utalványcsalád új tagjaira (tankönyv, tan-
eszköz és ruházat, illetve sportesemény,
kulturális szolgáltatás) vonatkozó megren-
deléseket. A Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.
közölte, hogy a rendelés ellenértékének for-
galmazó bankszámláján történõ jóváírását
követõ 10 munkanapon belül, minden kü-
lön értesítés nélkül, az utalványok átvehe-
tõk vagy kiszállításra kerülnek. 

NYELVTUDÁS
Az önéletrajzok elemzése alapján, a
workania.hu internetes portál legutóbbi ku-
tatása szerint az álláskeresõk által leggyak-
rabban beszélt nyelv az angol, melyet alap-
fokon 9, haladó szinten 6, aktívan 1,2 száza-
lékuk beszél. A némettel rosszabbul állnak
a jelentkezõk, alapfokon 7, középszinten
2,8 százalékuk, aktívan már csak 1 százalé-
kuk beszéli a nyelvet.

HHHH íííí rrrr bbbb lllloooo kkkk kkkk

A MVM Magyar Villamos
Mûvek Dolgozóinak
Szakszervezete (MVM
DSZ) szervezésében
munkavállalói fórumot
tartottak Budapesten, ja-
nuár 17-én az MVM Ma-
gyar Villamos Mûvek
Zrt. székházában. 

Napirendi pontok:
1. Kitekintés a 2013-as évre
2.Komplex tájékoztató a HAY
munkakör értékelés-elemzés
bevezetése kapcsán

a.) Tájékoztató a munkálta-
tó részérõl
Elõadó: Simon Csilla humán stratégiai és mód-
szertani osztályvezetõ és Éliás Andrea fõmun-
katárs

b.)Tájékoztató az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.-
ben a munkakör-értékelés bevezetésével kap-
csolatban tett lépésekrõl
Elõadó: Lõrincz László PADOSZ elnök

c.) A munkakör-értékelés bevezetésével kapcsola-
tos tapasztalatok az E.On társaságcsoportnál
Elõadó: Pinczés Ernõ TIVISZ elnök

d.) A munkakör-értékelés bevezetésével kapcsola-
tos tapasztalatok az EDF társaságcsoportnál
Elõadó: Nagy Sándor, a DÉMÁSZ Szakszerve-
zet vez. elnöke

e.) Tájékoztató a HAY rendszer bevezetésével kap-
csolatosan készülõ megállapodásról
Elõadó: Gál Rezsõ MVM TSZSZ elnök

3. Tájékoztatók 
– az MVM Csoportban bevezetendõ típus mun-

kaszerzõdés kérdéskörérõl
– az átlagkereset/távolléti-díjszámítás megálla-

podásról 
– az MVM Csoport készülõben lévõ kollektív

szerzõdésének aktuális kérdéseirõl
– a 2013. évi VBKJ megállapodásról, valamint

várható további fejleményekrõl
4. Tájékoztató a Villamosenergia-ipari Ágazati Kol-
lektív szerzõdés (VKSZ) tárgyalásairól, valamint a
2013. évi ágazati szintû bértárgyalások helyzetérõl.

Elsõként komplex tájékoztató hangzott el a mun-
káltatói oldal részérõl Simon Csilla, az MVM Zrt. hu-
mán stratégiai és módszertani osztályvezetõjétõl, va-
lamint Éliás Andrea, az MVM Zrt. humán stratégiai és
módszertani osztály fõmunkatársától a HAY munka-
kör értékelés-elemzés bevezetésérõl, annak jelenlegi
helyzetérõl és az ezzel kapcsolatos további feladatok-
ról. A témakörben részletes, 12 oldalas prezentáció
került kivetítésre, ehhez fûzõdtek szóbeli kiegészíté-
sek. A HAY munkakör értékelés és besorolási rend-
szer alapelvei vonatkozásában az MVM ÉKF kereté-
ben belül egy megállapodás készül, mely várhatóan
egy hónapon belül aláírásra került. A prezentáció

szóbeli kiegészítéseként elhangzott az is, hogy: az el-
múlt évben végzett munka eredményeként kialakí-
tották a munkaköri rendszer kereteit, meghatározták
és racionalizálták a munkaköröket - leírásukat a Be-
sorolási Kézikönyv fogja össze, illetve elkészült társa-
ságcsoport szinten a munkaköri mátrix és a munka-
körök elemzése. A 2013-as év elsõ negyedév végéig
tervezik a munkavállalói besorolásokat véglegesíteni,
mely során folyamatos egyeztetés folyik a munkavál-
lalói érdekképviseletekkel a társaságcsoportban. A
mértékeket a kollektív szerzõdés és a tagvállalat gaz-
dasági helyzete határozza majd meg. 

Ezt követõen Lõrincz László, a Paksi Atomerõmû
Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) elnöke tar-
tott tájékoztatót arról, milyen folyamatban zajlik a
rendszer elõkészítése munkavállalói szemszögbõl az
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.-nél. Az elnök elmondta,
az érdekképviseletek fontosnak tartják, hogy a mun-
káltatói oldal is ismerje meg a dolgozók, különbözõ
szakterületeken dolgozók véleményét a rendszerrõl,
illetve fontos volt kialakítani azon elveket, melyeken
keresztül folytak az értékelések és keretbesorolások.
A véleményegyeztetések folyamatosak voltak és miu-
tán a szakszervezetek megismerték a teljes mátrixot,
javaslatokat tettek és konzultációkat folyattak a mun-
kavállalókkal és a menedzsmenttel. Lõrincz László ki-
emelte, hogy a besorolás során figyelembe kell venni
a speciális szakmákat is és az egyéni kérdéseket. Ta-
pasztalatként hangsúlyozta, hogy az érdekképviselet
kezdeti aggodalmai a besorolási rendszer bevezetésé-
vel kapcsolatban eloszlottak, a munkáltató és munka-
vállalói képviseletek közötti együttmûködés során
megválaszolhatók a felmerült kérdések a továbbiak-
ban is. 

Nagy Sándor, a DÉMÁSZ Szakszervezet vezetõ el-
nöke tájékoztatót adott a munkakör-értékelés beveze-
tésével kapcsolatos eddigi tapasztalatokról az EDF
Társaságcsoportnál. Az EDF-nél 2008-ban vezették
be hazánkban a bérmátrix rendszert, melynek van-
nak elõnyei és hátrányai is. A társaságcsoport szá-
mos telephellyel rendelkezik az országban, ahol az
eltéréseket korrigálni kellett. – Mindenképpen ki-

emelt, hogy objektív értékelések szülessenek a rend-
szer kialakításánál, korrekt legyen a véleményezés a
munkakörökrõl, feladatokról és felelõsségi körrõl,
pontos legyen a szabályozás és nagy figyelmet kell
szentelni a munkaköri leírásoknak, akkor jól mûköd-
tethetõ rendszert lehet alkalmazni - mondta Nagy
Sándor.

Az E.ON Társaságcsoportnál alkalmazott munka-
kör értékelési rendszer eddigi tapasztalatairól tartott
elõadást Pinczés Ernõ, a Tiszántúli Villamosenergia-
ipari Szakszervezet (TIVISZ) elnöke. A jelenlegi HAY
rendszer elõzményeként a társaságcsoportnál lezaj-
lott a nagyvállalati integrálás folyamata, a tevékenysé-
gi körök pontos szétválasztása, a bérezés egységesíté-
se és a munkaértékelõ rendszer bevezetése. A HAY
2009-es bevezetése sávos bérrendszert hozott, mely
során nagy eredmény az, hogy az azonos munkakör-
ben dolgozók azonos bérezésben részesülnek, telep-
helytõl függetlenül. A sávos bérrendszer kialakításá-
nál figyelembe vették a kompetenciák értékelését -
például a munkakör betöltése megfelelõ képesítés
nélkül 10%-kal kevesebb bért jelent -, illetve a
szenioritást, tapasztalati tényezõt is. Jelenleg a szak-
szervezet feladatának tekinti, hogy minden, a társa-
ságcsoporthoz tartozó cég a kialakított sávba tartoz-
zon, azaz bárhol is van az országban a telephely, ne
a helyi gazdasági viszonyok határozzák meg a mun-
kavállaló bérét.

A fórumon a jelenlévõk kérdéseket tettek fel a be-
sorolással, a munkakörökkel és feladatkörökkel kap-
csolatban, melyre az elõadók válaszoltak és elmond-
ták, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, kor-
rekt és pontos besorolási rendszer kialakítása folyik
az MVM Társaságcsoportnál.

A továbbiakban Gál Rezsõ, az MVM Magyar Villa-
mos Mûvek Dolgozóinak Szakszervezete elnöke több
témában informálta a megjelent munkavállalói érdek-
képviselõket és munkavállalókat: Az MVM Csoportban
bevezetendõ típus munkaszerzõdésekrõl, az átlagkere-
set/távolléti-díjszámításról, az MVM Csoport készülõ-
ben lévõ kollektív szerzõdésének aktuális kérdéseirõl,
valamint a 2013. évi VBKJ megállapodásról.  L. E.

Szövetségi
vezetõségi ülés

(Lapzárta után)
Ebben az évben az elsõ EVDSZ szövetségi
vezetõségi ülést tartották Budapesten, 2013.
január 17-én. A mintegy öt óra hosszan tar-
tó ülésen az alábbi témát tárgyalták: Az elõ-
zõ szv. ülés emlékeztetõjének elfogadása,
VKSZ tárgyalás helyzete,  az EVDSZ mun-
kaprogramja 2013. (pénzügyi tervezés), az
EVDSZ munkabizottságának tájékoztatója,
egyebek.

Székely Tamás

A Versenyszféra és a Kor-
mány Állandó Konzultációs
Fóruma által biztosított kere-
tek között a LIGA Szakszerve-
zetek felmérést készíttetett az
MTA kutatóival, hogy kiderül-
jön, az új Mt. milyen hatással
van a munkahelyekre és mun-
kavállalókra. Nemrég az NGM
államtitkára jelezte, a törvény
„finomhangolására” még
szükség lehet.

Az új Munka Törvénykönyve (Mt.)
gyakorlati mûködésérõl szóló vissza-
jelzések szinte kivétel nélkül megerõ-
sítették az új törvény megalkotásának
szükségességét, és bár a törvény „fi-
nomhangolására” még szükség lehet,
a gyakorlati tapasztalatok átfogó ösz-
szegzését legalább egyéves alkalma-
zás után célszerû elvégezni - mondta
Kardkovács Kolos, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) helyettes állam-
titkára az MTI-nek még január elején.

Az Mt.-rõl szóló törvényt - amely
1992-es elõdjét váltja fel - 2011 decem-

berében fogadta el a parlament, és leg-
több rendelkezése már 2012 júliusá-
ban hatályba lépett. Ugyanakkor csak
2013. január elsejétõl hatályosak a
többi között a munkaszerzõdéstõl el-
térõ foglalkoztatásra, a szabadságra,
annak kiadására, valamint a távolléti
díj számítására vonatkozó rendelke-
zések.

A LIGA Szakszervezetek felkérésé-
re a kutatók (Nacsa Beáta, ELTE ÁJK;
Neumann László, MTA Társadalomtu-
dományi Kutatóközpont, és Laki Mi-
hály, MTA Közgazdasági Kutató Inté-
zet) 16 vállalat munkavállalóit és mun-
kaadóit keresték fel, és mérték fel a
változásokat. A kutatók felmérték, ho-
gyan változtak a kollektív szerzõdé-
sek, felmondták-e tömegesen a mun-
kaadók vagy sem, sikerült-e átmente-
ni a bérpótlékokat, valamint valóban
csökkentek-e a bérek az új Mt. beve-
zetése kapcsán. A kutatás arra is ki-
tért, hogyan változtak a szakszerveze-
tek pozíciói a vállalatoknál, az új Mt.
miatt meggyengült jogosítványaik
kapcsán.

A kutatásból kiderült, hogy egy-
hangú véleményt fogalmaztak meg a
megkérdezettek a következõkben:
● A munkavállalókra nézve kedve-

zõtlenebbek lettek a szabályok;
● A munkáltatók szerint a foglalkoz-

tatás rugalmasságát és a verseny-
képességet szolgálja az új törvény;

● A szakszervezeti vezetõk szerint a
munkavállalói jogok ilyen mértékû
csorbítása a lojalitást, az elkötele-
zettséget, a hatékony munkavég-
zést áshatja alá; 

● A szakszervezeti vezetõk szerint
(rendkívüli mértékben) megnõtt a
kiszolgáltatottság;

● Még a munkáltatói interjúalanyok
is megfogalmazták kétségeiket,
hogy szükséges és indokolt volt-e
ilyen mértékû joglerontás a mun-
kavállalói oldalon. 

A kutatás során végzett interjúk alatt
sokszor visszaköszöntek a jogalkotást
megalapozó sztereotípiák:
❍ feltétlenül szükség volt a módosí-

tásra,

❍ elavult volt az Mt.,
❍ nem volt elég rugalmas a foglalkoz-

tatás, 
❍ emelni kellett a megállapodásos

szabályozás mértékét. 

A kutatás alapján a munkabérek csök-
kenése az alábbi összetevõknek kö-
szönhetõ:
● Délutáni mûszakpótlék csökkenése;
● A munkanélküli idõszakra fizeten-

dõ díjazás csökkenése (átlagkere-
set helyett távolléti díj);

● Hosszabb munkaidõkeret (csökke-
nõ túlmunka, elveszõ állásidõ);

● Munkaidõ-beosztásról való értesí-
tés lerövidítése (hétrõl négy napra -
csökken a beosztástól eltérõ mun-
kavégzés);

● Munkaközi szünet nem a munka-
idõ része;

● 6 hónapos próbaidõ;
● Távolléti díj nem jár elháríthatatlan

külsõ ok esetén;
● Megszakítás nélküli munkarend-

ben foglalkoztatottak bére különö-
sen csökkent. (Forrás: liganet.hu)

Budapesten tartották meg az EVDSZ
oktatást, 2012. december 06-08. kö-
zött. Az elsõ nap este az oktatás egy
csapatépítõ programmal kezdõdött
a Trófea Grill étteremben, ahol va-
csorával egybekötött beszélgetéssel,
ismerkedéssel telt az este.

A két napban dr. Kiss Mihály tar-
tott elõadást az érdekérvényesítõ
akciók szervezésérõl, egy akció
megszervezésének részletes folya-
matáról: a cél meghatározásától
kezdõdõen a lezárás fázisáig, vala-
mint a mozgósítási technikákról.

Az elõadás mellett sok gyakorlati
tapasztalatot is hallhattunk, melye-
ket közösen megvitattunk. 

Az oktatás keretében szombaton
délután lehetõségünk volt megte-
kinteni a Kõbányai Sörgyárat, este
pedig ellátogattunk a Szamos
Gourmet Házba, mely egy elegáns
cukrászda, érdemes egyszer oda
betérni.

Köszönjük az EVDSZ-nek a szer-
vezést és dr. Kiss Mihálynak a szín-
vonalas és hasznos elõadást!

(S.Á.)
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Tanulmány készült az új Mt.-rõl, szükséges lesz a változtatás
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A VÁPB alapvetõ feladata a
munka világát érintõ kér-
désekben az egyeztetés, és
megállapodások kötése,
így különösen az érvény-
ben lévõ, kiterjesztett Vil-
lamosenergia-ipari Ágaza-
ti Kollektív Szerzõdés
(VKSZ) módosításával és
végrehajtásával kapcsola-
tos egyeztetés, és ehhez
kapcsolódva - a VKSZ mel-
lékletét képezõ - éves ága-
zati bér és szociális megál-
lapodás megkötése. A
VÁPB valamennyi, 2012.
évben megvalósított prog-
ramja e célkitûzés megva-
lósítását támogatta.

a) Kollektív szerzõdések, tárgyalások
A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív
Szerzõdés, az éves ágazati bér és szociá-
lis megállapodás, az ágazati bértarifa
megállapodás kérdéseirõl a szociális part-
nerek 2012 évben 9 ÁPB ülés, és 2 szak-
értõi ülés keretében folytattak tárgyaláso-
kat. 
A Villamosenergia-ipari ÁPB 2012. feb-
ruár 14-i ülésén a szociális partnerek há-
rom ágazati megállapodást írtak alá:

1. Villamosenergia-ipari Bér- és szociá-
lis Megállapodás 2012. évre
A Megállapodás azt ajánlja a társaság cso-
port és munkahelyi szintû szociális part-
nereknek: a 2012. évi megállapodások
megkötése és végrehajtása során töreked-
jenek arra, hogy a munkavállalók 2011.
évi keresetének reálértéke megõrzésre
kerüljön. A megállapodás rögzíti a villa-
mosenergia-ipari minimálbért és az ága-
zati garantált bérminimumokat, a jóléti
és szociális juttatások egy fõre jutó érté-
két. A megállapodó felek vállalják, hogy
csoport, illetve helyi szinten rögzítik az
inflációkezelés módját, és a kormányren-
delettel összefüggõ bérkompenzációt. Ki-
mondja: A felek indokoltnak tartják, hogy
a helyi, társaságcsoport szintû bértárgya-
lások során a villamosenergia-iparban is a
munkahelyek megõrzését tekintsék el-
sõdlegesnek úgy, hogy ennek során a fog-
lalkoztatás biztonságát és a szakmai szín-
vonal emelését kiemelten kezeljék.   

2. Megállapodás a Villamosenergia-ipa-
ri Ágazati Kollektív Szerzõdés (VKSZ)
módosításáról
A VKSZ módosítás az Ágazati Bértarifa
Rendszer (ÁBTR), és az alkalmazható
legkisebb alapbérek (ágazati bérminimu-
mok) bevezetésérõl szól. A módosítás
2013. január 1-jén lép hatályba.

3. Megállapodás a Villamosenergia-ipa-
ri Ágazati Bértarifa Rendszerrõl
A Villamosenergia-ipari Ágazati Bértarifa
Rendszer (ÁBTR) célja:
- Adjon egységes szabályokat, irányelve-
ket a munkakörök ágazati szintû értéke-
léséhez, azok bérosztályokba sorolásá-
hoz, illetve a bérosztályokhoz rendelt
ágazati bérek meghatározásához, és ez-
zel támogassa az iparágban folytatott
szociális és bértárgyalásokat.
- Bértételei minimális (garantált) alapbért
jelentve járuljanak hozzá a munkaválla-
lók szociális biztonsága erõsítéséhez és a
tisztességes piaci verseny elõsegítéséhez
a villamosenergia-iparban.
A szociális partnerek megállapodtak,
hogy kérik a kiterjesztett VKSZ három
módosításának - a bérmegállapodások

tartalmáról szóló, 2010-ben aláírt megálla-
podás; a 2012. évi bér és szociális megál-
lapodás; és a bértarifa megállapodás - ki-
terjesztését. Az MKIR rendszer mûködé-
sének problémái miatt a KSZ regisztráció-
ja, és a kiterjesztési eljárás megindítása el-
húzódott. A kiterjesztési kérelem benyúj-
tására - elektronikus úton - csak júliusban
kerülhetett sor. A kiterjesztett KSZ módo-
sításának még nincs eljárási gyakorlata.
Az NGM több alkalommal is hiánypótlást,
illetve legutóbb jogi szakvélemény alapján
tartalmi változtatást kért; ezért az eljárás
2012. év végéig nem fejezõdött be. 
A VÁPB 2012. június 28-i ülésén a mun-
káltatói oldal - az új Munka Törvény-
könyv hatálybalépése miatt - kezdemé-
nyezte a Villamosenergia-ipari Kollektív
Szerzõdés felülvizsgálatát, és módosítá-
sát. A II. félév a VKSZ módosítás vitájával
telt el. 5 ÁPB és 2 szakértõi bizottsági ülé-
sen tárgyaltak e kérdésrõl, és mindkét ol-
dal részérõl több írásbeli javaslat, elõter-
jesztés készült. A tárgyalások sikere érde-
kében a két oldal megállapodott: a külsõ
kommunikációban csak egyeztetett, kö-
zös vélemény-nyilvánítás (közös nyilat-
kozat) történjen. A tárgyalások során a
legnagyobb problémát az új Mt. 206. §-a
jelentette, tekintve, hogy az alágazatban
köztulajdonban álló és a versenyszférába
tartozó vállalatok is mûködnek. A két ol-
dal álláspontja sok kérdésben ellentétes.
A munkáltatói oldal az egész ágazatra vo-
natkozó, egységes VKSZ-t kíván kötni. A
munkavállalói oldal fõ törekvése: a mun-
kavállalók reálpozíciója a KSZ módosítás-
sal ne romoljon. 
A tárgyalások során a két oldalnak sok
pontban sikerült megállapodásra jutni.
Néhány kérdésben azonban jogértelme-
zési vita merült fel, mely a továbbhaladást
gátolja. A legutóbbi ülésen megállapod-
tak arról: levélben az illetékes minisztéri-
umhoz fordulnak, jogi állásfoglalást kér-
ve a vitatott témákban, kérdésekben.  

c) Bizottsági ülés
Minden VÁPB ülés napirendjén az ágaza-
ti KSZ módosítás, bér- és bértarifa megál-
lapodás kérdései szerepeltek. Ezek mel-
lett az ÁPB

- megvizsgálta az elõzõ évi bér- és
szociális megállapodás teljesülését

- tárgyalt a villamosenergia-ipari
sztrájk kérdésérõl. A VÁPB június
28-i ülésén aláírásra került az „Eljárá-
si szabályok a villamosenergia-ipari
sztrájk esetén” tárgyú megállapodás.

- az energiapolitika, és annak fogla-
koztatásra gyakorolt hatása kérdésé-
ben konzultációt kezdeményezett a
minisztérium képviselõjének meg-
hívásával (a konzultáció a helyettes
államtitkár külföldi útja miatt késõb-
bi idõpontra halasztódott)

- a kedvezményes villamosenergia vé-
telezés ("C" tarifa) tárgyában - a ren-
delettel kapcsolatban - szakértõi
szinten ún. „problématérkép” készí-
tésérõl döntött

- az Európai Szociális Párbeszéd Bi-
zottság ülésein elfogadott, és lefordí-
tott dokumentumok közül két témát
javasolt részletes megvitatásra: az
európai villamosenergia-ipar jövõbe-
ni szakigénye, és a vállalati szociális
felelõsségvállalás kérdésköre. Az el-
sõ témában (szakképzés) a munka-
vállalói oldal vállalta egy elõzetes
anyag összeállítását

- jóváhagyta az iparági sporttalálko-
zókról szóló beszámolót, és a vVer-
senyszabályzat módosítását.

A munkaadói oldal támogatta az EVDSZ,
BDSZ és a MOL Bányász Szakszervezet
közös részvételét egy nemzetközi (nor-
vég) pályázaton, és egyes részprogra-
moknál közremûködésre tett ígéretet.

d) Rendezvény
A saját szervezésû és külsõ rendezvé-
nyek központi témája az új Mt. (és annak
hatása) volt. 
- Júniusban „Az új Mt.-vel kapcsolatos is-
meretek” címmel kétnapos oktatási prog-
ramot szervezett az ÁPB. A képzésen
munkajogász ismertette tételesen az új
Mt. változásait, a megváltozott szabályok
gyakorlati alkalmazásának lehetõségeit
és problémáit.
- Az ÁPB képviseletében 3 fõ vett részt a
IX. Magyar Munkajogi Konferencián. A
„Szabályozás után - gyakorlat elõtt” alcí-
met viselõ konferencián a jogszabályt al-
kotók, ügyvédek, egyetemi tanárok,
munkaügyi bírák, vállalati munkajogá-
szok, szakértõk közremûködésével is-
merhették meg a résztvevõk az új mun-
kajogi szabályokat (az új Mt. és a hatály-
ba léptetésével összefüggõ átmeneti ren-
delkezések, törvénymódosítások).
- A szakszervezeti oldal szervezésében
megtartott novemberi rendezvény témái
között szerepelt: az új Mt. hatása a villa-
mosenergia-ipari ágazatra, az ágazati,
társaságcsoport, és helyi szintû KSZ-
ekre; a köztulajdonban álló munkáltatók-
ra vonatkozó speciális szabályok alkal-
mazásának problémái; a Villamosener-
gia-ipari KSZ módosítása, a megújítás fõ
elvei, a szakszervezet törekvései.

f) Nemzetközi kapcsolattartás
A munkavállalói oldal - EVDSZ - aktív te-
vékenységet folytat az EPSU-ban, és részt
vett az EMCEF, illetve részt vesz a május-
ban megalakult új európai ipari szakszer-
vezeti szövetség, az industriAll Europe
munkájában is (plenáris, illetve bizottsá-
gi ülésein, konferenciáin). Az EVDSZ el-
nöke az EPSU Energia Bizottság alelnöke,

és képviseli a magyarországi szervezete-
ket az EPSU Végrehajtó Bizottságában. 
Az EVDSZ aktív szerepet vállal az euró-
pai villamosenergia-ipari szociális párbe-
szédben, mely az EPSU, EMCEF és az
EURELCTRIC között zajlik. Az EVDSZ el-
nöke a munkavállalói oldal tárgyalódele-
gációjának állandó tagja. Aktív szerepet
folytat a munkavállalói oldal másik szer-
vezete, a BDSZ is, elnöke az EMCEF/in-
dustriAll Szociális Bizottságának elnöke. 
A munkaadói oldal (VTMSZ) közvetle-
nül nem vesz részt az európai munka-
adói szervezet, az EURELECTRIC mun-
kájában; abban az Eurelectric Magyaror-
szági Tagozata (EMT) képviseli a ma-
gyar villamosenergia-ipart. (Közvetve a
VTMSZ oly módon vesz részt az uniós
szociális párbeszédben, hogy az EUR-
ELECTRIC HR szakterülettel foglalkozó
Bizottságában a VTMSZ jelöltje képvise-
li az EMT-t.)
2012-ben, - a VÁPB finanszírozásában
mindössze egy alkalommal - a munkavál-
lalói oldal 3 tagja vett részt Brüsszelben az
EMCEF feloszlató, és az új szakszervezeti
szövetség, az industriAll Europe alakuló
kongresszusán. A VÁPB korlátozott anya-
gi lehetõségei miatt a nemzetközi kapcso-
lattartás költségeit (utazási, részvételi
költség, tagdíj) az érdekképviseleti szerve-
zetek saját forrásból finanszírozzák.

h) PR
A VÁPB támogatásával - 2012. áprilistól -
az ágazat havi lapjának, a „forró drót”-nak
minden lapszámában cikkek, tudósítások
jelennek meg a villamosenergia-ipari ér-
dekegyeztetés, szociális párbeszéd hazai
és nemzetközi eseményeirõl, az ágazati
párbeszéd bizottság tevékenységérõl, ál-
lásfoglalásairól, kezdeményezéseirõl.
A „forró drót” példányszáma átlagban 
15 000 példány. Az újság a minisztériu-
mok, különbözõ hivatalok, szervezetek
mellett a villamosenergia-ipari cégek ve-
zetõihez, menedzsmentjéhez, munka-
vállalói tagszervezetekhez, munkaválla-
lókhoz is eljut.

j) Egyéb 
- A munkaadói oldal (VTMSZ) Alapsza-
bálya szerint csak a munka világával kap-
csolatos kérdésekkel foglalkozik. Ezért az
ÁPB munkavállalói oldala (EVDSZ) szak-
mapolitikai kérdésekben is rendszeresen
felvállalja az önálló kezdeményezést.

- Az EVDSZ minden lehetséges fórumon
szorgalmazta, hogy a kiterjesztett villa-
mosenergia-ipari ágazati kollektív szer-
zõdésben elõírt, a korengedményes
nyugdíjazást lehetõvé tevõ törvényi sza-
bályozás továbbra is fennmaradjon. A
kezdeményezést a munkaadói oldal is tá-
mogatta.

2012. december 10-én a 2012. évi I. törvény (Mt.) 251. §
alapján, megalakult az MVM Vállalatcsoport szintû Üze-
mi Tanácsa (MVM VÜT), melybe 10, a vállalatcsoportba
tartozó üzemi tanács delegált tagokat.
Alakító üzemi tanácsok:
MVM Zrt., MVM Paksi Atomerõmû Zrt., MVM GTER
Zrt., Vértesi Erõmû Zrt., MVM OVIT Zrt., MVM Partner
Zrt., MVM ERBE Zrt., MVMI Informatikai Zrt., Atomix
Kft., MVM Villkesz Kft.
A MAVIR ZRt. Üzemi Tanácsa tanácskozási joggal vesz
részt a VÜT munkájában.
Megválasztott tisztségviselõk:
Elnök: Lõrincz László (MVM Paksi Atomerõmû Zrt.)
Elnökhelyettesek: dr. Fogarasi Attila (MVM Zrt.) és Lázár
Róbert Géza (MVM GTER Zrt.) Kép és szöveg: L. R. 

Sorozat (1)
„Lélegeztetõkészüléken” a
korkedvezményes nyugdíj

Hír: Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma 2012. december 22-i
közleménye szerint a kormány két
évvel, 2014 végéig meghosszabbítja
a jelenlegi korkedvezményes nyug-
díjrendszert, addig annak átalakítá-
sáról megalapozott, részletes vizsgá-
laton alapuló döntést kell hozni.

A villamosenergia-iparban évtizede-
ken keresztül igénybe tudta venni
több ezer munkavállaló a kedvezmé-
nyes nyugdíjat. A korkedvezményes
nyugdíjra azok jogosultak, akiket a
Munkaügyi Közlönyben közzétett
szakmai jegyzékrendszer szerinti
munkakörökben foglalkoztatnak.   En-
nek alapján azok mehettek öregségi
nyugdíjkorhatár elõtt nyugdíjba, akik
munkájuk során fokozott egészségká-
rosodásnak voltak kitéve, elsõsorban
az atomerõmûben és a bányában dol-
gozók.

Amióta bevezették a korkedvezmé-
nyes nyugdíjrendszert - negyven éve -
sokat változtak a munkakörülmények,
a technikai feltételek és az egészségvé-
delem. Több olyan veszélyes munka-
kör nem létezik ma már, amire korked-
vezmény járt. Számos esetben a ko-
rábban még rendkívül veszélyes fizi-
kai munkát már géppel végzik vagy
számítógépes vezérléssel. Ugyanakkor
sok olyan munkakör is létezik mind a
mai napig, amelyekben az egészség-
károsodás veszélye fennáll és ez bizo-
nyítható, a korkedvezményes nyugdíj-
ra jogosultak (felsorolási) rendszeré-
bõl azonban kimaradtak. 

A villamosenergia-ipari szakszerve-
zet, az Egyesült Villamosenergia-ipari
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(EVDSZ) miután a korkedvezményes
nyugdíjrendszer mûködési intervallu-
mát tartalmi, érdemleges vizsgálat nél-
kül 1997 óta csak meg-meghosszabbít-
gatták - legutóbbi hatálya 2012 év vé-
gén járt volna le -, minden évben mini-
mum kétszer a tárgyalandó témák kö-
zött szerepeltette. E témában konfe-
renciákat szerveztek, mûszakos bi-
zottság alakult, orvos-egészségügyi
vizsgálatot támogatott, oda-vissza folyt
a levelezés a döntéshozók között és e
téma szerepelt a sztrájkbizottságok
követelései között is. 

Visszatekintés
Az elsõ nagy felülvizsgálatra 1997-

ben került sor, akkor a rendszer mûkö-
dését 10 évre hosszabbították meg, ez
2007 után egy-egy, illetve két évre "ki-
tolódott". A társadalombiztosítás ellá-
tásaira és a magánnyugdíjra jogosul-
takról, valamint e szolgáltatások fede-
zetérõl szóló törvény szerint a korked-
vezményre jogosító munkakörben
foglalkoztatott dolgozók után 2008 óta
13 százalékos korkedvezmény-biztosí-
tási járulékot kell fizetni.

Ki fizeti a révészt?
Az elsõ évben a költségvetés átvál-

lalta a munkáltatóktól ezt a terhet,
majd fokozatosan csökkenõ mértékû
támogatást nyújtott. 2012-tõl  már tel-
jes egészében a foglalkoztatókat, a
munkaadókat terhelte ez a járulék. 

A szakszervezet részben eredmény-
nek tartja, részben elégedetlen

Az EVDSZ elnökének, Gál Rezsõnek
a véleménye szerint szakszervezeti
eredmény, hogy a korkedvezményes
nyugdíj továbbra is megmaradt. Im-
már hosszú ideje folyik a vita, sokan
sokfelõl fenték a fogukat ennek a vív-
mánynak az eltörlésére. „Viszont nem
tettünk le arról, hogy a mûszakosok is
részesülhessenek ebbõl, mert az õket
érõ terhelés ezt indokolttá teszi.”

Az EVDSZ mindig kiállt a korkedvezmé-
nyes nyugdíj intézménye mellett. Min-
den kongresszusán és országos érte-
kezletén felemelték szavukat, állásfog-
lalást és határozatokat hoztak. A széles
tagság körében ismertek azok a mát-
rai, pécsi, atomerõmûves szuggesztív
felszólalások, amelyek haladéktalan in-
tézkedés megtételére ösztökélték a ve-
zetést, a korkedvezmény megtartását
és a mûszakosokra való kibõvítést.
Több alkalommal orvos-szakmai tanul-
mányok bizonyították az egészségká-
rosodást, az idõ elõtti fizikai leépülést,
a korai elhalálozást. Kolosváry

Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság

2012. évi szakmai beszámoló
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Munkaadói oldal,       munkavállalói oldal (2013. január 9.)
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Múlt év december 14-én, a
Nukleáris ötpróba harma-
dik negyedévi eredményei
alapján Mészáros Bence, a
Kiskunlacházai Általános
Iskola 7. c osztályos tanulója
nyerte meg a játékot, aki ju-
talmul erõmû-látogatáson
vehetett részt.

A 2009-ben indult játék - amit
a Paksi Atomerõmû szervez
már évek óta - lényege, hogy
animációs eszközökkel kell
felépíteni egy egyszerû atom-
erõmû modellt, majd azokból
egy komplett üzemet.

Az erõmû internetes játéká-
val elõször informatikaórán
ismerkedett meg Bence, mi-
kor is osztálytársaival az in-
terneten nézelõdtek, majd ott-
hon is kipróbálta és játszott
vele. Teljesen egyedül sikerült
megoldania a feladatot, és
nagy örömére az övé lett a leg-
jobb eredmény. E-mailben ka-
pott errõl értesítést, majd a já-
ték szervezõi felvették vele a
kapcsolatot. Mint mesélte, na-
gyon meglepõdött, és örült a
nyereménynek.

Az Atomerõmûbe szüleivel,
osztálytársaival és osztályfõ-
nökével, Horváth Attilával ér-
kezett. A nyereménnyel nagy
meglepetést okozott a tanárai-
nak és a barátainak, akik szí-
vesen kísérték el. Évfolyam-
társa, Borák Gergõ komoly ér-
deklõdéssel, nagy várakozás-
sal kísérte el az erõmû-látoga-
tásra, és elmondta, hogy az
atomenergetikáról igazából

most tudott meg többet, és
fantasztikus hatást tett rá. Õt
a tantárgyak közül egyelõre a
földrajz és a történelem érdek-
li. Szabadidejében szívesen
focizik, és a Rubik-kocka kira-
kása a kedvenc idõtöltése,
amiben nagyon jó eredmé-
nyei születtek.

Bence kedvenc tantárgya
az informatika, amit heti há-
rom órában tanul, külön cso-
portban. Elmondása szerint a
számítógépezés és inter-
netezés már szinte beépült a
mindennapjaiba, sokat segíti
a tanulásban, de azért hagy
idõt játékra is. Az atomener-
getikával kapcsolatos ismere-
teit fõként az interneten sze-
rezte. Eddig még nem foglal-
kozott komolyabban a témá-
val, de most már szeretne töb-
bet megtudni róla. Pakson
nagy élményt jelentett számá-
ra az erõmû Tájékoztató és
Látogató Központja. Rendkí-
vül érdekesnek találta az
Atomenergetikai Múzeumot a
régi tárgyakkal és emlékekkel.
Elismerõen szólt erõmûves
kísérõjükrõl, Varga Józsefrõl,
akitõl minden kérdésre kime-
rítõ választ kaptak, és nagyon
precízen elõkészítette, meg-
szervezte a látogatásukat. 
- Nagyon jó élményekkel me-
gyünk haza. Ajánljuk a többi
diáktársunknak is, hogy láto-
gassanak el ide, hiszen nem-
csak látványos és érdekes, de
fantasztikus élményt nyújt
mindenkinek - mondta Bence
búcsúzóul. Orbán Ottilia

Tavaly év végén harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a már ha-
gyományosnak számító MVM-
PAKS-MAVIR Menedzsment Labda-
rúgó Találkozó. A vállalatok felsõ
vezetõibõl álló csapatok körmérkõ-
zéses rendszerben mérték össze tu-
dásukat. Pályára lépett többek kö-
zött Baji Csaba, az MVM Magyar
Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezér-
igazgatója és Bertalan Zsolt, a

MAVIR Magyar Villamosenergia-
ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
vezérigazgatója is. Hamvas István,
az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. ve-
zérigazgatója a pálya szélérõl druk-
kolt kollégáinak. A jó hangulatú,
küzdelmes találkozókat hozó mér-
kõzések alatt a MAVIR, valamint az
MVM munkatársaiból álló szurkoló-
tábor is fokozta a hangulatot. A
rendszerirányító menedzsmentjé-

nek labdarúgócsapata egyébként
rendszeresen edzi magát, de a má-
sik két csapat tagjai is komolyan ve-
szik a hasonló tornák elõtti felké-
szülési idõszakot. Az eseményen az
MVM végzett az elsõ helyen - ezzel
a vándorkupa visszakerült korábbi
tulajdonosához. A második helyet a
MAVIR szerezte meg, a Paksi Atom-
erõmû csapata ezúttal a harmadik
helyen zárt.

Iparági rrangadók aa
MAVIR sszervezésében

Akcióban a paksi csapat

A bajnokság résztvevõi

NNuukk ll ee áá rr ii ss
öö tt pp rr óó bb aa

Mészáros Bence (a képen középen) kísérõivel az erõmû-látogatáson

Kényeztetõ napok a Valentin jegyében
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Vokony Jánossal, a Pannó-
nia Nyugdíjpénztár régi-új
igazgatótanács elnökével
beszélgetünk a szakmáról,
a napi küzdelmekrõl, köz-
ben bemutatjuk jelentõs
szakmai pályafutásának ál-
lomásait, de bepillantha-
tunk magánéletének egy-
egy mozzanatába is.

– Elnök Úr! Magas fokú szak-
mai tudása, felkészültsége,
munkabírása és általános em-
beri, kollegiális magatartása
révén ma már több igen rangos
vezetõ beosztást is ellát - elis-
merésre méltóan. Avasson be
kérem, mi a munkafilozófiája
és mit javasol követendõnek a
következõ generáció számára?

– Anélkül, hogy általánosságo-
kat mondanék, vallom, hogy
eredményesen csak szívbõl sza-
bad dolgozni. Ha az ember sze-
reti, amit csinál, és az elkötele-
zettsége, szorgalma megvan, az
eredmény szinte biztos.

– Hol voltak a munkahelyei?
Úgy tudjuk, hogy az egykori
ÉDÁSZ-nál formálódott és telje-
sedett ki a karrierje.

– Ha végiggondolom a pályá-
mat, 1970-ben kezdtem az ÉDÁSZ
Vállalatnál dolgozni „drótos” em-
berként, és megmásztam a szak-
mai „szamárlétrát”. A beosztások-
ban történõ elõrelépéseket a vég-
zett munka alapján számították
nálunk. Ez nem kiváltság volt, ak-
koriban így mûködött a megmé-
rettetés, és azt hiszem, ennél biz-
tosabb mérce nincs is. Az
Édásznál az energiaellenõri mun-
kakörtõl a közgazdasági fõosz-
tályvezetõig ez megadatott: a villa-
mos energiaszolgáltatás minden
elemének a megismerése. Sokat
dolgoztunk és számtalan munka-
sikerben volt részem vállalatunk-
nál. A vagyonértékelés elvégzése,
az országban elsõk között vezet-
tük be a SAP-ot, a folyamatirányí-
tású vállalati mûködési modellt és
még sorolhatnám. Persze mind-
ezeket az eredményeket sosem
tudtam volna elérni munkatársa-
im hathatós segítsége, fõnökeim
támogatása nélkül. Az elismeré-
sek sem maradtak el. Számtalan
kitüntetést kaptam, legbüszkébb
az ÉDÁSZ Díjra vagyok, ami a vál-
lalatunk legrangosabb elismerése
volt. Az sem mellékes számomra,
hogy mindkét fiam örökölte a
„drótos” szakma szeretetét. A na-
gyobbik a cég jogutódjánál dolgo-
zik, a kisebbik pedig tanítja a
szakmát. Manapság a céghez való
kötõdés nem érdem.  Sajna még
vezetõk is gondolkodnak így! El-
kötelezett típus vagyok, több mint
38 év munkaviszony után men-
tem a vállalat jogutódjától nyug-
díjba. Persze a közgazdasági ér-
deklõdésem mindvégig megma-
radt, hiszen a közgazdasági veze-
tõi feladataim is egybefolytak a
mérnöki-közgazdasági munkával.
A villamos energia ágazatban
1994-ben létre hozott Önkéntes
Nyugdíjpénztárnak kezdettõl az
igazgatósági tagja, 2002-tõl az
Igazgatótanács elnöke lettem. E
megbízatásomat a tagság bizal-
mából most is betöltöm.

– Mi vezette a reáltudományok
felé? Megkérdezhetem, hogy
milyen diák volt? 

– Édesapám 1948 óta a vállalat
alkalmazottja volt, körzetszerelõ-
ként kezdte a munkáját. Ez a
tény meghatározta az érdeklõdé-
semet, késõbbi tanulmányaimat.
Hiszen amint tehettem, mellette
voltam, mikor a munkáit elõké-
szítette.  Szolgálati lakásban lak-
tunk, melynek egy része a mû-
hely volt. Késõbb el-elkísértem
egy-egy munkájára. Esténként
transzformátort tekercseltünk
közösen, szóval a reálérdeklõdé-
semet ténylegesen, nagy szavak
nélkül az élet hozta. A középis-
kolai illetve a felsõfokú tanulmá-
nyaimat Budapesten végeztem,
közgazdasági okleveles mérnök
vagyok. A sors megadta a lehetõ-
séget, és könnyen tanultam, jók
voltak a tanulmányi eredménye-
im. Kicsit más volt az akkori di-
ákélet, mint ma. Készültünk a hi-
vatásunkra, szakkörökre jártunk,
sportoltunk, - évekig vitorlázóre-
pülõs voltam - persze volt bulizás
is, de jóval szerényebb mérték-
ben, mint ma. Ennek, hogy is
mondjam szaknyelven, közgaz-
dasági okai voltak. Hiszen édes-
apám egyedül tartotta el a csalá-
dot és húgom is tanult, meg kel-
lett gondolni, mire költök. Ehhez
fûzõdik egy nagy élményem. A
takarékosság akkor is jellemzõ
volt rám, nem csak manapság. A
középiskola évei alatt az OTP-
ben összegyûjtöttem egy „igazi”
farmerre való pénzt, amit egy
osztálytársam a szegedi piacon
megvett nekem. Hát nagyon
örültem neki, és persze mindez a
hatvanas években történt. A di-
ákévek igazi közösségi emberré
formáltak bennünket. Megvolt a
saját véleményünk, céljaink, po-
larizálódott is a társaság a prag-
matikusabb gondolkodókra, illet-
ve a kicsit bohémabbakra. Én
mindig is a pragmatikusabb dol-
gokat, megoldásokat kedveltem.

– Vannak vissza-vissza térõ
kellemes emlékei az otthon töl-
tött éveirõl?

– Az eddig elmondottakból ta-
lán az tûnik ki, hogy egy alapve-
tõen szerencsés ember vagyok.
Biztosan van benne igazság, de
sajnos édesapámat nagyon ko-
rán elveszítettem. Összetartó
család vagyunk és az elvesztését
nagyon nehezen éltem meg, még
ma is sokat gondolok rá. Az
együtt eltöltött évek számtalan
élményt jelentettek, aminek az
értékét az idõ múlása adja meg
igazán. Gyerekként kerültem el
otthonról, ezért az otthonhoz va-
ló ragaszkodást Budapest sem fe-
ledtette. Egyébként - bár a csalá-
dunk Magyarországon élõ kis-
számú tagjai is összetartók - a
még élõ családtagokkal, amint
lehet, családi összejöveteleken
találkozunk, így gyerekeink is
megismerik egymást és vele az
összetartozás érzését.

– Vokony Úr! Honnan szárma-
zik a családja? Milyen volt a
gyermekkora? A család meny-
nyire tudta irányítani késõbbi
sorsát?

– Ez egy jó kérdés. Magam is
próbáltam utánajárni, sokra nem
mentem. A hivatalok nem igazán
közlékenyek, nekem meg már
nincsenek meg azok a papírok,
amiket kérnek tõlem. Amennyi-
re jutottam: a Szudéta vidékrõl
került ükapám a felvidékre és in-
nét kerültünk  különbözõ há-
nyattatások során Mosonmagyar-
óvárra. Hát ez a történet, amit
apai nagymamámtól ismerek és
megérne egy regényt... A kitele-
pítés, megalázások szerencsére
engem közvetlenül nem érintet-
tek. Azonban õk ezt megszen-
vedték, de ez ma már történelem
és jobb is elfeledni. Mosonma-
gyaróvárról 1956 nyarán kerül-
tünk Halásziba, Édesapámat ide
helyezték villanyszerelõnek. Itt
jártam általánosba, és elmond-
hatom, boldog gyerekkorom
volt. Szerettem itt…, és talán tisz-
telnek az emberek is. Két ciklus-
ban voltam önkormányzati kép-
viselõ - alpolgármester - a közsé-
günkben. Sokat foglalkoztunk a
közösségi munka, mûvelõdés le-
hetõségeinek bõvítésével. A ha-
táron túli magyarság képviselõi-
vel baráti kapcsolatokat alakítot-
tunk ki és ez a kapcsolat tart
még ma is. Rendszeresen járunk
közösen kirándulni és az euró-
pai államok fõvárosait jórészt
már személyesen is megjártuk. 

– Visszatérve a jelenhez, õszin-
tén meg kell mondani, hogy so-
kan - különösen a nyugdíjpénz-
tár átalakulásának kezdeti idõ-
szakában - aggodalmaskodtak
a villamosenergia-ipari nyug-
díjpénztár bármiféle mûködési
változtatásától. Mi a véleménye
errõl?

– Legfontosabbnak tartom ki-
emelni, hogy a pénztár küldött-
közgyûlése - tehát a tagok - által
elfogadott változások nemcsak
szükségszerûek, hanem éssze-
rûek is voltak. Az igazgatótanács
hosszabb ideje foglalkozott an-
nak gondolatával, hogy egy or-
szágosan ismert stratégiai part-
ner segítségével miként lehetsé-
ges a nyugdíjpénztár fejlõdésé-
nek elõsegítése az iparági pénz-
tárban meghonosodott hagyo-
mányok lehetõ legteljeskörûbb
megõrzése mellett. Ezt a gondol-
kodást katalizálta aztán 2010-
ben a magánnyugdíjpénztári át-
alakításával kapcsolatos intézke-
dések folyamata. Ebben a piaci
környezetben felértékelõdött a
tagság és az állampolgárok sze-
mében, illetve a piaci szereplõk
körében is az önkéntes ágazat te-
vékenysége és stabil mûködése,
így egy sokkal kiélezettebb piaci
versenykörnyezetben kell helyt-
állnia nyugdíjpénztárunknak.
Erre a kihívásra adott választ a
tagságot képviselõ küldöttek
2011. májusi döntése a CIG Pan-
nónia Életbiztosító Nyrt.-vel való
stratégiai együttmûködésrõl. A
partner kiválasztásában fontos
szerepe volt annak, hogy egy
Magyarországról irányított, ma-
gyar tulajdonú társasággal lép-
jünk szerzõdéses kapcsolatba.
Hangsúlyozni szeretném, hogy
az együttmûködés egy hosszú
távú, polgárjogi szerzõdésen ala-

puló együttmûködés, az életbiz-
tosító és a pénztár szervezetei,
döntési jogosítványai nem vál-
toztak - ezeket a jogszabályok
sem engednék. A pénztár önálló
gazdálkodási jogosítványai sem
változtak, és semmilyen hatással
sincs pénzügyi helyzetünkre a
partner gazdálkodása, pénzügyi
helyzete,  és ugyanez igaz fordít-
va is. A felek az együttmûködés
megvalósítására egyenlõ képvi-
selõi létszámmal - 3-3 fõ - létre-
hoztak egy Pénztári Koordináci-
ós Bizottságot, és szabályozták
annak mûködését, melynek ér-
telmében az együttmûködés
szerzõdésben rögzített területein
- marketing terület és közös le-
ányvállalatokkal kapcsolatos üz-
leti döntések - a bizottság elõze-
tes véleményalkotási jogkörök-
kel rendelkezik, továbbá minden
második évben az elnök szemé-
lyét a pénztár adja, így egy éven
keresztül mi határozzuk meg az
együttmûködés számunkra fon-
tos fejlõdési területeit. Marketing
területen elsõsorban a taglét-
szám-növekedés és a pénztár is-
mertségének növelése a cél, ez
indokolta egy,  a piacon ismer-
tebb márkanév, a Pannónia név
felvételét is. Üzleti területen egy
vagyonkezelõ és egy adminiszt-
rációs társaság került megalapí-
tásra a pénztár  80%-os tulajdon-
részével, melybõl a partner csak
akkor szerezhet további tulajdo-
ni hányadot, ha elõsegítette a
pénztár piaci erejének növekedé-
sét taglétszám és vagyon tekinte-
tében. Ennek elsõ lépése volt
2012-ben a MOBILITÁS Nyugdíj-
pénztár beolvadása, mellyel a
pénztár vagyonban az 5., taglét-
számban a 10. legnagyobb piaci
szereplõvé vált az 55 önkéntes
nyugdíjpénztár között. A Pannó-
nia Nyugdíjpénztár ma már
megkerülhetetlen és egyre széle-
sebb körben ismert szereplõje a
nyugdíjpénztári piacnak. Üzleti-
leg elsõsorban a vagyonkezelõ
társaságtól várjuk, hogy a pénz-
tárban a saját vagyonkezelés te-
rületén felhalmozódott tapaszta-
lat révén - korábbi vagyonkezelõ
munkatársaink ma teljes lét-
számban a vagyonkezelõ társa-
ságban dolgoznak - tud tõlünk
független szervezetek részére is
vagyont kezelni, ezáltal üzleti
hasznot termelni. Már a 2012-es
üzleti év eredményei alapján el-
mondható, hogy a pénztár több
tízmillió Ft-os nagyságrendû üz-
leti elõnyöket realizál, mely a
stabil mûködést jelentõsen elõ-
segíti. A vagyonkezelõ 2013-ban
befektetési szolgáltatóból alapke-
zelõvé alakul, és saját kibocsátá-
sú alapokkal is nyit a piac felé, la-
kossági szegmensben is. Az
igazgatótanács elkötelezett a
pénztár fejlõdése mellett, mely-
nek érdekében a jelentõs horde-
rejû változások élére állt, és ezt
az elkötelezettségét tartja fenn a
továbbiakban, amely reméljük,
tagjaink megelégedettségére fog
szolgálni.

– A pénztárak eredményeirõl a
honlapjukról, a „forró drót” új-
ságból és más periodikából
rendszeresen tájékozódhatunk.

Kérem, tájékoztasson a 2013-as
év fontos feladatairól, terveirõl!

A 2013-as év legnagyobb kihí-
vása a magánpénztári ágazat mû-
ködõképességének megõrzése,
elkötelezettségünk ebben töret-
len. Ehhez nem elégséges azon-
ban csak az akarat, a pénztártag-
ságnak is hozzá kell járulnia
mindehhez. A magánpénztári ta-
goknak havi 3 000 Ft tagdíj befi-
zetését írja elõ alapszabályunk,
mely 99,1%-ban a megtakarítása-
ikat gyarapítja, a 0,9%-os csekély
mûködési hányad mellett ezért
havi 1 700 Ft mûködési támoga-
tás megfizetését is kérjük tagja-
inktól. A tagság csak akkor re-
mélheti és várhatja el a vezetés-
tõl, hogy stabilizálja az ágazat
mûködését, ha önmaga is min-
dent megtett ennek érdekében.
Ennek hiányában azonban reáli-
san számolnunk kell egy esetle-
ges megszûnés, végelszámolás
lehetõségével, amelyet azonban
csak akkor lépünk meg, ha min-
den más út lezárult elõttünk. A
meglévõ pénzügyi tartalékok mai
mértéke alapján a döntés 2013
májusában lehetséges, ha nem

tapasztalunk változást a folyama-
tokban. Sajnálatos lenne ugyan-
akkor, ha erõfeszítéseink ellenére
sem tudnánk kivárni azt az idõtá-
vot, amely idõtáv alatt esetleg a
törvényi változások is segíthet-
nék céljainkat, amely érdekében
jelentõs lobbitevékenységet is
folytatunk. A tagságnak és az ál-
taluk eszközölt befizetésnek te-
hát kulcsszerepe van abban,
hogy a pénztár talpon maradhas-
son. Önkéntes ágon tovább foly-
tatjuk növekedési stratégiánk
megvalósítását, 1-2 éves idõtávon
további akvizíciókkal kívánunk
növekedni, miközben mûködé-
sünket racionalizáljuk. Termé-
szetesen tagjaink korszerû ki-
szolgálását és legfontosabb cél-
ként piacvezetõ hozamaink meg-
õrzését továbbra is kulcsfontos-
ságú feladatunknak tekintjük. Az
esetleges kellemetlen tapasztala-
tok után - amely minden rend-
szerfejlesztésnek sajnálatos kísé-
rõjelensége - reméljük tagjaink is
érezni fogják fél, illetve  egyéves
idõtávban az ügyfélszolgálatunk
tevékenységének minõség javu-
lását. ( F -)

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2012. de-
cember 18-án tartotta küldöttközgyûlés-
ét. Az új küldöttközgyûlés legfontosabb
döntései a pénzügyi tervek elfogadásá-
val és a vezetõ tisztségviselõk megvá-
lasztásával összefüggésben születtek.

A küldöttek megtárgyalták és elfogadták az önkén-
tes nyugdíjpénztári ágazat 2013. évi éves és 2013-
2017. évi hosszú távú pénzügyi tervét. Az önkéntes
ágazat terve stabil pénzügyi alapokra támaszkodó
növekedésorientált terv.

A magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében
2013-ra vonatkozó éves pénzügyi terv került elfoga-

dásra, azzal, hogy a mûködõképesség fenntartásá-
hoz elengedhetetlen a tagság részérõl a tagdíjfize-
tés és a mûködési célú támogatás befizetésének tel-
jesítése.

A vezetõ tisztségviselõk 5 éves mandátuma lejárt,
ezért a megújult küldöttközgyûlés feladata volt új az
Igazgatótanács és Ellenõrzõ Bizottság választása.

A küldöttek bizalmából az Igazgatótanács elnö-
ke ismét Vokony János lett, az Ellenõrzõ Bizottság
elnökévé Lados Tibor (Mátrai Erõmû zrt.) került
megválasztásra.

Az Igazgatótanács és az Ellenõrzõ bizottság tag-
jai öt évre, 2012. december 18-tól:

Igazgatótanács              Ellenõrzõ bizottság
Vokony János (elnök) Lados Tibor (elnök)

Gál Rezsõ                      Kistóth Krisztina
Nagy Sándor                    Dr. Tölli László

Gelencsér László                  Téglás József
Dr. Széki Zsuzsanna       Máthéné dr. Bertók Judit

Dr. Kiss Mihály
Réffi Péter

Az önkéntes ágazat Választható portfólió rendszer
szabályzata is módosításra került a felügyeleti elvá-
rások és a piaci körülmények figyelembe vételével.
A szabályzat a PSZÁF jóváhagyását követõen lesz
hatályos, amelyet  a pénztár a honlapján közzétesz.

Az Alapszabályt több helyen módosították a kül-

döttek, lényeges változás, hogy a tagi, ked-
vezményezetti kifizetések esetében a pénztár a to-
vábbiakban a banki költségeket is felszámítja.

Általános tájékoztatás keretében Horváth Béla
(CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.)  tartott elõadást
a CIG Partnerségrõl, a biztosítók mûködésérõl és
kiemelten az új, Best Doctors egészségbiztosítási
termékükrõl. A küldöttek megismerték továbbá az
leköszönõ Igazgatótanács és Ellenõrzõ bizottság
testületi tevékenységi beszámolóját, a nyugdíj-
pénztár, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a
Pannónia Önsegélyezõ Pénztár közötti Együttmû-
ködési megállapodás módosítását, továbbá az elõzõ
küldöttközgyûlés óta történt befektetési célú ingat-
lanvásárlásokat.
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Vokony János: Ami a személyes ambícióimat illeti... Sok szabad
idõm nincs, hiszen - ismétlem - dolgozni csak szívbõl szabad. Sze-
retném a pénztárainkkal kapcsolatos tennivalókat még ebben a vá-
lasztási ciklusban tisztességgel elvégezni. Remélem a sors is „hallja”
a vágyamat. Kertes házban lakom és szenvedélyem a kertészkedés.
Sok különbözõ termést adó gyümölcsfám, szõlõm van és csodás si-
kerélményt jelent, mikor a kis unokámmal végigkóstoljuk a sok fi-
nomságot. A gyermekeim már felnõttek, egyikõjük már családot is
alapított. Édesanyám él még velünk, aki most 88 éves és bizony az
egészsége eléggé labilis.
Az itt élõkkel a közös kirándulások elmaradhatatlanok, és ha megér-
keznek az erdélyi barátaink, vagy mi látogatjuk meg õket, jó szilvapá-
linkázás mellett maradandóak élményeink.
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A Paksi Atomerõmû az 1. blokk 30. év-
fordulójára emlékezve ünnepséget ren-
dezett  2012. december 14-én a paksi
kulturális központban, melyre meghí-
vást kaptak az 1. blokk üzembe helye-
zése idején az atomerõmûben dolgozó
munkatársak.

A megjelenteket elsõként Baji Csaba, az
MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Paksi
Atomerõmû igazgatóságának elnöke kö-
szöntötte, majd Hamvas István, az MVM
Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója
emlékezett vissza, és elismeréssel szólt a
kollégák, az egykori „csikócsapat” mun-
kásságáról. A hatóság képviseletében dr.
Rónaky József, az Országos Atomenergia
Hivatal fõigazgatója mondott beszédet,
aki annak idején maga is jelen volt az 1.
blokk indításánál. Bejelentette, hogy a ha-
tóság pozitívan bírálta el az ünnepelt
blokk üzemidõ-hosszabbítását. Ezt köve-
tõen archív anyagokból összeállított film
vetítésével idézték fel az Atomerõmû épí-
tésének munkálatait, majd Szabó Benjá-
minnak, az Atomerõmû egykori kor-
mánybiztosának és elsõ vezetõjének visz-
szaemlékezése következett. Paks város
képviseletében Hajdú János polgármes-
ter, a paksi lakosok nevében pedig
Szinger Ferenc szólt az ünnepeltekhez.

A köszöntõk után Hamvas István em-
lékokleveleket adott át az 1. blokk indítá-
sánál közremûködõ munkatársaknak,
majd Baji Csabával közösen szelték fel az

Atomerõmûvet ábrázoló hatalmas szüle-
tésnapi tortát. 

A rendezvénynek részét képezte az el-
múlt 30 évet, és azt megelõzõ idõszakot
bemutató helyszíni fotókiállítás is.

A „Délutáni Fórum" elnevezésû szak-
mai programon - amelynek elõadásait
könyvbe foglalták - Cserháti András, a
Paksi Atomerõmû mûszaki fõszakértõje
koordinálásával 15 perces szakmai elõ-
adások hangzottak el.

Dr. Gerse Károly elnöki kabinetvezetõ
(MVM Zrt.) a villamosenergia-iparról és
az atomenergetika három évtizedérõl
adott tájékoztatást. Dr. Gadó János fõigaz-
gató (MTA Energiatudományi Kutatóköz-
pont). A kutatás és oktatás szerepe az
atomenergetika biztonságos alkalmazá-
sában címmel tartotta elõadását. Dr. Elter
József fõosztályvezetõ (Paksi Atomerõ-
mû, nukleáris fõosztály) a mûszaki fejlõ-
dés és biztonság témáját, dr. Nemes Imre
osztályvezetõ (Paksi Atomerõmû, reak-
torfizikai osztály) a mûszaki fejlõdés és
gazdaságosság témakörét fogta át. Kiss
István fõosztályvezetõ (Paksi Atomerõ-
mû, oktatási fõosztály) az emberi ténye-
zõkrõl, Bajsz József fõosztályvezetõ (Pak-
si Atomerõmû, minõségfelügyeleti fõosz-
tály) a következõ 30 év kihívásairól be-
szélt. A Paksi Digitális Archívumot Csapó
Sándor projektvezetõ mutatta be. 

Az ünnepség Hamvas István vezér-
igazgató záróbeszédével fejezõdött be.

Lovásziné Anna

Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. 15793,0 GWh villamos energi-
át termelt 2012-ben. Ebbõl a termelési értékbõl az 1. blokk
3988,2; a 2. blokk 3770,9; a 3. blokk 4035,4; a 4. blokk 3998,5
GWh-val vette ki a részét. A termelési értéket tekintve a 2012.
év kiemelkedõnek számít, mivel az erõmû történetének legna-
gyobb termelési eredményét sikerült elérni. A korábbi évekkel

összehasonlítva, a termelési rangsorban most az 1. helyet a
2012. év, 15793,0 GWh-s, a 2. helyet a 2010. év, 15760,6 GWh-
s, a 3. helyet a 2011. év foglalja el, 15685,0 GWh-s termeléssel. 

Az 1. blokk elsõ párhuzamos kapcsolása óta az erõmû ál-
tal termelt összes villamos energia mennyisége a 2012. év
végére meghaladta a 382,6 TWh-t. 

Kereskedelem
címmel tartotta meg a villamosener-
gia-ipari alapismeretek keretében so-
ron következõ (utolsó) elõadását dr.
Gerse Károly, az MVM Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt. törzskari vezérigaz-
gató-helyettese a múlt év végén.

Az elõadó részletesen, de mindenki
számára közérthetõen adott tájékozta-
tást a közgazdasági alrendszerekrõl, a
mûszaki és gazdasági kapcsolatokról, a
fogyasztói szokásokról. A jelenlévõk
megtudhatták, miként alakítja ki a vil-
lamosenergia-ipari átviteli rendszerirá-
nyító az árakat, miképpen köttetnek az
ügyletek az áram adás-vételénél. Gerse
Károly tájékoztatott a piactípusokról, a
mérlegkörök jelentõségérõl és szerepé-
rõl, illetve csoportosítva mutatta be a
piacokat és ügyleteket és  a kereskede-
lemben résztvevõket, azok szerepét. 

Mitõl függ az áram ára, melyek az
azt befolyásoló tényezõk, mik a keres-
let és kínálat közötti arányok és a 2008-
ban bekövetkezett gazdasági válság mi-
lyen hatással volt az áram árára?

Az elõadó kiemelte, hogy a kereske-
dõk profitmaximalizálásra törekszenek
jótékonykodás nélkül. Fontos a jövõre
nézve, milyen következményei lehet-
nek a kapacitáspiac bevezetésének, il-
letve a különbözõ típusú erõmûveknél
hogyan oszlanak meg az állandó és vál-
tozó költségek. Az elõadáson elhang-
zott, hogy a villamos energia termelõk

és kereskedõk milyen szempontok
alapján mérlegelik a lakossági fogyasz-
tók kiszolgálását és döntenek mellette.

Az elõadássorozat a résztvevõk szá-

mára rendkívül hasznosnak bizonyult,
mert közérthetõen ismerkedhettek
meg a villamosenergia-rendszerekkel.

- lyv -

Az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH), melynek legfõbb feladata, egy-
ben tevékenységének alapja 

● a magyar nukleáris létesítmé-
nyek biztonsági felügyelete

● az atomfegyverek elterjedésének
megakadályozása

● nukleáris védettség (nukleáris
terrorizmus elleni védettség)

● nukleárisbaleset-elhárítási felké-
szülés

● a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap Kezelése

● nemzetközi együttmûködés
● és a tájékoztatás,
2013. január 15-én évnyitó sajtótájé-

koztatót tartott Budapesten.
A tájékoztató részletesen kitért a Hi-

vatal 2012. évi tevékenységére és felso-
rolta az ez évi feladatokat. Az MVM
Paksi Atomerõmû Zrt. közgyûlése 2001
januárjában döntött arról, hogy a blok-
kok üzemidejét meg kívánja hosszabbí-
tani. Az OAH több mint három évig fel-
ügyelte az atomerõmû 1. számú blokk-
ja üzemidõ-hosszabbításának lehetõsé-
gét megalapozó és igazoló tevékenysé-
get.  Az eljárásban a Hivatal arra az
eredményre jutott, hogy a jogszabá-
lyokban elõírt nukleáris biztonsági kö-
vetelmények teljesülnek, a meg-
hosszabbított üzemidõ alatt a biztonsá-
gos üzemeltetés biztosított, így az enge-
délykérelemnek helyt adva az 1. számú
blokk további mûködtetésére az üze-
meltetési engedélyt 20 évre megadta.

A fukushimai  baleset  következmé-
nyekén az EU Tanácsa arra a következ-
tetésre jutott, hogy az EU-ban található
atomerõmûveket átfogó biztonsági fe-
lülvizsgálatnak kell alávetni, értékelve
az üzemeltetés kockázatát és nyilvá-
nossá téve a teljes folyamatot. A felül-
vizsgálat elterjedt elnevezése a
„stresszteszt”, magyarországi hivatalos
elnevezése pedig „Célzott Biztonsági
Felülvizsgálat”(CBF). A CBF-értékelés
alapján a biztonsági tartalékok növelé-
se érdekébe az engedélyes Paksi Atom-
erõmû számos javító intézkedést java-
solt, ennek kapcsán az OAH részletes
akcióterv elkésztést rendelte el, majd a
hatósági értékelés eredményeként elõ-
álló intézkedések végrehajtását. Ezzel
elkészült a Magyar Nemzeti Akcióterv,
melynek megszületése nem csupán
hazai viszonylatban számít mérföldkõ-
nek, hanem nagyban hozzájárul z or-
szág nemzetközi szintû szakmai elis-
mertségéhez, megbízhatóságához és
eredményességéhez is.

Beszámoló hangzott el a nukleáris
védettségrõl és arról, hogy a Globális
Kockázatcsökkentési Kezdeményezés
(Global Threat Reduction Intiative,
GTRI) keretében  2008 folyamán 154,5,
a program folytatásaként 2012-ben to-
vábbi 8,5 kg nagy dúsítású uránt szállí-
tottak el a Budapesti Kutatóreaktorból.
A visszaszállítási tevékenységet az
OAH részérõl számos ellenõrzési eljá-
rás elõzte meg. 2013-ban a kutatóreak-

torból 2008 óta kikerült és pihentetett
nagy dúsítású urán utolsó adagját szál-
lítják el az OAH felügyelete alatt.

Elkészült a Kiégett kazetták Átme-
neti Tároló új modulja és Bátaapátiban
2012 végén megkezdte mûködését a ra-
dioaktív hulladéktároló. Létrejött az új
Országos Balesetelhárítási Intézkedési
Terv és megkezdõdött a nukleárisbal-
eset-elhárítási nemzeti gyakorlat elõké-
szítése melyre 2013-ban kerül sor. A
jobb, hitelesebb tájékoztatás érdeké-
ben indított 2. Nukleáris Újságíró Aka-
démia hallgatói az év végén befejezték
tanulmányaikat, továbbá „Az Atom-
energiáról mindenkinek” elnevezéssel
elõadások hangzottak el Pécsen és
Gyõrben.

Az Országos Atomenergia Hivatal-
nak számos feladatot kell teljesítenie
2013-ban is. Ezek közül néhány: A
Paksi Atomerõmû 2. blokk üzemidõ-
hosszabbításának engedélyezése. A
fukushimai akcióterv nemzetközi érté-
kelése és hazai megvalósításának ható-
sági ellenõrzése. Felkészülés az új
atomerõmûvi blokkokkal kapcsolatos
feladatokra. A Budapesti Kutatóreaktor
idõszakos biztonsági felülvizsgálata. A
radioaktív hulladékok és kiégett fûtõ-
elemek kezelése nemzeti program el-
készítése. Informatikai védelem.

Dr. Rónaky József fõigazgató az év-
nyitó sajtótájékoztatót e szavakkal zár-
ta: „A hivatal komoly sikereket ért el és
erre büszkék vagyunk.” (-k-)

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
és a Magyar Tudományos- Üzemi- és
Szaklapok Újságíróinak Egyesülete
(MTÜSZÚE) által immár második alka-
lommal indított Nukleáris Újságíró Akadé-
mia képzés hallgatói vehették át dr. Ró-
naky József OAH fõigazgatótól a képzés el-
végzését igazoló oklevelet ünnepélyes ke-
retek között. A két-
éves program indítá-
sának elsõdleges cél-
ja, hogy az atom-
energia témakör hí-
rei szakszerûen,
pontosan és hitelesen
jussanak el a nagy-
közönséghez.

A program keretében a
hallgatók elõadásokon,
konferenciákon vehet-
tek részt és ellátogattak
nukleáris intézmények-
be, üzemekbe, vala-
mint tudományos szer-
vezetekhez is. 

Komornik Ferenc, a
Magyar Tudományos-,
Üzemi- és Szaklapok
Újságírói Egyesületének elnöke örömét fejez-
te ki és kiemelte, hogy a képzést elvégzõ sajtó-
munkások alkalmasak arra, hogy atomener-
getikával és azokat használó létesítményekkel
kapcsolatos híreket adjanak, illetve a cégek te-
vékenységét és céljait hitelesen ismertessék
meg a médiában. 

Az OAH fõigazgatója tájékoztatott az in-
tézmény és a nukleáris energia ipar 2012.
évérõl, mely mindenképpen eredményesnek
mondható. A Paksi Atomerõmû üzemidõ-
hosszabbítási kérelem engedélyt kapott, a ha-
zai atomerõmû kiválóan szerepelt a célzott
biztonsági felülvizsgálaton - stressz teszt -, il-
letve decemberben megnyílt a Nemzeti Ra-

dioaktívhulladék-tároló felszín alatti létesít-
ménye. Ezt követõen dr. Horváth Kristóf, az
OAH fõigazgató-helyettese elõadást tartott a
nukleáris biztonságról és védelemrõl, milyen
lehetõségek vannak a hatóságok kezében glo-
bális szinten, melyek a magyar hivatal felada-
tai jelenleg és a jövõben. (E.)

ÉÉVVNNYYIITTÓÓ SSAAJJTTÓÓTTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ AAZZ OOAAHH-NNÁÁLL

Az okleveleket dr. Rónaky József, az OAH fõigazgatója adta át

Második alkalommal adtak át nukleáris 
újságíró okleveleket

Az 11. bblokkot
ünnepeltük
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NEM TERVEZIK
Egy francia gazdasági napilap arról írt, hogy a
GDF Suez 2012 év végén öt hõerõmûvet zár be Hol-
landiában és Magyarországon. Ezzel szemben a
cég nem tervez erõmûbezárást Magyarországon -
közölte Csiba Péter, a GDF Suez Holding általános
vezérigazgató-helyettese, mindössze a Dunamenti
Erõmû  elavult F blokkjaira nem hosszabbította
meg a 2012. év végén lejárt mûködési engedélyt. A
nem üzemelõ F blokkok  beépített teljesítménye
egyenként 215 MW.

GYORSÍT A NABUCCO
Együttmûködési és részvényvásárlási jogot bizto-
sító elõzetes megállapodásokat írtak alá a tervezett
Nabucco gázvezeték tulajdonosai január 18-án,
Bécsben, az azerbajdzsáni Shah Deniz gázmezõ tu-
lajdonosaival. A megállapodások értelmében a
Shah Deniz konzorcium tagjai - a British Petrol, a
norvég Statoil és a francia Total - 50 százalékos
részvényszerzési jogot nyernek a Nabucco konzor-
ciumban, amennyiben a Nabucco West gázvezeték
lesz a gyõztes az azerbajdzsáni gáznak a török-bol-
gár határtól Közép-Európáig történõ szállításra kiírt
pályázaton. A Nabucco fõ versenytársa az orosz
Déli Áramlat, de vetélytárs a svájci, norvég és német
érdekeltséggel bíró TransAdriatic Pipeline (TAP) is.

CSEH CÉGHEZ KERÜLT
A német E.ON bejelentette, hogy 1,3 milliárd eu-
róért eladja a Slovensky Plynarensky Priemysel tár-
saságbeli 24,5 százalékos részesedést. A pakettet a
cseh Energeticky a Prumyslovy Holding vásárolja
meg, mely így a cég 100 százalékos tulajdonosává
válik. Az E.ON a szlovák gázipar 2002-es részleges
privatizációja óta a Slovak Gas Holdingon keresztül
volt tulajdonosa a szlovák vállalatnak, amelyben
egy ideg részesedése volt a GDF Sueznek is.

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFÕ ESTÉK
Az Energiapolitikai Hétfõ Esték következõ, febru-
ári elõadását dr. Kovács Ferenc tartja Energetikai
forgatókönyvek a 2011. évi WEO jelentés alapján
címmel, 2013. február 11-én 17 órai kezdéssel a Bu-
dapest V., Veres Pálné u. 10 sz. alatt, az elsõ emele-
ti helyiségben. A rendezvényre a téma iránt érdek-
lõdõket hívja és várja az Energiapolitika 2000 Tár-
sulat.

RRRR ÖÖÖÖ VVVV IIII DDDD EEEE NNNNOrbán Viktor miniszterelnök és Jo-
hannes Teyssen, az E.ON elnök-ve-
zérigazgatója szándéknyilatkozatot
írtak alá az Országházban az E.ON
Csoport magyarországi földgázipari
érdekeltségeinek az MVM-re történõ
átruházásáról. 

Magyarország energiapolitikájá-
ban a tartós ellátásbiztonság megte-
remtésére törekszik, ennek megfele-
lõen érdekelt abban, hogy az állami
MVM Csoport révén tevékenységét a
földgáz-kereskedelem területén bõ-
vítse és a földgáztárolás területére is
kiterjessze.

A szándéknyilatkozat aláírói az
évtizedes hagyományokon alapuló
és kölcsönösen gyümölcsözõ ma-
gyar-német gazdasági és kereskedel-

mi kapcsolatok jegyében kifejezték
szándékukat, hogy jóhiszemû, a fe-
lek érdekeit kölcsönösen szem elõtt
tartó tárgyalásokat folytatnak annak
érdekében, hogy az E.ON Csoport
magyarországi földgázipari érdekelt-
ségei - kölcsönösen elõnyös feltéte-
lek, illetve a felmerülõ kockázatok fe-
lek által elfogadható kezelése mellett
- átruházásra kerüljenek az MVM-re
egy, 2012. december 15. napjáig vég-
legesen kitárgyalásra és kézjeggyel
ellátásra kerülõ, valamint legkésõbb
2013. január 31. napjáig aláírandó
részvény adásvételi szerzõdés kereté-
ben. (2012. november 30.)

Havasi Bertalan,
a miniszterelnök sajtófõnöke
(Miniszterelnöki Sajtóiroda)

Kövér László, az Országgyûlés elnö-
ke, Prof. Gyulai József, a NOVOFER
Alapítvány kuratóriumi elnöke és
Baji Csaba, az MVM Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazga-
tója a Parlamentben adta át a villa-
mosenergia-ipar területén nyújtott
kiemelkedõ teljesítményért az
MVM Gábor Dénes Energetikai
Nemzeti Díjakat. A két díjazott vil-
lamosmérnök, dr. Imecs Mária és
dr. Dán András nem csupán kiváló
szakember, hanem kiemelkedõ ké-
pességû tanár is, a jövõ generáció-
jának elhivatott nevelõi az ország-
határokon innen és túl. 

„Egy sikeres, eredményes, integrált
nemzeti energetikai társaságcsoport-
nak, amely a magyar tehetségekhez
hasonlóan nemzetközi szerepre, is-
mertségre készül, erkölcsi kötelessé-
ge, hogy lehetõségeihez mérten visz-
szaadjon a társadalomnak. Ezért ki-
emelt fontosságúnak tartjuk, hogy tá-
mogassuk mindazokat, akik tudá-
sukkal, tehetségükkel gazdagítják az
országot, akik a legtöbbet tették, te-
szik és tehetik az ország tudományos
fejlõdéséért, függetlenül attól, ha-
zánkban vagy külföldön alkotnak” -
mondta Baji Csaba, az MVM Magyar

Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezér-
igazgatója. „Okkal örülünk mérnöke-
ink nemzetközi sikereinek, közös cé-
lunk mégis az kell legyen, hogy a ma-
gyar szellem, a magyar mûszaki telje-
sítmény idehaza kapja meg a legna-
gyobb elismeréseket, legyen az erköl-
csi vagy anyagi kitüntetés."

A Gábor Dénes-díj bõ negyedszá-
zados története során a mintegy két-
száz díjazott közül két tucatnál is
több villamosmérnök vehette át az
elismerést. Az MVM Gábor Dénes
Energetikai Nemzeti Díj az alapítók
szándéka szerint a villamosenergia-
ipar és a kapcsolódó szakterületeken
kiemelkedõ teljesítményt nyújtók
munkáját ismeri el. 

A NOVOFER Alapítvány és az
MVM Magyar Villamos Mûvek a tu-
domány és az oktatás eredményes
résztvevõit, a jelen és a jövõ villamos-
mérnök-generációját, szaktekintélyeit
és az õ képzésükben kiemelkedõ sze-
repet játszó oktatatókat támogatja. 

A díj különlegessége, hogy az Ala-
pítvány kuratóriuma két kiváló szak-
embernek adományozza: egy Ma-
gyarországon élõ, magyar állampol-
gárnak és egy a határainkon túl, akár
a Kárpát-medencében, akár távolabbi
országban alkotó, magyar nemzetisé-

gû, magyarul beszélõ mérnöknek,
tanárnak. 

A szakmai és civil szervezetek, ok-
tatási intézmények képviselõi olyan
elismert, kreatív, jelenleg is tevékeny,
az innovációt létrehozó kutatókat,
feltalálókat, mérnököket és oktatókat
jelöltek, akik a villamosenergia-ipar
területén az elmúlt 5 évben kiemelke-
dõen eredményes mérnöki munkát
folytattak, kutatói teljesítményt nyúj-
tottak, eredeti felfedezést tettek, vagy
munkájukkal lehetõvé tették, hogy
tanítványaik maradandót alkossanak. 

Dr. Imecs Mária villamosmérnök,
a Kolozsvári Mûszaki Egyetem pro-
fesszora, a SAPIENTIA Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem társult egye-
temi tanára. A hajtástechnika és az
ehhez kötõdõ teljesítményelektroni-
ka terén végzett nemzetközileg is el-
ismert eredményes kutatómunkát.
Dr. Imecs Mária innovatív szellemû
kutató, aki Romániában a villamos
gépek vezérlése és szabályozása te-
rén 5 bejegyzett találmány és szaba-
dalom társszerzõje. A kutató-tanárnõ
számos doktori disszertáció témave-
zetõje volt az utóbbi években, ezek-
nek is köszönhetõen sikerült tovább-
fejlesztenie és megvalósítania több
innovatív ötletét.

Dr. Dán András villamosmérnök,
a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem habilitált
professzora. A BME Villamos Energe-
tika Tanszék oktatási- és kutatási te-
vékenységének meghatározó egyéni-
sége, elõbbi elismeréseként Szent-
Györgyi Albert díjjal tüntették ki. Dr.
Dán András a villamosenergia-háló-
zat elektromágneses tranziensei, a
teljesítményelektronika alkalmazása
a villamosenergia-rendszeren és a
smart grid kutatások területén alko-
tott kiemelkedõt. Oktatási tevékeny-
ségének csúcspontja a tanszék PhD
képzésének irányítása, rendszeresen
évente több hallgató témavezetõje.

A kuratórium kifejezetten olyan
szakembereket keresett, akik teljesen
új tudást hoznak létre, akiknek mû-
szaki-szellemi alkotását eredménye-
sen hasznosítják az iparágban, akik
ismereteiket a gyakorlatban is alkal-
mazzák, és legfõképp akiknek látó-
köre messze meghaladja szûken ér-
telmezett szakterületüket. Az MVM
Gábor Dénes Energetikai Nemzeti
Díj mindkét kitüntetettje olyan kuta-
tó-mérnök, aki egyben kiemelkedõ
oktató, és a jövõ villamosmérnökeit
képzi.

A Paksi Atomerõmû sikerrel
zárta nemcsak az elmúlt évet,
de a fennállása óta eltelt idõsza-
kot is, hiszen blokkjai nemzet-
közi szinten elismert biztonság-
gal üzemelnek, kimagasló ter-
melési eredményeket mutat-
nak, a jövõjét tekintve pedig az
1. blokk újabb húsz évre meg-
kapta az üzemeltetési enge-
délyt. Mindemellett a Paksi
Atomerõmûben lefolytatott Cél-
zott biztonsági felülvizsgálat -
stresszteszt - eredményei azt
mutatták, hogy az Atomerõmû
megfelel a legszigorúbb európai
biztonsági ajánlásoknak, és ha-
tósági határozat született a javí-
tó intézkedések ütemterv ellen-
õrzési eljárásának lezárásáról. 

Megérkezett az engedély
Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
2012. december 18-án hivatalosan
is megkapta az Országos Atom-
energia Hivatal (OAH) engedé-
lyét, amelynek értelmében - az
évek óta sikeresen végzett elõké-
szítõ és megalapozó munka ered-
ményeként - további húsz évig,
2032-ig mûködhet az Atomerõmû
1. blokkja.

„Fontos és felelõsségteljes pil-
lanat ez, azért dolgoztunk az
üzemidõ-hosszabbítási progra-
mon több mint egy évtizeden ke-
resztül, hogy továbbra is biztosí-
tani tudjuk az ország villamos-
energia-igényének közel 40 szá-

zalékát, mégpedig a legalacso-
nyabb áron. Az engedély ellátás-
biztonsági és nemzetgazdasági
szempontból is egyaránt kiemelt
jelentõséggel bír. Minél több ára-
mot tudunk termelni Pakson, an-
nál kevésbé függünk az import-
tól, és ha magasabb az általunk
olcsón elõállított áram részaránya
a termelésben, akkor a fogyasz-
tókra, végfelhasználókra is kisebb
teher hárul. A Paksi Atomerõmû
természetesen a jövõben is azt a
biztonsági filozófiát követi,
amelynek eredményeként sikere-
sen helyt álltunk a tavaly lezárult
Célzott biztonsági felülvizsgála-
ton is, és amelynek a hatóság
mostani engedélyét is köszönhet-
jük. A majd' húsz éve zajló, folya-
matos biztonságnövelõ program-
nak köszönhetõen, a paksi blok-
kok mindenben megfelelnek a
nemzetközi gyakorlatban ma al-
kalmazott feltételeknek” - mondta
Hamvas István, az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója.

Az Atomerõmû az egyéb, ha-
gyományos erõmûvekhez képest
környezetkímélõbb, mivel mûkö-
dése során nem bocsát ki üveg-
házhatást kiváltó gázokat. Pusz-
tán azzal, hogy az 1. blokk tovább
üzemelhet, a magyar erdõk éves
oxigéntermelésének egynegyedét
spóroljuk meg évente a következõ
húsz esztendõben.

Az OAH határozata kimondja,
hogy: „A kérelmezõ rendelkezik a
biztonsági funkciót ellátó rend-
szerelemek, szerkezetek állapotá-
nak fenntartását biztosító prog-
rammal, és e tevékenységet végzi,
így biztosítható az 1. blokk továb-
bi 20 éves biztonságos üzemelte-
tése".

Az Atomerõmûben 12 éve
kezdték el a blokkok üzemidõ-
hosszabbításának elõkészítését,
felhasználva a mûszaki-tudomá-
nyos ismereteket, az üzemeltetés
tapasztalatait, a mértékadó külföl-
di ipari gyakorlatot és a nemzet-
közi szervezetek ajánlásait. 

Az Atomerõmû szakemberei a
másik három blokk esetében is
készülnek már a további mûköd-
tetéshez szükséges engedélyek
megszerzésére. Legközelebb a 2.
blokk esetében lesz aktuális a
hosszabbítás, 2014-ben.

Lezárult a stresszteszt
A Fukushima Daiichi Atomerõ-

mûben bekövetkezett baleset
után 2011. március 25-én az Euró-
pai Unió Tanácsa arra a következ-
tetésre jutott, hogy az Európai
Unióban található atomerõmûve-
ket átfogó biztonsági felülvizsgá-
latnak kell alávetni, értékelve az
üzemeltetés kockázatát és nyilvá-
nossá téve a teljes folyamatot. A
felülvizsgálat magyarországi elne-
vezése a Célzott biztonsági felül-
vizsgálat (cbf), köznyelven a
stresszteszt. 

A célzott biztonsági felülvizs-
gálat értékelése alapján az engedé-
lyes Paksi Atomerõmû számos ja-
vító intézkedést javasolt a bizton-
sági tartalékok növelése érdeké-
ben, amelyek további elõkészítést
igényeltek. Az OAH részletes ak-
cióterv elkészítését rendelte el,
mely tervet az Atomerõmû 2012.
június 27-én nyújtotta be hatósági
felülvizsgálatra, a hatóság pedig
2012. december 18-án határozat-
ban rendelte el a hatósági értéke-
lés eredményeként elõálló intéz-
kedések végrehajtását.

Az Országos Atomenergia Hi-
vatal (OAH) HK 5589 számú hatá-
rozatával lezárta a célzott bizton-
sági felülvizsgálat során az MVM
Paksi Atomerõmû Zrt. által készí-
tett jelentés felülvizsgálatára és ér-
tékelésére vonatkozó eljárását. A
hivatal határozata a hatóság we-
boldalán mindenki számára meg-
ismerhetõ (http://www.oah.hu). 

Lovásziné Anna

A Paksi Atomerõmû a 2001-ben alapított Héliosz Díjjal ér-
tékeli, ismeri el az erõmû biztonságos üzemeltethetõsége,
a jövõbeni célok elérése és a társadalmi kapcsolatok fej-
lesztése érdekében kifejtett tevékenységet. Az elmúlt év
decemberében, a szokásos Cégkarácsony ünnepség ke-
retében három személynek nyújtotta át Hamvas István, a
Paksi Atomerõmû vezérigazgatója a kitüntetést:

– Nagyné Lakos Mária matematika-fizika szakos tanárnak, aki a
férjét követve érkezett Paksra 1981-ben. Elõször a Vak Bottyán Gim-
náziumban tanított, majd 2001-tõl az ESZI fizikatanára. Tanítványai
számára rendszeresen szervez az Atomerõmûbe üzemlátogatásokat,
diákjai sikerrel szerepelnek a Magyar Nukleáris Társaság által hirde-
tett pályázatokon, országos és megyei versenyeken. Elismerésre mél-
tó tevékenységet végzett a fiatalok oktatásában, a nukleáris ismeretek
megismertetésében, az Atomerõmû elfogadtatásában.

– Ferenczi Zoltán villamosmérnöknek, atomenergetikai független
mûszaki szakértõnek, aki 1966-óta dolgozik a Villamosenergia-ipari
Kutató intézet (VEIKI) Nagyfeszültségû Laboratóriumában, illetve
jogutódjánál, a VEIKI-VNL Kft.-nél. Szakmai mûködésének fõ tevé-
kenységi területe az atomerõmûvi villamos és irányítástechnikai be-
rendezések környezetállósági minõsítõ vizsgálata, kábel-lángállósági
vizsgálatok. Részt vett a Paksi Atomerõmû tûzoltósága feszültség
alatti oltási engedélykérelmének elõkészítésében. 

– Szabó Zsoltnak, Ordas község - pozícióját 1990-tól megszakítás
nélkül betöltõ - polgármesterének, aki húsz évig tanított a Géderlaki Ál-
talános Iskolában, és jelenleg családi gazdálkodó. A TEIT tagjaként fo-
lyamatosan törekszik a lakosság és az Atomerõmû közötti õszinte pár-
beszéd és együttmûködés megteremtésére és fenntartására. Jelentõs te-
vékenységet végez az Atomerõmû és a társadalmi szervezetek együtt-
mûködése terén, valamint a lakossági támogatás erõsítésében. B.

Átadták az MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjakat
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Ferenczi Zoltán, Nagyné Lakos Mária, Szabó Zsolt

Biztató jövõ - További húsz évig üzemelhet a Paksi Atomerõmû

Kovács Ferenc projektvezetõ átveszi az üzemidõ-hosszabbítási enge-
délyt Volent Gábor biztonsági igazgatótól
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VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTNAPTÁR 2013.
Hagyományos sportágak

Rendezõ                                       Idõpont Helyszín
24. Asztalitenisz ELMÛ-ÉMÁSZ Tcsop. jun.8-10 v. jul.5-7 Bp v. Miskolc
32. Horgász EDF DÉMÁSZ Tcsop. jun. 21-23 Szeged, Maty-ér
36. Kajak-kenu EDF DÉMÁSZ Tcsop. aug.30-szept.01 Szeged, Maty-ér
31. Labdarúgás E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati. Zrt. szept. 20-22 Gyõr
45. Sakk MVM Informatikai Zrt. máj. 10-12 Tengelic 
31. Sí Mátrai Erõmû Zrt. febr.14-17 Tále
23. Teke MVM Paksi Atomerõmû Zrt. okt. 11-13 Tata
29. Tenisz MAVIR ZRt. aug. 08-11 Budapest
63. Természetbarát MVM Paksi Atomerõmû Zrt. jún. 28-30 Paks 
42. Vitorlás ? ? ?

Kísérleti sportágak (VITSPORT kupák)
Sárkányhajó MVM Paksi Atomerõmû Zrt. szept. 06-07 Fadd-Dombori
Kosárlabda EDF DÉMÁSZ Rezét SE ápr. 20 Baja
Futás ? ? ?
Fallabda MVM OVIT Zrt. okt. 18-20 Tolna

–HÍREK

A szakma iránti feltétlen elkötelezett-
ség, a humánus értékek képviselete,
az összetartozás erõsítése, az emberi
értékek tisztelete,  a villamosenergia-
iparági sportmozgalomért tett elévül-
hetetlen érdemei és erõs közösségfor-
máló erõ - ez jellemezte mindig is éle-
te során és iparági tevékenysége alatt
is Tari Gábort, a MAVIR Magyar Villa-
mosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító ZRt. korábbi vezérigazgató-
ját, aki éveken át az iparág Sí Sport-
ági Bizottság tagjaként is elõsegítette
a sporttalálkozók sikeres koordinálá-
sát, lebonyolítását. 
2012-ben a VITSPORT Alapítvány A
SPORTÉRT és az IPARÁGI KOLLÉGÁ-
KÉRT díjat adta át részére érdemeiért. 

Örömmel, õszintén és nagy kedvvel vála-
szolt kérdéseinkre, hisz - mind szakmai,
mind sport vonatkozásban - van mire
emlékezni, visszagondolni a sok-sok év
küzdelmeire és az életre szóló kapcsola-
tokra, melyek éltetik a közösséget és út-
mutatót adnak a jövõre nézve is.

– Kérem, mondja el, hogyan kezdõdött
a síelés soha nem múló szeretete?

– Mindig is tetszett ez a sport, a kikap-
csolódás, a mozgás és a barátok társasá-
ga. Évente szerveztünk egyre bõvülõ
csapatunknak sítábort, köztük gyerektá-
bort, ahol egy-két kivételével ott is vol-
tam. Már több, mint harminc éve a kez-
deteknek. 1979-80 telén alapítottuk meg
Szörényi Gabival közösen az MVM-nél a
sí szakcsoportot és a véletlenek összjáté-
ka volt, hogy elõször Lengyelországba
indultunk. Zakopane mellett találtunk is
alkalmas helyet. Sajnos ma is látszik a
mozdulatainkon síeléskor, hogy akkor
autodidakta módon és nem szakértõvel
tanultunk. Lelkesedésünk azonban óriá-
si volt és elhatároztuk, minden évben
megyünk, szilveszterkor egy családi tá-
bort, februárban gyerektábort szerve-
zünk Lengyelországba. Ez az északi
kapcsolat közel húsz éven keresztül tar-
tott - a kis pálya kezdetben megfelelt ne-
künk és a gyerekeknek is.Arra már fi-
gyeltünk, hogy gyerekeink jól tanulja-
nak meg síelni, így a gyerektáborokba
hozzáértõ edzõket is vittünk.  Még kez-
detekkor beszereztünk egy videó-
felvevõt, melyet mindig magunkkal vit-
tük a gyerektáborba és felvettük a síelõ-
ket. Este ezek alapján kiértékeltük a
résztvevõk mozgását. Ezek a felvételek
még megvannak, digitalizálásra várva.
Készültünk oklevéllel, érmekkel, kupák-
kal, hogy a gyerekek érezzék, ezt mi is
komolyan vesszük. Kijelentettük a tábor
elején, „innen csak úgy lehet hazamen-
ni, ha mindenki megtanul síelni”, amit
nem hittek el, de aztán bebizonyosodott
az ügyességük. Óriási érzés és komoly
pozitív visszajelzés, hogy nem csak  gye-
rekeink tanultak meg nagyon nagy
számban síelni, hanem ma már gyerme-
keink gyermekei is nálunk szerették,
szeretik meg ezt a gyönyörû sportot.

– Mindig sok jelentkezõ akadt?
– Igen, sõt idõnként nagy túljelentke-

zéssel kellett megbirkóznunk. A gyerektá-
borokban igazi tábori hangulatot teremtet-
tünk - reggeli torna, szobaszemle, egyéb

versenyek - ha a szülõk jöttek is, külön
szobában helyeztük el a gyerekeket.

– Természetes volt, hogy minden évben
vállalta a szervezést, az ezzel járó fel-
adatokat, a felelõsséget? 

– Igen, hiszen gyerekkorom óta moz-
gatott a közösségi élet, a közös munka
varázsa, az együtt átélt örömök felemelõ
érzése. Így alakult, ilyen ember vagyok.
És természetesen a szervezés, lebonyo-
lítás is csapatmunka volt, nagyon sok
köszönhetõ Balogh Laci kollégámnak és
barátomnak.

– A síelés lett az elsõ. Más sport iránt
érdeklõdött-e?

– Nem, itt ragadtam le, bár a labdarú-
gás és a kézilabda  fiatalabb éveimben fel-
bukkant az életemben. A síelés aztán tel-
jesen kitöltötte az év ún. „holt részét”, na-
gyon jó dolog volt, hogy meg tudtuk moz-
gatni az embereket, télen sem sóhajtoz-
tak, hogy „ugyan mit csináljak?”. A tábo-
roknak jó híre lett, jöttek újak a régiek
mellé, számomra is hasznos élmény volt,
még több embert ismerhettem meg sze-
mélyében, gondolkodásában. Én minden-
kit rábeszéltem, jöjjön el, próbálja ki, mi-
ért ne? Sok emberrel sikerült úgy megsze-
rettetnünk a síelést, hogy elsõként a gye-
rek próbálkozott, majd ezt látva a szülõ
is, olyanok, akikrõl soha nem gondoltam
volna, hogy felcsatolja a lábára a lécet. 

– Ehhez motiváció, kedv és hangulat
is kell. A szervezés és lebonyolítás
pontossága és a körülmények szintén
szükségesek, illetve a személyes beszá-
molók útján is terjedt a híre. Miként
alakult a villamosenergia-iparági sí-
találkozókon való részvétel, hiszen az
utóbbi években ön állandó résztvevõje
volt, összefogva a csapatot.

– Az iparági síversenyekkel is a gye-
rektáboron keresztül kerültünk kapcso-
latba. Kerestünk edzõt, kértük a mátrai-
akat, segítsenek, hisz '82-ben is köztu-
dott volt az õ hozzáértésük. Mátraszent-
istvánon, az üdülõben elszállásolva volt
az elsõ gyerektábor. Cs. Nagy István ta-
nított, de „cserébe” kérte, menjünk el az
iparági síversenyre - már akkor is õk
szervezték, természetesen. Én szóltam,
mi nem vagyunk valami nagymenõk, de
szeretettel vártak minket. Éppen tavaly,
a decemberi szakosztályi összejövetelen
említette meg egyik volt kolléga a fény-
képeket látva, „emlékszel, mikor az elsõ
iparági síversenyre elmentünk és nem
tudtunk síelni, de te mondtad, csak
menjek le nyugodtan?” Még most is em-
legette, már nevetve, hogy úgy kellett
„összeszedni" a hóban. 

Nehéz kérdés volt mindig is azután:
Mi legyen fontosabb, a gyõzelem vagy a
közösségi élet? Úgy vélem, visszatekint-
ve, a kettõ között kell megtalálni az
egyensúlyt. Emellett a szervezõknek
rengeteg munkája van  benne, a több
száz ember ellátása, kiszolgálása, a ver-
seny feltételeinek megteremtése és még
sorolhatnám. Személy szerint mindig
azon voltam, ne korlátozzuk a létszá-
mot, örüljünk, ha minél többen jönnek.
Fontos volt a verseny, fontos volt, hogy
együtt legyünk! A csapatszellem, a cél-
kitûzés, a lelkesedés, egymás biztatása,
az egymásért való izgulás, a hajtás. Fon-
tos volt természetesen az eredmény is,
mindenkori célunk a második helyezés
volt, mert azt tekintettük elsõnek, a
„mátrások” ugyanis lehagyhatatlanok.

– A kezdeti lépések után miként lettek
egyre komolyabbak a felkészülések?

– Eljött az a pillanat, hogy jól érezzük
magunkat és az rendben van, de kellene

egy profi, aki megtanít minket igazán.
Bácsi Rita, egykori magyar bajnok tar-
tott nekünk ún. száraz edzéseket és ez
is csak erõsítette a közösségi életet és tu-
datosan készültünk a versenyekre is. Az
iparági síbizottság évente elgondolko-
dott, bírjuk-e még, hány fõre szervez-
zük, szervezhetjük. Mindez függött a
Mátrai Erõmû vezetésétõl, itt meg kell
említenem Valaska József úr személyét,
aki nélkül bajosan lettek volna az ilyen
remek találkozók. Emellett ki kell emel-
nem azt az iparágban évtizedek alatt
kialakult kiváló összetartozást, összefo-
gást, mely az összes villamosenergia-
iparági sporttalálkozókon is megnyilvá-
nult - a VITSPORT által a sporttalálko-
zók különleges szerepet töltenek be, az
„iparági" közösség ikonjá váltak és ma-
radtak mind a mai napig. A szakmaisá-
gon túl a barátságok, kapcsolatok teszik
emberivé a körülményeket. A közös él-
mények, közös beszélgetések lebontják
a bizalmatlanság falát.

A tudatos készülés mellett kiderült, a
lengyel pálya kiváló, de inkább kezdõk-
nek való és az ifjú emberek kinõtték azt.
Újat kellett keresni. A síelés remek
sport, de nem veszélytelen, ezért örülök
is, a gyerekekkel soha nem volt semmi
gond, betartották a szabályokat. Auszt-
riába utaztunk, következett az osztrák-
olasz utak hõskora. Ennek megszerve-
zésében Nagyné Dobsinai Éva vállalt ko-
moly szerepet.

– Bizonyára számos emlékezetes kö-
rülménnyel...

– Így van! Egy alkalommal például
szabadságot kértem az akkori vezér-
igazgatótól annak kapcsán, hogy megint
szervezzük a gyerek sítábort és én is
oda készülök. Kijelentette, õ is jön a csa-
ládjával. Jeleztem felé, itt valódi tábori
körülmények uralkodnak, de szívesen
eljött, sõt még többen is jelentkeztek a
környezetébõl. Ez, a „vezérigazgató is
jön a sítáborba" rendkívül meglendítet-
te a síelés és a táborok népszerûségét,
aki rendkívül jól érezte magát. Az olasz
pályák még színvonalasabbak voltak, de
a két fõ szempontot betartottuk, min-
denképpen közel lakjunk egymáshoz és
legyen egy közösségi helyiség a beszél-

getésekre, a videónézésre, foglalkozá-
sokhoz. Így kialakult egy rend az évek
alatt, január végén volt a családi prog-
ram, február végén a gyerektábor és az
iparági síverseny. Nagyjából négy éve
pedig ehhez vezettük be a „besízõ"
programot november végén egy hosszú
hétvégére saját autókkal, egymásra fi-
gyelve.

– Miként érte A SPORTÉRT és az
IPARÁGI KOLLÉGÁKÉRT–díj?

– Óriási megtiszteltetés számomra.
Nem számítottam rá. Az  idõ haladtával
az ember néha visszatekint az elmúlt
dolgokra és elgondolkodik, amit csinált,
vajon helyesen és jól tette-e? Úgy érzem
és vélem, hogy mind szakmai mind
sport vonatkozásban volt értelme a
munkának, a szervezésnek. Folyamato-
san jöttek a visszajelzések a közösség ré-
szérõl, emellett az alapítvány általi díj
más szemszögbõl is jelzi az elismerést,
még magasabb szintre emeli azt. És még
valami, mely szintén megérintette a szí-
vemet. Tavaly év végén a MAVIR Sport-
egyesület közgyûlése után hívtak a kollé-
gák, ahol elámultam, milyen sokan részt
vettek és köszöntöttek, olyan régi - ma
már részben nyugdíjas - kollégák is,
akikkel még a '80-as években kezdtünk
el síelni. Egy három évtizedet felölelõ
fényképalbumot adtak át. Nosztalgiáz-
tunk, emlékeztünk, felemlegetve a kü-
lönlegességeket és újra átérezve azt a
hangulatot, azt az utánozhatatlan miliõt. 

– Mi a véleménye az iparági sportta-
lálkozókról? 

– Szerencsére minden sportág azonos
megbecsülésnek örvend és ezt abból is
tudom, hogy volt rá alkalmam más
sporttalálkozón is részt venni, a szerve-
zésben segíteni. Ezeken láttam, mennyi
embert mozgat meg, kovácsol közösség-
gé, teremt vidámságot és a síelésen kívü-
li sportágak is milyen kedveltek és nép-
szerûek. A résztvevõk komolyan készül-
nek, egymást biztatják, összedolgoznak
és versenyeznek. Rendkívüli dolognak
tartom az iparági sporttalálkozókat, ez
kincs, melyek nélkül már elképzelhetet-
len a villamosenergia-iparági élet! 

Lóczy E.

Tari Gábor a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerzett erõs-
áramú villamos mérnöki, majd szakmérnöki diplomát. 1976-tól
mérnökként kezdett el dolgozni a Magyar Villamos Mûvek
(MVM) Trösztnél. Ezt követõen végigjárta a szakmai ranglétrát,
megismerkedett a hálózatszámítással és hálózatfejlesztéssel,
önálló mérnökként saját terveit nyújthatta be a cég számára.
Mint az MVM Rt. osztályvezetõje, részt vett a CENTREL
UCTE-hez való csatlakozásának elõkészítésében, a rendszer-
szintû számítások nemzetközi munkabizottságának irányításá-
ban, az UCTE csatlakozás hálózati feltételeinek megteremté-
sében. Hálózati fõmérnökként a hálózatüzemeltetési stratégia
összehangolása a fejlesztési és rekonstrukciós tevékenység-

gel,  alállomás, távvezeték beruházások, rekonstrukciók, üzembe helyezések  megvalósítá-
sa voltak a feladatai. 2004-tól hálózati igazgató az MVM Zrt.-nél, majd 2006-tól a MAVIR
ZRt.-nél. 2008-tól 2011-ig a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
ZRt. vezérigazgatója, majd vezérigazgatói fõtanácsadója volt. Folyamatosan publikálták
szakcikkeit az Elektrotechnika és az MVM Közlemények szaklapokban, tartott elõadásokat
szakmai konferenciákon. Nemzetközi munkában részt vett az UCTE munkabizottságainak
tevékenységében, a CENTREL csatlakozási munkabizottság vezetésében, a balkán csatla-
kozás elõkészítõ munkabizottságában, az orosz rendszer csatlakozását elõkészítõ munka-
bizottság vezetésében. Az EURELECTRIC hálózati munkabizottság magyar képviselõje volt,
az EURELECTRIC magyar tagozatának elnökségi tagjaként. Kitüntetései: Zeusz díj (1992),
MVM Emlékérem (1999), Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2009).  
Tari Gábor a Mátravidéki Erõmû mellett nõtt fel, mint mondja, már gyerekkorában a villa-
mosenergia-ipart választotta, itt akart tevékenyen dolgozni. Tizennégy évesen kijelentette,
hogy villamosmérnök lesz. Szívesen emlékszik vissza gyerekkorára, a kis összetartó közös-
ségre, mely egymás iránti felelõsséget és empátiát nevelt ki a fiatal emberekben. A munká-
ja mellett a síelés szeretete kíséri végig életének minden telét és bár saját véleménye sze-
rint õ igazi amatõr, azt büszkén jelenti ki, a gyerekek viszont annyira megtanulták a sportág
csínját-bínját, hogy középsõ fia az iparági versenyen elsõ lett kategóriájában és jelenleg már
síoktatással is foglalkozik. 
Gábornak négy gyermeke van, Krisztina, Levente, Dávid, Kristóf valamint négy unokája Nó-
ri, Bori, Dani, Dalma.

ÕÕ rr ii zz zz üükk   mmeegg   kk ii nn cc ss ee ii nn kkee tt !!
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Kaposvári Tiborné Rozál nem tett
semmilyen fogadalmat. Tapaszta-
latból tudja, ha reálisak a vágyai,
elképzelései azokat akarattal, ki-
tartással mindet meg is tudja való-
sítani, évkezdet ide vagy oda.

Sokan vannak, akik az ünnepek
utáni idõkben szokásból, vagy a
közvélemény hatására egyre más-
ra fogadkoznak. Õ is örült a hosz-
szú hétvégéknek, az ünnepeknek,
mégpedig azért, mert együtt lehe-
tett a család, számára az az idõ a
pihenés és a feltöltõdés idõszaka
volt. Frissen, jókedvûen kezdhette
munkáját a Schneider Electric
Hungária Zrt.-nél. 

Mint szakszervezeti titkárnak
bõven vannak tervei 2013-ra is. A
legfontosabb számára az, hogy a
cégénél mûködõ öt területi egység
közelebb kerüljön egymáshoz az
érdekvédelem területén is. A kol-
lektív szerzõdés egységesítését is
szeretnék elérni. 

Aki ismeri Rozált - márpedig so-
kan vannak, hiszen szervezete az
EVDSZ-hez tartozik évtizedek óta
-, tudja róla, hogy az eredmények
tekintetében a „kis lépéseknek” is
örülnek. Kívánjuk, hogy legyenek
sok kis, jó lépéseik!  

❖❖❖

Gembiczki Tibor, az ÉMÁSZ Nyrt.
szakszervezeti elnöke:  

– Nem szoktam új évi fogadal-
mat tenni és ezen a szokásomon
most sem változtattam. Nincs en-
nek semmi különös oka, nem va-

gyok babonás sem, egyszerûen így
alakult ki. Annak egyébként sincs
sok értelme, hogy az újesztendõ
elsõ perceiben, vagy óráiban vala-
ki kijelent valamit, most aztán így
lesz, vagy úgy, majd egy nappal
késõbb már megszegi a saját, ön-
magának adott szavát. Egyéni vá-
gyaimon nem gondolkoztam, de
azt mindenképpen szeretném,
amit szinte mindenki: egészséget!
Hiszem, ez a legfontosabb, s itt ar-
ra is gondolok, hogy sajnos már én
sem vagyok fiatal... Ha egészség
van, akkor az ember teljesen más-
ként látja a világot, az ember a vá-
gyait csak egészségben tudja elér-
ni, megvalósítani. Ami az ország
gazdasági helyzetét illeti: már lát-
szik, hogy nem úgy alakul a min-
ket körülvevõ környezet, ahogyan
szerettük volna. Ezért aztán nehéz
esztendõ elé nézünk és nekem,
mint szakszervezeti elnöknek,
személy szerint sem lesz köny-
nyebb a dolgom. Ezzel el is árul-
tam, hogy megítélésem szerint vi-
szontagságos évre kell számíta-
nunk, számítanom. Tisztségvise-
lõként azt szeretném, ha tisztessé-
ges bér- és kafetériamegállapodást
kötnénk a munkáltatóval, továbbá
azt is remélem, hogy azok, akik
társaságunknál elkezdték az évet,
az esztendõ végén is itt dolgozná-
nak. Vagyis minden erõmmel azon
leszek, hogy 2013-ban ne csökken-
jen az ÉMÁSZ Nyrt. munkavállaló-
inak létszáma.

❖❖❖

Amikor a bájos és mosolygós
Hegedûsné Dobó Ildikóval,  az EDF
Démász Zrt. Behajtási csoport
munkatársával beszélgetek, árad
belõle a jókedv. Az ember azt gon-
dolná, hogy ez a hangulat hatja át
mindennapjait. Ám õ magát általá-
ban pesszimistának tartja. Érdek-
lõdésemre talán formálódik ennek
az igazi oka: apró kis bosszúságo-
kon nehezen tudja magát túltenni.
No és igazából maximalista, amit

eltervez, azt a legteljesebb mérték-
ben végre szeretné hajtani, számá-
ra nincsenek félmegoldások, és
amibe belekezd, azt maradéktala-
nul akarja elvégezni. Már az elején
leszögezi, hogy „Bak jegyében
születtem és azok a jellemzõk iga-
zak rám".

Új évi fogadalmat nem tett, mert
egyszer-kétszer már megtette és
nem sikerült betartania, ezért úgy
gondolja, hogy kár a fáradtságért.

Nincsen káros szenvedélye, a ki-
lókkal sem áll hadilábon.  Nála
központi helyet foglal el a család, a
férje szintén démászos, és nagy
örömét leli két iskolás gyermeké-
ben. A másodikos Dorka és a fõis-
kolás Attila jól tanulnak. Szülei
messze laknak Domaszéktõl, ahol
a Hegedûs család lakik. Azt szeret-
né, ha szerettei egészségesek len-
nének ezután is, gyerekei sikere-
sek és legyen annyi pénzük, hogy
ne kelljen semmiben sem hiányt
szenvedniük. 

Ildikó szeretne tovább tanulni,
képezni magát, most elsõsorban
idegen nyelvet, a német mellett az
angolt szeretné folytatni, utóbbit
támogatja a cége is. 2009-ben vé-
gezte el a fõiskolát és azóta több
oktatáson, továbbképzésen vett
részt, amelyet nagyon hasznos-
nak tart. Legutóbb részt vett a LI-
GA tisztségviselõi oktatásán, na-
pokban kapta kézhez az oklevelet.
Örül, hogy a szakszervezet vezetõ
elnöke érdeklõdését respektálja, a
szociológia és a pszichológia té-
makörök is a kedvencei közé tar-
toznak. (Megjegyzi, hogy sok
mindenben segíti õt a vezetõ el-
nök, aki, mint fogalmaz, a „top-
pon” van mindenben, bármilyen
munkával kapcsolatos témával
meg lehet õt keresni, készségesen
segít.)

Az áramdíj-tartozást behajtó
csoport általában nehéz élethely-
zetekkel foglalkozik. A csoport
tagjai mind nõk, akik gyakran ta-
lálkoznak munkaidõn kívül is egy-
mással.

Az újságíró megjegyzése: Min-
denkinek kívánhatunk ilyen
„pesszimista" életfelfogást.

❖❖❖

Oláhné Sipos Klára titkárnõ
(Tiszavíz Vízerõmû Kft.) nagyon
is a realitások talaján áll.

– Klára! Az új évben tettél-e va-
lamilyen területen fogadalmat?
Általában a fogadkozásokról mi a
véleményed?

– Én nem tettem semmilyen fo-
gadalmat, nem is szokásom. Amit
elhatározok, hogy megteszem, azt
általában meg is teszem, nem
szükséges hozzá fogadalom, in-
kább csak a dolog fontossága a
meghatározó. Biztosan vannak
olyanok, akiknek fontos valami-
lyen dátumhoz vagy eseményhez
kötni az elhatározásokat, én nem
így gondolom.

– Tudsz-e olyanról, akinek sike-
rült bizonyíthatóan betartania az
ígéreteibõl?

– Inkább olyanokról tudok, akik-
nek nem sikerült betartani a foga-
dalmat. Például az volt a fogada-
lom, hogy az új évben leszokik a
dohányzásról, de sajnos eddig ez
neki nem sikerült. Én persze szur-
kolok neki, de erõs elhatározás
nélkül ez nem megy.

– Mit vársz 2013-tól  a magán-
életedben és a munkában?

– Az új évben vannak fontos és
meghatározó események a csalá-
dunkban, aminek sikere mindany-
nyiunk számára fontos. Az idén
egy családi esküvõre is sor kerül,
amire nagyon készülünk. A leg-
fontosabb az, hogy az új évben is
egészségesek legyünk, legyen biz-
tos munkahelyünk és kellõ sikerél-
ményünk az élet minden területén.

❖❖❖

Németh Lászlóné üzemviteli asz-
szisztens, az ÉMÁSZ Nyrt. sáros-
pataki üzemi szakszervezeti bi-
zottságának elnöke: 

– Szilveszteri és újévi fogadal-
mat, vagy fogadalmakat nem szok-
tam tenni. Azt örömmel „jelen-
tem", hogy tavaly január 12-én
sok-sok esztendõ után leszoktam a
dohányzásról, de ezt az embert
próbáló döntést sem fogadalom-
ból, hanem az egészségem meg-
óvása - továbbá pénztárcám kímé-
lése - érdekében tettem. Idei sze-
mélyes célom az, hogy a munka-
helyemet sikerüljön megtartanom,
szeretnék továbbra is Sárospata-
kon dolgozni az ÉMÁSZ-nál, de ha
ez nem megy és menni kell, akkor
Miskolcon akarom folytatni villa-
mosenergia-ipari tevékenysége-
met. Amint azt talán mindenki
tudja, társaságunknál gõzerõvel
folynak a régiók összevonásával
kapcsolatos munkák, a diszpécse-
rek már beköltöztek Sárospatakról
Miskolcra. Szólok a családomról is.
Szeretném, ha egyetlen fiúnk, Ger-
gõ megnõsülne és családot alapíta-

na. Komoly szándékai vannak, hi-
szen már võlegény. Jó lenne lecse-
rélni a tizenkét esztendõs autón-
kat, szeretném felújítani a kony-
hánkat, végül elmondom, hogy a
családom tagjaival egyetemben
egészségben akarom megélni a
2013-as évet. 

❖❖❖

Magácsné Berkó Erzsébet (aki az
Egymásért-Együtt Alapítvány Fel-
ügyelõ Bizottságának elnöke,
2006-ig az MVM-ben a számvite-
len dolgozott) 2013 év elején nem
tett semmilyen fogadalmat. Nem
úgy, mint ifjú korában, de akkor is
olyanokat fogadott meg, amelye-
ket  általában be is tudott tartani.
Erzsike Biatorbágyon lakik szép,
nagy emeletes családi házban. A
kétszer 100 m2-es lakótérben ké-
nyelmesen elférnek 88 éves édes-
anyjával, Eszter lányával és család-
jával,  három unokájával.

Mint mondja, örül, hogy az ala-
pítvány jól mûködik, reméli, hogy
még sok évig tudja szolgálni az
iparágat. Tervei között elsõ helyen
áll lakásának teljes felújítása.
Egészséget kíván magának és csa-
ládjának.

❖❖❖

Kópis József (ETI üzemi testület
titkár, E.ON Tiszántúli Áramháló-
zati Zrt.):

Én magam nem szoktam fogadal-
mat tenni, bármilyen divatos dolog
is mostanában. Eszembe jut, talán
nem sikerül majd megtartanom,
sokszor hallottam már ilyet, utána
meg jön a nagy lelkiismeretfurdalás.
Inkább opitmistán tekintek a világra.

Csupán a gondolat erejéig van
kívánságom, ami szeretteim és
bõvebb baráti körömet foglalja
magába, ez nem fogadalom, in-
kább óhaj a jövõre nézve. 

Ez arról szól, hogy sokáig ma-
radjon meg ez a kör nekem erõben
és egészségben. Mindezt kívánom
ezennel a kedves olvasóknak is az
új évi jókívánság mellé!

Gyõri-Fábián

FFoogg aaddaa ll oomm   éé ss   cc ss ooddaa vv áá rr áá ss

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének lapja.

Kiadja az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége 

és az Axel Springer Magyarország Kft.
Tolna Megyei Irodája

A kiadásért felel: Gál Rezsõ elnök
és Póré László irodavezetõ

Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Fõszerkesztõ: Fábián Erzsébet 

Szerkesztõ: Lóczy Erzsébet
A szerkesztõség címe: EVDSZ 1039 Budapest, Kossuth Lajos 
üdülõpart 108. Telefon: 06-1-202-10-92, telefax: 06-1-202-1534.

E-mail: efabian@mvm.hu
A kiadó címe: Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. 

Nyomdai elõállítás: AS-Nyomda Kft. Szilády Üzem, 6000 Kecskemét,
Mindszenti krt. 63. Felelõs vezetõ: Futó Imre

ISSN 1785-699X

Az új év körüli idõszak az új lehetõségekrõl, az újrakezdésrõl és
a megfogalmazott, de meg nem tartott fogadalmakról szól or-
szágszerte. Bizony ki ne ígérte volna már meg, hogy ebben az
évben egészségesebben fog élni, lemond (mások által) károsnak
tartott szenvedélyérõl? Nem hivatalos felmérés szerint a foga-
dalmak nagy része beteljesítetlen marad. E sorok írója, de má-
sok is találkoztak azonban olyan emberrel, aki ezt mondta: „20
évvel ezelõtt januárban megfogadtam, hogy örökre leteszem a
cigarettát és azóta sem gyújtottam rá”, vagy „30 éve már egy
korty szeszes italt sem fogyasztok”, és „nem veszekszem a szü-
leimmel, mert nincs értelme”.

Ki mit fogadott meg és mit vár az új évben? – kérdeztük kollé-
gáktól.
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1%
A köz és a rászorultak javára 
segítsen Ön is adója 1%-ával!

EGYMÁSÉRT - EGYÜTT
ALAPÍTVÁNY

A villamosenergia-iparban mûködõ 

Egymásért – Együtt Alapítvány által Ön is segíthet:

Az Alapítvány munkájával hozzájárul ahhoz, hogy segítse a
– balesetet szenvedett

– foglalkozási betegségben szenvedõ
munkavállalókat és hozzátartozóikat.

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

Adóbevallásának elkészítésekor gondoljon az iparágban
dolgozó rászorultakra és hozzátartozóikra és az 

EGYMÁSÉRT - EGYÜTT ALAPÍTVÁNY adószámát 
és nevét írja a kedvezményezettet jelölõ rubrikába:

EGYMÁSÉRT - EGYÜTT ALAPÍTVÁNY
Köszönjük támogatását!

A PRAKTIKER országos hálózata szeretettel várja az
EVDSZ tagjait áruházaikban. A kedvezményes vásár-
láshoz az érvényes tagkártyát kell felmutatni a fizetés
elõtt a pénztárnál. Javasoljuk, hogy a vásárlás elõtt ér-
deklõdjenek a napokról az információs pultnál, mert a
VDSZSZ-nek, a vasutasoknak is vannak kedvezményes
napjaik, de más idõpontokban.
PRAKTIKER partnercéges kedvezményes hétvégék az
EVDSZ tagjai részére 

február 22., 23., 24.
PRAKTIKER

Látogasson a Praktiker 
áruházba 2013-ban is!

Közismert, hogy az ország legnagyobb madara, a túzok
az elmúlt 2000 év alatt nem tudta megtanulni azt, hogy
a mezõgazdaság a gépeivel veszélyt jelent rá és fiókái-
ra. Ugyanakkor, sokan nem értik, hogy a nagyfeszültsé-
gû távvezetékeket miért nem tudja kikerülni.

Pedig sajnos egyszerû a képlet: mire észleli a vezeté-
ket, már túl késõ. A repülési képességeihez képest sú-
lyos testével nehézkesen manõverezõ madár már nem
tud kitérni a vezeték elõl, az ütközés közben ért ütés az
életébe kerül (függetlenül attól, hogy feszültség alatt
van-e a hálózat). Mivel a túzokokat nem lehet megtaní-
tani a veszély idõben való észlelésére, ezért a vezetéket
kellett ellátni olyan szerelvényekkel, amiket hamarabb
észrevesznek.

Magyarország legnagyobb túzok élõhelyét, a Fertõ-
Hanság Nemzeti Park területén elhelyezkedõ Mosoni-
síkot is nagyfeszültségû távvezetékek keresztezik. A 
kétezres évek elején a természetvédelmi hatóságok ren-
delték el a vezetékekre való madáreltérítõ szerelvények
kihelyezését ebben a térségben annak érdekében, hogy
a kihalással veszélyeztetett túzok populációnak több
esélye legyen a túlélésre. Így kerültek fel elõször na-
rancssárga mûanyagspirálok az átviteli hálózat veszé-
lyeztetett távvezeték-szakaszaira, amelyek azóta is se-
gítik a túzokokat az észlelésben. 

A késõbbi években hatékonyabb szerelvényeket kí-
sérleteztek ki, olyanokat, amelyek a vezetékeken függ-
ve forognak a szélben. Ezeket Fire-fly-oknak (magyarul
szentjánosbogár) nevezték el. A szerelvények forgó lap-
jaira fényvisszaverõ bevonatot ragasztottak, hogy a
fényben forogva pulzáló fel-felvillanások észrevehetõb-
bé tegyék a vezetékeket.

A MAVIR ZRt. az egyik 220 kV-os távvezeték-sza-
kaszra 1300 madáreltérítõt helyezett fel. A szerelvények
eleinte ellátták feladatukat, de késõbb egy részük az
erõs szél következtében kicsavarodott és a forgórészük
leesett. 

A garanciális csere elõtt a MAVIR szakemberei segí-
tettek kialakítani egy olyan szerelvényt, amelyet az erõs
szél már nem csavar le a vezetékrõl. Az immár második
generációs szerelvények nem estek le ugyan, de a sze-
relvények vizsgálatánál egy újabb problémával, az ún.
koronajelenséggel kellett szembenéznünk: a mûanyag-
ból készült szerelvényeken kisülések okozta égési nyo-
mok voltak észlelhetõek. 

Mivel ezeket a szerelvényeket elsõsorban középfe-
szültség szintjére tervezték, 220 kV-os feszültségszin-
ten csak csekély mértékben csökken a szervelvények
élettartalma. Ha azonban a 400 kV-os hálózaton is

szükségessé válik az eltérítõk telepítése, akkor a „koro-
na kisülési jelenség" következtében nagymértékben
csökken azok alkalmazhatósága. A problémát felismer-
ve a svéd Hammarproducter cég kapta a feladatot, hogy
a koronajelenség okozta elektromos kisülésekkel szem-
ben ellenállóbb anyagú eszközt fejlesszen ki . 

A MAVIR 80 db új kísérleti szerelvényt kapott, ame-
lyek kihelyezésére az elmúlt év végén került sor a
Mosoni sík felett áthaladó átviteli hálózat 400 kV-os táv-
vezeték egyik szakaszára. A puding próbája, hogy meg-
eszik, mondják az angolok és a vezetékfelügyelõségi
dolgozók is, akik negyedévenként fogják megvizsgálni
a szerelvényeket, hogy észlelhetõ-e rajtuk a koronaje-
lenség nyoma.

Ha a kísérlet sikerül, akkor nagy biztonsággal alkal-
mazhatják a Fire-fly-okat 220 kV-nál magasabb feszült-
ségszinten is, szerte a világban.

Az eltérítõket Fehér Gyula (vezetékfelügyelõség ve-
zetõ) és Bíró György (környezetvédelmi fõmunkatárs)
tervei alapján a gyõri és az albertirsai vezetékfelü-
gyelõség szakemberei helyezték fel a távvezetékre a
MAVIR új kosaras darujának segítségével, amely gyors
és hatékony munkát tett lehetõvé.

Bíró György

Az elmúlt évben sem csökkent az érdeklõ-
dés a Paksi Atomerõmû iránt, sõt rekordot
döntött a látogatók száma.  A csoportkísé-
rõk 32 767 vendéget láttak el információval
az erõmûrõl és az atomenergia békés célú
felhasználásáról. 

Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is az elõre
bejelentkezett csoportok látogatása volt a leg-
jellemzõbb, összesen 905 csoport ismerkedett
meg létesítményünkkel. A legkedveltebb idõ-
szakok a tavaszi és az õszi hónapok voltak.
Szeptemberben és az októberben 4972 illetve
3840 látogató volt kíváncsi a kiállításunkra. A
szeptemberi látogatói szám kiugróan magas,
hiszen az akkor megrendezett Nyílt és Családi
Napon 2500 vendég vett részt.

2012 márciusától, az Atomenergetikai Mú-
zeum megnyitásával bõvült a vendégeinknek
kínált programok tárháza, amelyet a 16 év
alattiak is igénybe vehetnek. Az általános is-
kolákból érkezõ csoportok is nagy örömmel
hosszabbították meg látogatásukat a múzeum
megtekintésével. Ebben az évben a múzeu-
mot 10 659 fõ tekintette meg.

A szervezett csoportok döntõ részét to-
vábbra is a középiskolákból érkezõ diákok
teszik ki. Nemcsak a környéken lévõ közép-
iskolák látogatása növekszik folyamatosan,
hanem több száz kilométerrõl is érkeznek
hozzánk osztályok. A felsõfokú oktatási in-
tézmények is nagy elõszeretettel jelentik be
hallgatóikat az atomerõmûbe szakmai ta-
pasztalatszerzés céljából. A 16 év feletti cso-
portok körében az alaplátogatói útvonalon
(látogatóközpont kiállítása, 4-es blokki ve-
zénylõtermi látogatófolyosó, turbinacsarnok
és a reaktorcsarnoki látogatófolyosó) kívül
már egyéb programok igénybevétele is köz-
kedveltté vált. Megtekinthetik az Atomener-
getikai Múzeumot, a hálózati vezénylõt, a
vízkivételi mûvet, a szimulátorközpontot, a
Védett Vezetési Pontot, a Tûzoltóságot, a Kar-
bantartó Gyakorlóközpontot (KGYK), vala-
mint a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Non-
profit (RHK) Kft. bemutatótermét. 2012-ben
a felsoroltak közül a legnagyobb népszerû-
ségnek az Atomenergetikai Múzeum örven-
dett, de szép számban látogatták meg az
RHK-t és a KGYK-t is. Ezeknek az intézmé-

nyeknek köszönhetõen az atomerõmû meg-
ismerésével töltött idõ is folyamatosan nö-
vekszik.

Az oktatási intézményeken kívül különbö-
zõ szervezetek látogatása is számottevõ volt a
2012-es évben is. A külföldi csoportok érkezé-
se tavaly sem maradt el.  Leginkább a szom-
szédos országokból, valamint Dániából, Angli-
ából, Lengyelországból és Oroszországból ér-
kezõ középiskolások, egyetemisták fordultak
meg nálunk. A szervezett csoportokon kívül
az egyéni látogatók is szép számmal keresték
fel látogatóközpontunkat, akik leginkább a
nyári hónapokban tekintették meg interaktív
kiállításunkat.

Az atomerõmû tavaly is számos csoport-
nak biztosított támogatást (autóbusz, ebéd),
amely segítségével ellátogathattak hozzánk. A
tavaszi félévben Paks és környékének iskolái-
ból, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye
három városából, az õszi félévben pedig a Tár-
sadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulásba
tartozó településekrõl, valamint Veszprém
megye három városából fogadtunk diákokat.

Balázsné Kern Dóra

Az õszi föveny, ahol a több száz
futó, ilyenkor a ködös párás idõ-
ben csak a vakondokat zavarja,
akik aggódva hallgatják a futók
lépteinek döngését. Én is köztük
vagyok, csapatommal és több ba-
rátom, akik a Balaton-Maraton
versenyen futunk az idõvel, a tá-
volsággal és fõként önmagunk-
kal. 

Hallom a cipõk zaját, köztük a
sajátomét is, amit egyre inkább
elnyomnak a kapkodó lélegzetvé-
telek. Mint azon a reggelen, ami
most is elõttem van a Balaton
partján: 

A tömegben futottam a Margit
hídi HÉV lejáró alagútjai között
butikról-butikra segítséget kérve.

Nagy volt a tömeg és nem ér-
tettem, miért jutunk le ilyen ne-
hezen a lépcsõsoron. Amint kö-
zeledtem, megpillantottam a fek-
võ koldust, aki mellett úgy men-
tek az emberek, hogy épp hogy
nem taposták el. Egyedül a ku-
tyája (vagyis a bérkutya, amit
azért kap kölcsön, pénzért, hogy

könnyebben menjen a koldulás)
tanúsított némi megértést. Én is
továbbmentem volna. Szokvá-
nyos eset.

De azért mégse!
Megálltam egy pillanatra. Mi

lehet a baja? Kérdeztem magam-
tól. „Biztos berúgott a pénzen,
amit koldult". Mondta valaki
majd felháborodva elémvágott és
hömpölygött a tömeggel. Nem a
hidegtõl remeg. Gondoltam ma-
gamban, a hideget megszokta.
Ez valami más. Mivel körülöttem
nem volt esély a segítségre, sza-
ladtam a jegypénztárhoz és kér-
tem, hogy hívják a mentõket. Õk
kinevettek, „nehogy már minden
részeg koldus miatt telefonálnom
kelljen" mondták. Az ellenõrök-
nek (akikkel már ismerjük egy-
mást, de minden reggel mégis el-
kérik a bérletet, hátha mégse
hoztam el ma), nem volt benne a
munkakörükben. Keresse Teréz
Anyát! Mondták nevetve. A buti-
kosok közül az egyik felhívta a
fõnökét, de az azt mondta, ne

hívjon senkit, nehogy belekeve-
redjen valamibe, mert kirúgja. 

Így aztán ugyanolyan magá-
nyosan szaladtam vissza. Õ
ugyanúgy remegett, és kezeivel
a ruháját rángatta. A szája szélén

lévõ fehér habról eszembe jutott,
hogy mit tanítottak. Egy puha,
de összerághatatlan tárgyat ke-
resve a szemüvegtokot találtam
csak. Próbáltam úgy a fogai közé
illeszteni, hogy ne fulladjon

meg, de a nyelvét se harapja el.
Undorító mondta az egyik járó-
kelõ, amint egy METRO újságból
felnézve tovább rohant. Mit
nyúlkál a szájába? Kérdezte a
másik, de õ már nem ment to-
vább. Közben, mintha a koldus,
akirõl sem a nemét, sem a korát
nem lehetett megállapítani, most
levegõhöz jutott volna. Amint a
kezemet törölve a telefonom
után nyúltam, és a tudakozót
kérdeztem, hagyd csak - én tu-
dom a mentõk számát, szólt a fe-
lettem álló srác és a telefont nyúj-
totta, ahol hosszúnak tûnõ má-
sodpercek után bejelentkeztek a
mentõk, akiket nem hatott meg a
koldus története, akik miatt nem
tudnak a betegekkel foglalkozni,
annyian vannak, és ha minden
fekvõ koldust... kezdett az okfej-
tésbe.

De nem részeg, epilepsziás ro-
hama van! Kiáltottam a telefon-
ba, és kezdtem sorolni a tünete-
ket. Nem csak a mentõs diszpé-
cser, hanem mintha a körülöttem

álló tömeghez is eljutott volna.
Akadt, aki vízért ment, aki segí-
tett a falhoz húzni, és még egy
pokróc is akadt hirtelen. 

Menjen csak a dolgára, én itt
maradok vele, míg jön a mentõ -
mondta az egyik butikos hölgy,
akit úgy látszik nem sikerült lebe-
szélnie a fõnökének emberi érzé-
seirõl.

Azóta nem is nagyon gondol-
koztam el arról a reggelrõl. Talán,
mert egybõl elém álltak az ellen-
õrök, mintha mi sem történt vol-
na. És az élet ment tovább.

Most itt a parton futva a köd-
ben ismét megelevenedett az a
reggel. 

Nem szabad feladni! Futni kell
tovább! - mondta mellettem li-
hegve egy ismerõs futó, és elfu-
tott mellettem.

Közben kisütött a nap. Együtt
ünnepeltük a célba érést a kollé-
gákkal, a futókkal, járókelõkkel
és ki tudja, talán az arra járó kol-
dusokkal együtt.

Bíró György

Kutatások egy hatékony madáreltérítõ eszköz érdekében

A puding próbája…
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Megint BBalaton
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