
Kitüntetettek: 
 
 
Tombor Antal  villamosmérnök, a Budapesti Mőszaki Egyetem doktora, a Villamos Mővek 
Tanszék tiszteletbeli docense, a Kandó Kálmán Villamosipari Mőszaki Fıiskola tanára már 
számos kitüntetést és díjat kapott: Zipernovszky Károly-díj, Jedlik Ányos-díj, Eötvös-díj és a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje.  
Tombor Antal 1963-tól a Magyar Villamos Mővek Trösztnél (késıbb MVM Rt.) dolgozott 
különbözı beosztásokban, kiemelkedıen fontos korai munkája az Albertirsa - 
Zapadnoukrainskaja -Vinyica 750 kV-os távvezeték üzembe helyezésének koordinálása. 
1990-ben elıkészítette a magyar villamosenergia-rendszer (VER) csatlakozását a nyugat-
európai rendszerhez (UCTE). 
1991-tıl az MVM Rt. Országos Villamos Teherelosztó igazgatója, 1994-ben az MVM Rt. 
vezérigazgató-helyettese, majd 1994-97-ig vezérigazgatója, illetve igazgatóságának tagja. 
1999-tıl miniszteri biztosként a független Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító 
(MAVIR) Rt. megalakításával foglalkozott.  
2002-tıl a MAVIR Rt. elnök-vezérigazgatója volt évekig, a szakma nagy megelégedésére is, 
hiszen hozzáértése biztosítékot jelentett és jelent ma is a cég biztonságos és kiváló 
mőködtetéséhez. 
Tombor Antalt sokan ismerhetik úgy is, mint kiváló elıadót, aki ötletesen, szemléletesen 
mutatja be a villamos energiát, mely életünk része. Sokan voltunk jelen, mikor megtartotta 
emlékezetes elıadását, melyet a villany lekapcsolásával kezdett meg, mindenki 
megdöbbenésére - ezzel is érzékeltetve, mit is jelentene, ha nem lenne villamos energia. 
Népszerő és szélesebb közönséget elérı ismertetıje hangzott el a Mindentudás Egyetemén, a 
Mi van a konnektor mögött? címmel. Jellemzı rá, hogy a laikusok számára is érthetıen beszél 
szakmai dolgokról.  
Az emberség és humánus vezetés a munkavállalók irányában is megmutatkozott részérıl. A 
MAVIR munkavállalói irányítása alatt tapasztalhatták, menynyire békés és nyugodt 
munkahely teremtıdik vezetésének ideje alatt. Az érdekképviselettel, a szakszervezetekkel 
kölcsönös és hatékony kapcsolatot tartott fenn az esztendık folyamán.  
Tombor Antal mindig segítıkész volt, akkor is, mikor a szakszervezet szakmai tanácsért 
fordult hozzá. Személyes tapasztalatával segítette az EVDSZ munkáját a rendszerirányítás 
útvesztıiben. Ennek a legkézzelfoghatóbb jele volt, mikor a készülı - és a rendszerirányítást 
is érintı  - ágazati sztrájkszabályzatot készítette elı a szövetség. Vállalta, hogy szakértıként 
közremőködik, így közremőködésével fogalmazódott meg az elégséges szolgáltatásra 
vonatkozó szakmai álláspont is, melyet az EVDSZ képvisel. 
Köszönjük az iparágban végzett áldozatos tevékenységét Tombor Antalnak! 
 
 
Moskovszky Ernıné a Nehézipari Minisztériumban kezdte pályáját, majd az 1963-ban 
megalakult MVM Tröszthöz került, ahol hosszú éveken át volt személyzeti vezetı. Az MVM 
munkavállalók beléptetésével foglalkozott. Emberismerete és szakmai hozzáértése nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a nagyvállalat munkavállalói megismerhették kedvességét és nagy 
empatikus képességét. Ágika 1980-as évek végén ment nyugdíjba.  
A VDSZSZ-nél éveken át a nyugdíjas tagozaton belül az iparági vezetıket és a VITÉV 
nyugdíjasait fogta össze. Nyugdíjas találkozókat, összejöveteleket, beszélgetéseket, 
kirándulásokat szervezett, melyek a résztvevık számára örök emlékeket idéznek, hiszen Ági 
nagyszerő szervezımunkája lehetıvé tette ezeket a baráti-szakmai találkozókat. Számos 



egykori vezetı az iparágon belül ezeken a kirándulásokon, összejöveteleken találkozott 
egymással és idézték fel a korábbi éveket, cserélték ki tapasztalataikat.  
Aki Ágit ismeri, tudja, hogy munkája során mindig nagyon fontos volt számára az ember, a 
humánus megoldások a felmerülı kérdések során. Munkatársai problémáinak megoldásában 
mindig nagy szerepet vállalt. Segítıkészen állt rendelkezésre bármikor, ha szükség volt rá. 
Munkáját pontosan, lelkiismeretesen, nagy odaadással és szeretettel végezte.  
Akik közelebbi munkakapcsolatban vannak vele, tudják, Ági sosem panaszkodott, mindig 
kollégái kívánságait tekintette elsıdlegesnek. A munkaköré-ben eltöltött hosszú évek is 
mutatják, hogy Ágika egyéniségéhez, kedves személyiségéhez ez a feladat állt legközelebb, 
melyet kitőnı adottságainak köszönhetıen tökéletesen tudott végezni. 
Kollégái mindig nagy szeretettel beszéltek és beszélnek róla. A közel ötvenéves iparági 
múlttal rengeteg baráti és munkatársi kapcsolatot ápol a mai napig. Az iparágban kedves és 
csendes megjelenése nyugalmat és odaadást jelent, mindenhol szívesen látott vendég és 
kolléga. 
Nagyon szereti a természetet. Hosszú évekig kertészkedett férjével együtt dömösi telkükön, 
melyben gyönyörő rózsákat nevelt. Sok éven át több kutyáról is gondoskodtak. Szeret utazni, 
ha teheti, évente többször üdül Magyarország különbözı tájain. 
Sok szeretettel nyújtjuk át a VD Aranygyőrőt Áginak, aki munkájával nagymértékben 
hozzájárult az EVDSZ tevékenységének jobbításához, mely által a közösség ereje még inkább 
megmutatkozik.  
Köszönjük áldozatos munkádat! 
 


